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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá možnostmi vzdělávání dospělých osob se 

sluchovým postižením v České republice. Teoretická část práce se v první kapitole 

zabývá základní terminologii oboru. Druhá kapitola pojednává o komunikaci osob se 

sluchovým postižením. Třetí kapitola je věnována problematice vzdělávání dospělých 

osob, celoživotnímu učení, terciárnímu vzdělávání a také přináší co možná největší 

ucelený přehled organizací věnujících se této problematice a jejich současné nabídce 

vzdělávání. Závěrečná kapitola je věnována otázce kvality života z hlediska vzdělávání 

a s ním souvisejícím pracovním uplatněním těchto osob.  

Hlavním cílem diplomové práce je analýza současných možností vzdělávání 

osob se sluchovým postižením. Na tento cíl dále navazují dílčí cíle týkající se 

dostatečnosti stávající nabídky, úrovně informovanosti osob se sluchovým postižením 

o této nabídce, respektive spokojeností s uplatnitelností takto nabytých znalostí na trhu 

práce. 

Praktická část práce se zabývá vyhodnocením dotazníkového šetření 

zaměřeného na respondenty se sluchovým postižením a jeho závěry se zaměřují 

na komentáře k výsledkům výzkumného šetření. 

 Práce by měla sloužit zejména k souhrnné deskripci možností vzdělávání pro 

osoby se sluchovým postižením (a to s ohledem na dostupnost informací a kvalitu 

tohoto vzdělávání). 
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ABSTRACT  

 

 This thesis deals with possibilities of education of adults with hearing 

impairment in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis deals in the first 

chapter with the basic terminology of the branch. The second chapter focuses 

on communication of persons with hearing disabilities. The third chapter is devoted 

to problems of adult education, lifelong learning, tertiary education and also brings the 

greatest possible comprehensive list of organizations dealing with this issue and 

the current offer of education. The final chapter is devoted to the question of quality 

of life and the related job opportunities for these individuals. 

 The main objective of this thesis is to analyze the current educational 

opportunities of persons with hearing disabilities. Partial objectives of this thesis  is to 

analyze the sufficiency of existing supply of educational possibilities, the level of 

awareness of people with hearing disabilities about this offer  and satisfaction with the 

applicability of the knowledge thus acquired in the labor market. 

 The practical part of this thesis focuses on the evaluation of the survey, which 

was carried out in connection with completing of this thesis, and its conclusion focuses 

on comments on the results of the survey. 

 The work should serve especially to the summary description of educational 

opportunities for people with hearing loss (with regard to the accessibility 

of information and quality of education). 
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ÚVOD 

 Vzdělávání provází člověka po celý jeho život a sehrává v něm bezesporu 

nezastupitelnou úlohu. Zejména v současné době je téma vzdělávání a vzdělanosti 

obecně často diskutovaným fenoménem. Nutnost neustálého vzdělávání, získávání 

informací a poznatků a osvojování si nových dovedností a kompetencí je často již 

neodmyslitelným standardem dnešního života. Majoritní části populace se otevírá pestrá 

škála vzdělávacích institucí, nabídek, kurzů, seminářů apod., které slouží právě 

k neustálému získávání nových či prohlubování již nabytých znalostí. Otázkou, jež stála 

u zrodu této práce, byla, zda stejné možnosti mají i osoby se sluchovým postižením. 

 Diplomová práce se zaměřuje – jak je shora naznačeno - na problematiku 

vzdělávání dospělých osob se sluchovým postižením v České republice. Hlavním cílem 

této diplomové práce je pak analýza současných možností vzdělávání těchto osob. 

Na tento cíl dále navazují dílčí cíle týkající se dostatečnosti stávající nabídky, úrovně 

informovanosti osob se sluchovým postižením o této nabídce, respektive spokojeností 

s uplatnitelností takto nabytých znalostí na trhu práce. Vzhledem k cílům práce byla 

stanovena hlavní zkoumaná otázka, ze které vycházejí otázky dílčí, jež jsou 

specifikovány v textu práce. Na základě těchto otázek pak byly stanoveny předpoklady 

výzkumného šetření.  

 Teoretická část práce se nejprve věnuje vymezení základní důležité terminologie 

v oboru, na kterou navazuje kapitola z oblasti komunikace osob se sluchovým 

postižením. Další kapitola je věnována oblastí vzdělávání dospělých a zaměřuje se 

zejména na oblast celoživotního učení a terciárnímu vzdělávání. Tato kapitola přináší 

také co možná nejvíce ucelený přehled organizací věnujících se dané problematice 

a jejich konkrétní nabídce. Část této kapitoly je nezbytně také věnována příslušné 

legislativě a technologiím využívaným při vzdělávání dospělých. Závěrečná kapitola se 

zabývá kvalitou života člověka se sluchovým postižením, která se zaměřuje na oblast 

vzdělávání a v návaznosti na toto téma i uplatněním na trhu práce.  

 Praktická část práce se zabývá vyhodnocením dotazníkového šetření, jež 

proběhlo v souvislosti s psaním této diplomové práce. 
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 Práce by měla sloužit zejména k souhrnné deskripci možností vzdělávání pro 

dospělé osoby se sluchovým postižením s ohledem na možnosti dostupnosti informací. 

Jejím cílem je podat co možná nejpřesnější obraz současných možností ve vzdělávání a 

zároveň také zjistit dostupnost informací pro osoby se sluchovým postižením na celém 

území ČR, byť bylo téma práce (s ohledem na druh předkládané práce) zpracováno 

pouze v určitých základních mantinelech. 
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1 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE 

 Vzhledem k tématu práce je nutné nejprve vymezit základní terminologii 

z oblasti surdopedie, která se bude v diplomové práci objevovat, stejně jako vysvětlit 

pojmy související se vzděláváním dospělých osob. 

 

1.1 Anatomická stavba ucha 

 Sluchový orgán je složen ze tří funkčně i vývojově odlišných částí, které slouží 

k zachycení, mechanickému převodu, digitalizaci a transmisi zvukových vln 

do centrální soustavy. Sluchový orgán se dělí na tři části, a sice na vnější ucho, střední 

ucho a vnitřní ucho (viz obrázek 1).
1
  

 

Vnější ucho 

 Vnější ucho se skládá z boltce a zvukovodu. Boltec je tvořen chrupavkou a je 

symetricky umístěn ve spánkové oblasti, přičemž nemá žádný význam pro vlastní 

slyšení. Vnější zvukovod zakončený bubínkem vede a koncentruje akustickou energii 

do dalších částí ucha.
2
 

 

Střední ucho 

 Střední ucho je uzavřená dutinka vyplněná vzduchem, která je uložena ve skalní 

kosti, a od zvukovodu je oddělena vazivovou blankou bubínku. Blanka bubínku je 

rozechvívána akustickou energií, která se zde mění na energii mechanickou a tato 

energie poté rozechvívá řetězec kůstek v těle (kladívko, kovadlinka, třmínek), přes které 

se zvuk přenáší do vnitřního ucha. V dolní a přední stěně se nachází Eustachova trubice, 

která spojuje středoušní dutinu s nosohltanem a plní funkci vyrovnávání tlaku vzduchu 

před a za bubínkem a to takovým způsobem, aby se blanka bubínku nacházela 

v ideálním napětí a mohla tak převádět všechnu akustickou energii.
3
 

                                                 
1
 HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení: úvod do surdopedie. Vyd. 1. Praha:Portál, 2012, 159 s. ISBN 

978-802-6200-840.  
2
 LEJSKA, M. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido, 2003, 156 s. ISBN 80-7315- 038-7  

3
 HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení: úvod do surdopedie. Vyd. 1. Praha:Portál, 2012, 159 s. ISBN 

978-802-6200-840 



11 

 

Vnitřní ucho  

 Vnitřní ucho uložené v kosti skalní se skládá ze dvou částí – hlemýžď 

a labyrint. Hlemýžď vytváří část sluchovou, trubici kostěného hlemýždě vyplňuje 

blanitý hlemýžď, který obsahuje Cortiho orgán – vlastní sluchové ústrojí, kde 

se nacházejí vláskové buňky, což jsou jediné buňky v lidském těle, které jsou schopny 

převádět mechanickou energii zvuku na energii bioelektrickou. Vláskové buňky poté 

vyvolávají v mozku akustický vjem prostřednictvím sluchových nervů. V labyrintu je 

uloženo rovnovážné ústrojí. V dutinách kostěného labyrintu se nachází perilymfa, 

ve které se vznáší smyslový orgán (blanitý labyrint), který plní funkci ochrany proti 

otřesům hlavy při běžných pohybech lidského těla. Blanitý labyrint vyplňuje 

endolymfa.
4
 

 

Obrázek 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ŠLAPÁK, I., FLORIÁNOVÁ, P. Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. Brno: Paido, 1999, 

85 s. ISBN: 80-85931-67-2 , s. 14 

 

                                                 
4
 Viz výše. 
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1.2 Sluchová vada, sluchové postižení  

 Je třeba zmínit rozdílnost pojmů sluchové postižení a sluchová vada. Zatímco 

sluchová vada je termín vztahující se k poškození či ztrátě orgánu nebo jeho funkce, 

a to v takové míře, že dochází ke snížení kvality či kvantity slyšení, sluchové postižení 

odráží i sociální důsledky a řečový defekt.
5
 Skákalová

6
 se ještě věnuje termínu sluchová 

porucha, kterým označuje přechodné zhoršení sluchu. 

 Pojem osoba se sluchovým postižením tedy označuje jedince s různým stupněm 

a druhem sluchového postižení. Do této kategorie řadíme osoby neslyšící, nedoslýchavé 

či ohluchlé, ale i osoby s  kochleárním implantátem.
7
 

 Hrubý tuto různorodou skupinu osob rozšiřuje a uvádí, že do kategorie osob se 

sluchovým postižením patří „osoby nedoslýchavé, osoby s vadou sluchu získanou až po 

rozvoji mluvené řeči (ohluchlí), osoby s prelingvální úplnou hluchotou, neslyšící nebo 

správněji Neslyšící, osoby s kombinovanou sluchovou a zrakovou vadou (slepohluší), 

šelestáři a rodiče dětí se sluchovým postižením.“
8
 

 Pod pojmem osoba se sluchovým postižením se tedy skrývá nesourodá skupina 

jedinců s různým stupněm a druhem sluchového postižení. V odborné literatuře 

se můžeme setkat s rozdělením do tří základních kategorií - osoby neslyšící, 

nedoslýchavé a ohluchlé.
9
 Termín sluchově postižení nicméně zahrnuje i osoby 

s kochleárním implantátem a každá z těchto jednotlivých kategorií je mimo stupně 

a druhu sluchové vady limitována ještě jinými neméně důležitými faktory – věk, doba, 

kdy k postižení došlo, mentální dispozice jedince, péče, která mu byla věnována, další 

                                                 
5
 POTMĚŠIL, Miloň. Čtení k surdopedii. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, 217 s. Učebnice 

(Univerzita Palackého). ISBN 80-244-0766-3. 
6
 SKÁKALOVÁ, T. Uvedení do problematiky sluchového postižení. 1. vyd. Hradec Králové: 

Gaudeamus, 2011. 94 s. ISBN 978-80-7435-098-6. 
7
 SOURALOVÁ, Eva a Jiří LANGER. Surdopedie: studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 46 s. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného 

studia. ISBN 80-244-1084-2. 
8
 HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 2. 

přeprac. a rozš. vyd. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999, 395 s. ISBN 80-721-

6096-6. s 40  
9
 HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení: úvod do surdopedie. Vyd. 1. Praha:Portál, 2012, 159 s. ISBN 

978-802-6200-840. 
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přidružené postižení aj.
10

 Hrubý dále uvádí ještě členitější kategorizaci osob se 

sluchovým postižením – osob s vadami sluchu, a sice – nedoslýchaví, ohluchlí, osoby 

s prelingvální úplnou hluchotou, neslyšící dle kulturní definice, slepohluší, šelestáři, 

rodiče sluchově postižených dětí.
11

  

 Vzhledem k tématu diplomové práce lze vycházet z členění Horákové – 

neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé osoby.  

 

Neslyšící  

 U neslyšících osob je slyšení poškozeno v takovém rozsahu, že ani s největším 

možným zesílením nemohou neslyšící jedinci vnímat zvuky mluvené řeči.
12

 Je třeba 

také rozlišovat dva základní úhly pohledu, ze kterých je na neslyšící pohlíženo. Výše 

uvedené vysvětlení pojmu neslyšícího vychází z pohledu medicínského, který vnímá 

neschopnost slyšet jako poruchu, kterou je třeba napravovat. Kulturně antropologické 

hledisko se zabývá spíše skutečností, že tito jedinci vytvářejí kulturní menšinu 

s vlastním přirozeným a rovnocenným jazykem.
13

 Kulturně antropologické hledisko 

poukazuje na společné rysy této minority – společně užívaný jazykový kód, 

jednojazyčné vzdělávání, omezené pracovní možnosti, neuznání jazykové přirozenosti, 

uzavírání sňatků mezi členy menšiny a vnímání sebe samého jako člena kulturní 

menšiny.
14

 

 

 

 

                                                 
10

 SOURALOVÁ, Eva a Jiří LANGER. Surdopedie: studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 46 s. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného 

studia. ISBN 80-244-1084-2. 
11

 HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 

2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999, 395 s. ISBN 80-721-

6096-6. 
12

 SOURALOVÁ, Eva a Jiří LANGER. Surdopedie: studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 46 s. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného 

studia. ISBN 80-244-1084-2.  
13

 PROCHÁZKOVÁ, Věra a Petr VYSUČEK. Jak komunikovat s neslyšícím klientem?. Praha: 

Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007, 28 s. ISBN 978-80-86991-18-4. 
14

 REDLICH, Karel. Neslyšící; jazyková a kulturní menšina vs. hluchota jako postižení. Ruce [online]. 

2007 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z:http://ruce.cz/clanky/187-neslysici-jazykova-a-kulturni-mensina-vs-

hluchotajako-postizeni 
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Nedoslýchaví 

 „Nedoslýchavost znamená každé zhoršení sluchu oproti běžné populaci, nikoliv 

však jeho úplné vymizení.“
15

 

 Nedoslýchavý člověk má oproti majoritní společnosti v určité míře zhoršený 

sluch, ale sluchová ztráta zde není tak rozsáhlá a je možné ji v určité míře kompenzovat 

technickými pomůckami a nedoslýchaví lidé mohou alespoň částečně vnímat zvuk 

mluvené řeči.  Z těchto důvodů volí ohluchlí jedinci často mluvenou řeč jako hlavní 

komunikační prostředek se slyšícím okolím.
16

 Nedoslýchaví vytvářejí heterogenní 

skupinu osob se sluchovým postižením, jejíž většinu pak tvoří starší lidé, kde 

ke zhoršení sluchu dochází z důvodu fyziologického stárnutí.
17

  

 

Ohluchlí 

 U jedinců zařazených do této skupiny sluchově postižených došlo ke ztrátě 

sluchu v období dokončování vývoje mluvené řeči, případně mohlo ke ztrátě sluchu 

dojít i v době již vytvořené mluvené řeči jako komunikačního nástroje.
18

 Ohluchlé 

osoby využívají při komunikaci zejména mluvenou či psanou řeč při použití odezírání 

a vzhledem k době vzniku sluchového postižení zpravidla nemají problém s mluveným 

či písemným projevem. Pro tuto skupinu osob je ztráta sluchu psychicky velmi náročná, 

a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že se musí vypořádat se ztrátou schopnosti slyšet 

a učit se alternativním možnostem komunikace (odezírání, znakový jazyk). Především 

v pokročilejším věku jedince je uvedené velmi náročné.
19
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 HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 

1. díl, 2. vyd. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999, 395 s. ISBN 80-721-6096-6., 

s 43 
16
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zdravotnický personál o životě a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s 

kochleárním implantátem. 1. vyd. Praha: Středisko rané péče Tamtam, 2005, 101 s. Učebnice (Univerzita 

Palackého). ISBN 80-867-9227-7. 
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Gaudeamus, 2011. 94 s. ISBN 978-80-7435-098-6. 
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(Univerzita Palackého). ISBN 80-244-0766-3. 
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Gaudeamus, 2011. 94 s. ISBN 978-80-7435-098-6. 
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1.3 Klasifikace sluchových vad 

 Sluchové vady lze klasifikovat dle různých kritérií. V odborné literatuře se 

nejčastěji setkáváme s dělením dle tří základních kritérií, a sice dle stupně, doby 

vzniku a místa poškození sluchového orgánu. 

 

Dělení sluchových vad dle stupně 

 Podle stupně, tedy z hlediska míry poškození sluchu lze klasifikovat sluchové 

vady do několika kategorií. Světová zdravotnická organizace ustanovila v roce 1980 

škálu stupně sluchového postižení dle intenzity slyšeného vjemu, a to následovně 

(viz tabulka 1): 

- lehká sluchová porucha (26–40 dB), 

- střední sluchová porucha (41–55 dB), 

- středně těžká sluchová porucha (56–70 dB), 

- těžká sluchová porucha (71–91 dB), 

- úplná ztráta sluchu.20 

 

Tabulka 1: Klasifikace sluchových vad - jednotlivé kategorie ztráty sluchu 

Velikost ztráty sluchu 

dle WHO  

Název kategorie ztráty 

sluchu  

Název kategorie podle 

Vyhl. MPSV č 284/1995 

Sb. 0-25 dB normální sluch  

26-40 dB lehká nedoslýchavost  lehká nedoslýchavost (již od 

20 dB) 

41-55 dB střední nedoslýchavost středně těžká 

nedoslýchavost 

56-70 dB středně těžké poškození  

sluchu 

 

těžká nedoslýchavost 

                                                 
20

 SOURALOVÁ, Eva a Jiří LANGER. Surdopedie: studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 46 s. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného 

studia. ISBN 80-244-1084-2. 
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71-90 dB těžké poškození sluchu praktická hluchota 

Více než 90 dB, ale body 

v audiogramu i nad 1 kHz 

velmi závažné poškození 

sluchu 

úplná hluchota 

V audiogramu nejsou 

žádné body nad 1kHz 

Neslyšící úplná hluchota 

 

Zdroj: PIPEKOVÁ, Jarmila, kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozš. a přeprac.vyd. Brno: Paido, 

2006, 404 s. ISBN 80-731-5120-0. s. 133 

 

Dělení sluchových vad dle doby vzniku 

 Tyto sluchové vady můžeme rozlišovat na vrozené, vzniklé na podkladě 

genetických dispozic či negativních prenatálních jevů působících na nezralý plod 

a získané, k jejichž vzniku dochází nejčastěji v důsledku nemoci či úrazu.
21

 Souralová 

a Langer
22

 využívají v této souvislosti termíny prelingvální a postlingvální sluchové 

vady. Preligvální vada označuje vadu vrozenou či získanou před ukončením základního 

vývoje řeči, postlingvální vadou označují stav, kdy již došlo k ukončení základního 

vývoje řeči.  

 

Dělení dle místa poškození sluchového orgánu 

 Z hlediska místa poškození sluchového orgánu rozlišujeme vady na centrální, 

kdy dochází k poškození podkorového a korového systému sluchové dráhy a vady 

periferní, které je dále možné dělit na převodní a percepční. Zatímco převodní vady 

vznikají ve vnějším či středním uchu a dochází u nich k narušenému přenosu zvukových 

vibrací do hlemýždě, percepční vady se objevují v důsledku poškození vnitřního ucha či 

vyšších míst elektrické části sluchové dráhy.
23

 Převodní vady jsou charakteristické 

                                                 
21

 SKÁKALOVÁ, T. Uvedení do problematiky sluchového postižení. 1. vyd. Hradec Králové: 

Gaudeamus, 2011. 94 s. ISBN 978-80-7435-098-6. 
22

 SOURALOVÁ, Eva a Jiří LANGER. Surdopedie: studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 46 s. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného 

studia. ISBN 80-244-1084-2. 
23

 SKÁKALOVÁ, T. Uvedení do problematiky sluchového postižení. 1. vyd. Hradec Králové: 

Gaudeamus, 2011. 94 s. ISBN 978-80-7435-098-6. 
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zejména poruchou kvantity slyšení a samy o sobě nevedou k úplné hluchotě. 

Pro percepční vady je příznačná kvalitativní i kvantitativní porucha sluchu a může zde 

docházet k úplné hluchotě. Obě tyto formy mohou existovat ve smíšené podobě.
24

 

 

1.4 Statistické údaje 

 Dle WHO
25

 žije na světě 360 miliónů osob se sluchovým postižením, tedy přes 

5% světové populace, z toho se jedná o 328 miliónů dospělých a 32 miliónů dětí.  

 Přesná statistika počtu osob se sluchovým postižením není v České republice 

dostupná. Počet sluchově postižených se do jisté míry opírá o zahraniční údaje 

přepočtené na naši populaci. V České republice by v takovém případě žilo 20-40 tis. 

„prakticky neslyšících“, 100-300 tis. osob s vážnou sluchovou vadou a 300 tis. – 1,5 

mil. osob s reflektovanou sluchovou vadou.
26

 

 Jedinou oficiální statistiku můžeme nalézt ve Výběrovém šetření postižených 

osob za rok 2007
27

, kde se uvádí, že celkový počet osob sluchově postižených činí 

74 700, z toho největší počet (28 793) tvoří osoby se středně těžkým sluchovým 

postižením, dále osoby s lehkým sluchovým postižením (19 948), těžkým sluchovým 

postižením (18 061) a velmi těžkým sluchovým postižením (7 746).  

 V české odborné literatuře se setkáváme s počty osob pohybující se od 70 000 

do 500 000 osob, většinu ale tvoří starší lidé, kteří začali ztrácet sluch v průběhu 

stárnutí. Údaje o celkovém počtu osob s vážným sluchovým postižením se shodují 

na počtu kolem 15 000 osob.
28

 

                                                 
24

 SOURALOVÁ, Eva a Jiří LANGER. Surdopedie: studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 46 s. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného 

studia. ISBN 80-244-1084-2. 
25

 Deafness and hearing loss. World health organization [online]. 2014 [cit. 2014-04-03]. Dostupné z: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/ 
26

 Sluchová postižení a jejich statistika. Universal Learning design: Inovace interpretačních 

a komunikačních služeb [online]. 2010 [cit. 2014-02-13]. Dostupné z: 

http://www2.teiresias.muni.cz/comin/kurz-komunikace-se-sluchove-postizenymi/sluchova-postizeni-a-
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 Výběrové šetření postižených osob za rok 2007. [online].  Český statistický úřad. 2007. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08 
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 Uplatnění neslyšících na trhu práce. GrandAdvisor [online]. 2014 [cit. 2014-02-13]. Dostupné z: 

http://www.grantadvisor.cz/signall2-prace.html 
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2 KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

 Komunikaci lze z hlediska teorie komunikace chápat jako sociální interakci, v užším 

smyslu ji pak lze vnímat jako jazykové jednání. V obou případech je zde společný zájem 

o zdroj informací, mluvčího, způsob přenosu informace i její přijetí adresátem.29 

 „Komunikace znamená obecnou lidskou schopnost užívat výrazové prostředky 

k utváření, udržování a pěstování mezilidských vztahů. Komunikace významně ovlivňuje 

rozvoj osobnosti a je prostředkem vzájemných vztahů. V nejširším slova smyslu lze 

komunikaci chápat jako symbolický výraz interakce, tj. vzájemné a oboustranné 

ovlivňování mezi dvěma nebo více systémy.“
30

  

 Komunikaci můžeme vnímat na jedné straně jako typ sociální interakce, 

na straně druhé poté jako proces, během kterého dochází ke sdělení a výměně 

informací. Jazyková komunikace tedy plní zejména funkci sdělovací, poznávací, 

společenskou a estetickou. Potřeba komunikace patří k nejsilnějším lidským potřebám, 

a proto ji řadíme do základních lidských potřeb, jelikož naplňuje naši potřebu bezpečí 

a jistoty a zároveň se dále prolíná do vyšších forem potřeb (seberealizace, sounáležitost 

aj.). U osob se sluchovým postižením se můžeme setkat s tím, že vlivem problémů 

v oblasti komunikace mohou být výše uvedené potřeby narušeny.
31

 

 Komunikace osob se sluchovým postižením má své specifické vlastnosti 

z důvodu narušení schopnosti sluchu, který hraje stěžejní roli při dorozumívání 

se v majoritní společnosti. Prioritou komunikace je využití takového komunikačního 

kanálu, jehož výběr náleží sluchově postiženému, a který mu umožňuje v maximálně 

možné míře informace přijímat a předávat. Zároveň je nutno respektovat stupeň 

postižení jedince, jeho jazykové prostředky a osobnostní vlastnosti.
32
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Krahulcová 
33

 řadí mezi komunikační formy sluchově postižených následující: 

 kód národního znakového jazyka (český znakový jazyk),  

 manuálně kódovaný znakový jazyk (znakovaná čeština),  

 Gestuno (nadnárodní znakový systém),  

 dětský znakový jazyk,  

 daktylní abecedu,  

 Rochesterskou metodu, 

 daktylografii,  

 pomocné artikulační znaky,  

 Cued Speech,  

 Hand Mund systém,  

 psanou podobu jazyka, 

 environmentální znakový jazyk.  

 

 Langer a Souralová se zabývají rozlišením komunikačních forem z hlediska 

doby ztráty sluchu, tedy zda se jedná o komunikaci osob prelingválně či postlingválně 

sluchově postižených. U osob prelingválně sluchově postižených jsou přirozenými 

jazyky komunikační systémy, které využívají vizuální komunikační kanál – národní 

znakový jazyk (český znakový jazyk), uměle vytvořené znakové systémy (manuálně 

kódované mluvené jazyky, např. znakovaná čeština) a systémy vizualizující jednotlivé 

hlásky mluvené řeči (prstové abecedy a fonematické posunkové kódy). U osob 

postlingválně sluchově postižených je situace odlišná, a to z důvodu, že si tito jedinci 

na různé úrovni osvojili jazyk majoritní společnosti. Při komunikaci s takto postiženými 

jedinci je tedy možné využívat jejich schopnost využití mluveného jazyka za současné 

optimalizace podmínek komunikace. Významným prostředkem komunikace je vizuální 

percepce řeči (odezírání), která je nedílnou součásti komunikačních systémů sluchově 

                                                 
33

 KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikace sluchově postižených. Vyd. 2. Praha:Karolinum, 2002, 303 s. 

ISBN 80-246-0329-2 
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postižených, i když jeho úspěšnost je velmi závislá na různých faktorech a podmínkách 

a proto by se nemělo jednat o jediný prostředek komunikace.
34

 

 

2.1 Vizuálně motorické systémy komunikace 

Český znakový jazyk 

 Český znakový jazyk patří do skupiny jazyků vizuálně motorických, jelikož jeho 

produkce se odvíjí v závislosti na pohybu rukou, těla a úst mluvčího na straně jedné 

a současně je přijímán zrakem příjemce na straně druhé. Pro znakový jazyk je stěžejní 

bezprostřední komunikace, z čehož vyplývá, že může být pořízena jeho videonahrávka, 

neexistuje však jeho písemná forma.
35

 Nicméně existuje odborná notace znaku, notační 

systémy se snaží s pomocí různých symbolů zaznamenat jednotlivé složky a parametry 

znaku. Jednotlivé parametry jsou dále charakterizovány soustavou symbolů znázorňující 

tvar ruky a orientaci dlaní a prstů, artikulaci, vzájemnou polohu rukou, pohyby rukou, 

pohyby a pozici hlavy a těla a jednotlivých částí obličeje.
36

 V ust. § 4 odst. 2 zákona 

č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících osob, nalezneme tuto definici: 

„Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený 

specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením 

a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. Český znakový jazyk 

má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, produktivnost, 

svébytnost a historický rozměr, a je ustálen po stránce lexikální i gramatické.“  

 Znakový jazyk je tedy přirozeným a plnohodnotným jazykem splňující všechny 

atributy jazykových systému a český znakový jazyk je zcela nezávislý na českém 

jazyce, jelikož se opírá o svoji vlastní gramatiku a slovní, respektive znakovou, zásobu. 

Na rozdíl od mluvených jazyků rozlišuje znakový jazyk tři typy výrazových prostředků 

komunikace, a sice verbálně-nevokální prostředky (jednotlivé znaky), neverbálně-

                                                 
34
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nevokální prostředky (gesta, mimika) a prostředky neverbálně-vokální (orální 

a mluvené komponenty). Znak, nejmenší významová jednotka přirozeného znakového 

jazyka, je tvořena dvěma složkami – manuální složkou zahrnující místo v prostoru, tvar 

ruky, orientaci dlaně, prstů a prováděný pohyb a nemanuální složku, představující výraz 

obličeje, pohled, pozici a pohyb hlavy či trupu a také orální komponenty.
37

 

 

Znakovaný český jazyk (znakovaná čeština) 

 Z lingvistického hlediska není znakovaná čeština na rozdíl od znakového jazyka 

přirozeným jazykovým systémem, ale systémem uměle vytvořeným, který byl sestaven 

slyšící společností z nutnosti dorozumění se s neslyšícími osobami. Věta ve znakované 

češtině je sestavena dle gramatiky a syntaxe českého jazyka.
38

 Znakovaná čeština 

využívá tedy jednotlivé znaky českého znakového jazyka a zároveň kopíruje gramatiku 

a slovosled českého jazyka a dochází současně k hlasité či bezhlasné artikulaci 

češtiny.
39

 

 

Daktylotika (prstová abeceda, daktylní abeceda) 

 Daktylotika vytváří součást českého znakového jazyka, kde se využívá zejména 

k odhláskování cizích slov, jmen, odborných termínů či pojmů a k vizualizaci tvarů slov 

mluveného jazyka. Daktylotika se řadí mezi uměle vytvořené posunkové kódy, které 

umožňují komunikaci se slyšícími. Podobně jako se jednotlivé znakové jazyky 

v různých zemích od sebe odlišují, i prstové abecedy se od sebe vzájemně liší.
40

 Prstová 

abeceda je tedy slovní-vizuálně motorický komunikační systém, při kterém je 
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využíváno různých poloh a postavení prstů ke znázornění písmen abecedy a dle účasti 

artikulující ruky či rukou se vyskytuje ve formě jednoruční či dvouruční.
41

 

 

2.2 Auditivně orální komunikační systémy 

Odezírání 

 „Odezírání je vnímání orální mluvy zrakem a její chápání podle pohybů úst, 

mimiky tváře, výrazu očí, gestikulace rukou i celého těla.“
42

 Odezírání je náročná 

činnost, na jejíž úspěšnost mají vliv vnitřní i vnější podmínky. Vnější podmínky 

odezírání jsou tvořeny vzájemnou vzdáleností komunikačních partnerů, výškovou 

úrovní úst mluvčího a očí odezírajícího, světelné podmínky, tempo řeči, artikulace, 

výraz obličeje a doprovodná gestikulace mluvčího. Mezi vnitřní podmínky patří 

osobnostní vlastnosti účastníků komunikace – věk příjemce, jazyková úroveň 

komunikačních partnerů, rozsah slovní zásoby, aktuální psychický stav účastníků 

komunikace, úroveň sociálních zkušeností komunikačních partnerů apod.
43

 

 

2.3 Osobnost jedince se sluchovým postižením 

 Nelze tvrdit, že sluchová vada musí mít bezpodmínečně vliv na osobnost 

jedince, protože je nutno vzít v úvahu existenci dalších aspektů, mezi které patří stupeň 

sluchového postižení, osobní předpoklady člověka či výběr správného postupu při 

výchově a vzdělávání. V případě, že sluchová vada nebyla včas diagnostikována nebo 

kompenzována, může mít na člověka negativní vliv. Sluchové postižení má vliv 

na celkový vývoj člověka i vývoj jeho osobnosti a myšlení, ovlivňuje jeho socializaci 

a sociální inteligenci i oblast poznávacích procesů.
44

 Dle Slowíka
45

  vytváří sluchové 

                                                 
41

 SOURALOVÁ, Eva a Jiří LANGER. Surdopedie: studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 46 s. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného 

studia. ISBN 80-244-1084-2. 
42

 KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikace sluchově postižených. Vyd. 2. Praha:Karolinum, 2002, 303 s. 

ISBN 80-246-0329-2., s 193 
43

 SOURALOVÁ, Eva a Jiří LANGER. Surdopedie: studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 46 s. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného 

studia. ISBN 80-244-1084-2. 
44

 KULICHOVÁ, R. Zásady správné komunikace s osobami se sluchovým postižením. Brno: Unie 

neslyšících, c2006. [CD]. 
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postižení v životě postiženého jedince komunikační bariéru, deficit v orientačních 

schopnostech, psychickou zátěž, omezení sociálních vztahů a má negativní vliv 

na vývoj myšlení, které vychází z řeči.  

 Mezi lidské potřeby patří mimo jiné i potřeba sounáležitosti – člověk chce být 

součástí svého společenství a vnímá, zda a jakým způsobem ho společnost přijímá. 

Právě způsob, jakým je člověk přijímán či odmítán, napomáhá vytváření jeho osobnosti 

a pro dosažení zdravé identity je velmi důležité, aby se do přílišného rozporu nedostalo 

to, jakým člověk je, a to, čím člověk cítí, že by být měl. Vzhledem k heterogenitě 

skupiny osob se sluchovým postižením necítí všichni jedinci stejně své místo 

ve společnosti. To se odvíjí do jisté míry od prostředí, ve kterém vyrostli a ve kterém 

byli vzděláni a též záleží na povaze a stupni jejich sluchové vady. Stěžejním faktorem 

pak je, zda svoji sluchovou vadu přijali či ne. Mezi sluchově postiženými jsou tedy 

osoby, které se cítí být součástí kulturní menšiny Neslyšících. Například Ladd
46

 

zmiňuje, že ke členství v této komunitě vedou tři cesty, a sice být neslyšícím dítětem 

v neslyšící rodině či svoji hluchotu zdědit ve třetí generaci, dále navštěvovat školu pro 

neslyšící a stát se jejím absolventem anebo se ve volném čase stýkat s komunitou 

Neslyšících. Dále jsou zde osoby, které se cítí být součástí slyšící intaktní společnosti, 

osoby které chtějí být považovány za prvotně postižené a specifickou skupinu vytvářejí 

osoby nedoslýchavé, které často vyrůstají ve slyšící společnosti, ale později se často 

snaží zapojit do komunity Neslyšících.
47
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3 VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

 Mužík
48

 chápe vzdělávání jako proces, ve kterém si člověk osvojuje soustavu 

poznatků a činností, kterou učením přetváří na vědomosti, dovednosti a návyky. 

Průcha
49

 uvádí, že vzdělávání se v pedagogické teorii obecně chápe jako proces 

záměrného a organizovaného osvojování poznatků, dovedností, postojů aj., typicky 

realizovaných prostřednictvím školního vyučování. Plamínek
50

 pak vnímá tento termín 

jako záměrné organizované učení, které je výsledkem úsilí vzdělavatele. Andragogika 

bývá vnímána jako synonymum k možná více rozšířenějšímu termínu vzdělávání 

dospělých. Palán
51

 v andragogickém slovník definuje andragogiku jako vědu o výchově, 

vzdělávání a péči o dospělé, respektující všestranné zvláštnosti dospělé populace 

a zároveň se zabývající její personalizací, socializací a enkulturací. Vzdělávání 

dospělých je chápáno jako vzdělávání dospělé populace zahrnující veškeré vzdělávací 

aktivity. Jedná se o proces cílevědomého a systematického zprostředkování, osvojování 

a upevňování schopností, znalostí, dovedností, návyků, hodnotových postojů 

i společenských forem jednání a chování osob, které ukončily školní vzdělání a přípravu 

na povolání a vstoupily na trh práce. 

 Beneš
52

 se zabývá touto definicí z hlediska účastníka, kdy uvádí, že se jedná 

o proces, ve kterém se dospělý člověk aktivně, systematicky a kontinuálně učí za 

účelem změny názoru, znalostí, hodnot, schopností a dovedností. Vzdělávání dospělých 

bývá chápáno jako institucionalizovaný a organizovaný proces a pokud je vzdělávání 

takto vnímáno a chápáno, jedná se o systém institucí, které umožňují vzdělávání, 

a procesů, které v nich probíhají.  

 Tento pojem bývá často používán ve třech základních významech – proces učení se 

dospělých, organizované aktivity různých vzdělávacích institucí, které se snaží o dosažení 

specifických vzdělávacích cílů, a oblast sociální praxe. Vzdělávání dospělých tedy vytváří 
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02-11]. Dostupné z: http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/andragogika 
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systém v rámci celoživotního učení a jeho funkce jsou především funkce emancipační, 

kompenzační, kulturní, kvalifikační a sociální.53 

 Cílem vzdělávání dospělých by měl být rozvoj autonomie a smyslu pro odpovědnost 

– snažit se podpořit občany, aby převzali kontrolu nad svým osudem a byli schopni se 

vypořádat s nároky, které na ně společnost klade.54 

 

 Beneš55 vymezuje důvody pro vzdělávání dospělých následovně:  

 Druhá vzdělávací šance pro ty, kteří z různých důvodů nezískali vzdělání podle 

svých potřeb 

 Odborné vzdělávání a zvyšování kompetencí 

 Sociální péče vztahující se k zdravotní výchově 

 Rozvoj schopností pro vyplňování sociálních rolí v rodině, sociálním životě, aj. 

 Individuální rozvoj spojený se sociálním cítěním a solidaritou 

 Individuální rozvoj v kulturních a všeobecných znalostech a schopnostech trávit 

volný čas. 

 V obecné rovině lze říci, že další vzdělávání dospělých lze považovat za jeden 

z efektivních nástrojů přispívající ke zlepšení ekonomických, sociálních 

i environmentálních podmínek v naší společnosti. Z následující tabulky 2 Průvodce dalším 

vzděláváním vyplývají jednotlivé poziční aspekty vzdělávání dospělých osob.56 

 

 

 

 

 

                                                 
53
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Tabulka 2 Průvodce dalším vzděláváním  

 

Zdroj: Průvodce dalším vzděláváním, 2010, MŠMT, dostupné z: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/pruvodce-dalsim-vzdelavanim 

 

Definice dospělého 

 Beneš 
57

 uvádí, že za dospělého ve smyslu vzdělávání dospělých je považována 

osoba, jejíž hlavní sociální role je možné charakterizovat statusem dospělého a která 

zároveň ukončila svoji vzdělávací dráhu ve formálním vzdělávacím systému. 

                                                 
57

 BENEŠ, Milan. Andragogika. Vyd. 1. Praha, 2008, 135 s. ISBN 978-802-4725-802. 

STÁT ZAMĚSTNAVATEL JEDINEC 

 VYŠŠÍ 

ZAMĚSTNANOST 

 VYŠŠÍ 

KONKURENCESCHOPNOST 

 ZNALOSTNĚ 

ORIENTOVANÁ EKONOMIKA 

 PODPORA MOBILITY 

OBČANŮ 

 ROVNÝ PŘÍSTUP  

 ŠANCE PRO 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY, 

MIGRANTY A NÍZKO-

KVALIFIKOVANÉ 

 KVALIFIKOVANÍ A 

MOTIVOVANÍ 

ZAMĚSTNANCI 

 VYŠŠÍ 

KONKURENCESCHOPNOST 

 RŮST 

PRODUKTIVITY PRÁCE 

 MOŽNOST 

OVLIVNIT PROFIL 

KVALIFIKACE (NSK) 

 LEPŠÍ IMAGE 

FIRMY 

 

 MOŽNOST ZVÝŠIT A 

PROHLOUBIT KVALIFIKACI 

 VYŠŠÍ 

ZAMĚSTNATELNOST 

 ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ 

NA TRHU PRÁCE, PODPORA 

MOBILITY 

 MOTIVACE 

K OSOBNÍMU ROZVOJI 

 ZVÝŠENÍ 

SOCIÁLNÍHO STATUSU 

 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 

 ZMĚNA POSTOJE 

K CŽU  

 MOTIVACE 

POKRAČOVAT V DV 

ZMĚNA PŘÍSTUPU V MYŠLENÍ SPOLEČNOSTI SMĚREM KE KONCEPTU CELOŽIVOTNÍHO 

UČENÍ  

A POSKYTNUTÍ MOŽNOSTI UZNAT KVALIFIKACI ZÍSKANOU V PRŮBĚHU ŽIVOTA RŮZNÝMI 

CESTAMI. 
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Vzdělávající se osoba tedy není redukována na roli žáka nebo studenta, jeho hlavní 

sociální role jsou ty, které naplňuje v rodině, práci a společenském životě.  

 Hlavním cílem rozvoje vzdělávání dospělých je na jedné straně rozvíjení 

nabídky a zajištění přístupu a lepší dostupnosti vzdělání co nejširší veřejnosti, na druhé 

straně pak motivace jednotlivců, aby měli zájem se do vzdělávání zapojit, stejně jako 

motivovat zaměstnavatele, aby měli zájem participovat a podporovat své zaměstnance 

v dalším vzdělávání.
58

 

 

3.1 Celoživotní učení 

 Palán
59

 uvádí, že celoživotní učení představuje zásadní koncepční změnu pojetí 

vzdělávání jako takového, kdy dochází k propojení všech možností vzdělání v jeden 

celek. Právě kontinuita mezi jednotlivými částmi umožňuje přechod mezi vzděláváním 

a zaměstnáním stejně tak jako zisk kvalifikace a kompetencí různými cestami během 

života.  

 Tento termín zdůrazňuje také časovou dimenzi, tedy učení se v průběhu celého 

života, kdy dospělost zaujímá dlouhé a významné časové období. Pojem celoživotní 

učení vychází z představy, že je člověk schopen sám si řídit své učení a zároveň se bude 

aktivně podílet na hledání učebních příležitostí a možností po celý svůj život. 

Celoživotní učení klade důraz na flexibilitu, svobodu a zároveň plánování osobního 

rozvoje, což bude mít za následek naplnění individuálně vnímané kvality svého života. 

Cílem celoživotního učení je podpora aktivního občanství na jedné straně, na straně 

druhé potom i podporu zaměstnanosti.60 Celoživotní učení se stalo nutností v životě 

každého jedince. Z publikace OECD 
61

 vyplývá, že úspěch na trhu práce závisí právě 
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na celoživotním vzdělávání, které je však zejména u lidí vyššího věku stále 

nedostatečné. Důraz na koncept celoživotního učení je v současnosti celosvětovým 

fenoménem. 

 Koncept celoživotního učení i vzdělávání dospělých je v současnosti důležitý 

a nezbytný zejména díky působení tří hlavních sociálních sil, a sice jednak rychlostí 

a permanentností technologických, ekonomických a sociálních změn, jednak rychlostí, 

kterou dochází k zastarávání našich získaných poznatků, se kterými vstupujeme na trh 

práce a dále také významnou hodnotovou proměnou, kterou od 70. let minulého století 

zaznamenávají všechny evropské společnosti.
62

 Zejména v rámci kurzů celoživotního 

učení je tedy potřeba vytvořit dostatečně širokou nabídku vzdělávání pro skupinu osob, 

které z nejrůznějších důvodů nemají terciální vzdělání nebo pro osoby, které jsou již 

zaměstnané, ale jejich povolání vyžaduje další vzdělávání.
63

 Potřeba se celý život 

vzdělávat, rozšiřovat své znalosti, dovednosti, možnosti a kompetence se tedy dotýká 

celé společnosti a všichni lidé, včetně osob se sluchovým postižením, by měli mít rovné 

šance a příležitosti ke vzdělávání, a to nejen v průběhu školní docházky, ale i v průběhu 

celého života.  

 Zámečníková
64

 rozlišuje etapy profesní dráhy takto:  

 Zisk prvního zaměstnání 

 Začátek profesní dráhy  

 Prohlubování kvalifikace 

 Zvyšování odbornosti 

 Z jejího vymezení vyplývá, že celoživotní učení tvoří součást života každého 

jedince, jelikož zisk prvního zaměstnání chápe jako začátek profesní dráhy a ukončení 

školního vzdělávání vnímá jako počátek další etapy vzdělávání. 
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 Osoby se sluchovým postižením mohou dosáhnout stejně dobrých výsledků jako 

jedinci bez sluchového postižení, pokud jsou jim poskytnuty dostatečné příležitosti 

ke vzdělání a následnému zaměstnání
65

. Obdobně Horáková
66

 uvádí, že nalezení 

vhodného zaměstnání a uplatnění se na pracovním trhu by se mělo odvíjet od kvality 

a úrovně dosaženého vzdělání, což nicméně u lidí se sluchovým postižením nebývá 

pravidlem.  

 Z důvodu neschopnosti přijímat, zpracovávat a vyjadřovat obsah sdílených 

informací mluveným jazykem slyšící části společnosti, dosahují osoby se sluchovým 

postižením nižší profesní kvalifikace, a to i přes své kvalitní vzdělání.
67

 V závislosti 

 na typu a stupni sluchové vady dochází k objektivnímu omezení v pracovním uplatnění 

osob se sluchovým postižením, nejčastějším omezením je však jejich jiný typ 

komunikace, což může mít za následek užší výběr pracovního místa či snížení možnosti 

osobního růstu a rozvoje, a to i přes potřebné vzdělání.
68

  Nedoslýchavé osoby, kterým 

rozsah jejich postižení umožňuje vnímat mluvenou řeč a dokážou se tak lépe orientovat 

ve slyšící společnosti, mají lepší výchozí pozici při hledání zaměstnání. U neslyšících je 

vzhledem k závažnosti jejich postižení mnohem obtížnější získat potřebnou 

komunikační kompetenci. 
69

 

 

3.2 Organizace poskytující možnosti dalšího vzdělávání  

 Vzdělávání osob se sluchovým postižením je nejčastěji zajištěno organizacemi 

z neziskového sektoru, které poskytují nejrůznější kurzy, semináře a školení pro osoby 

se sluchovým postižením.  
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Agentura pro neslyšící – APPN, o. s. 

 APPN, o. s., vznikla v roce 2006 jako reakce na neuspokojivý stav 

zaměstnanosti a uplatnění na trhu práce neslyšících občanů. Stěžejním cílem této 

organizace je aktivně působit na rozvoj zdravého a stabilního trhu práce a zároveň 

zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb pro neslyšící. Současně se tato 

organizace snaží pomáhat překonávat jazykové a kulturní bariéry a odstraňovat 

zakořeněné předsudky ve společnosti.
70

 

 

Realizované projekty v oblasti vzdělávání 

 Minimum neslyšícího podnikatele  

 Tento projekt byl realizován v letech 2006 – 2008 a zaměřoval se zejména 

na neslyšící, kteří měli zájem začít s podnikáním. Hlavním cílem projektu bylo 

vytvoření multimediální publikace, která vhodnou a přístupnou formou pomůže 

neslyšícím získat další vzdělání a nezbytně nutné informace potřebné k samostatnému 

podnikání.
71

 Na tomto projektu se spolupodílelo i středisko Teiresiás při 

Masarykově univerzitě v Brně. Výstupem projektu bylo 6 DVD, obsahující základní 

informace potřebné k zahájení a výkonu podnikatelské činnosti (tvorba podnikatelského 

záměru, právní rámec podnikání, pracovně-právní vztahy, účetnictví, management 

a podnikání v EU).
72

 

 

 Neslyšící na trhu práce 

 Cílem realizovaného projektu Neslyšící na trhu práce, který byl ukončen 

v loňském roce, bylo najít uplatnění pro 23 uchazečů se sluchovým postižením. 

Program zaměřoval své aktivity zejména na motivaci cílové skupiny k zaměstnání 

a jeho udržení, zvýšení profesních schopností a dovedností, vytvoření pracovních míst 
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ve spolupráci s podnikatelskými subjekty a podporu dlouhodobého pracovního 

uplatnění pro zdravotně postižené osoby. Přínos tohoto projektu spočíval zejména 

v poskytnutí podpory rozvoje profesních dovedností, integrace na trh práce, podpoře 

vzniku pracovních míst a dále také podpoře spolupráce ziskových a neziskových 

subjektů. Pracovní místa se podařilo vytvořit ve firmách Marks & Spencer, 

bezpečnostní společnost G4S, společnost Sattech Auto a zbylé pozice vytvořila 

nezisková organizace 365, o. p. s..
73

 

 

 Tichá kavárna 

 Tento projekt vznikl v roce 2011 ve spolupráci s organizací 365, o. p. s., s cílem 

podpořit osoby se sluchovým postižením na trhu práce. Osoby se sluchovým 

postižením, které absolvovali učební obor Kuchař – číšník, mají často problémy při 

hledání zaměstnání zapříčiněné do značné míry předsudky a strachem z neznámého. 

Tento projekt si kladl za cíl umožnit takto vzdělaným osobám získání pracovního 

uplatnění ve svém oboru a zároveň poskytnutí praxe, která by jim v budoucnu měla 

otevřít více možností na pracovním trhu.
74

 

 

 Tranzitní program pro neslyšící 

 Tento dvouletý program, který skončil v loňském roce, byl pilotním projektem, 

který se inspiroval v zahraničí a který se snažil o vytvoření systému usnadňující 

studentům se sluchovým postižením přechod ze školy do zaměstnání. Na realizaci 

projektu se podílely i úřady práce, centrum kariérového poradenství a partnerské 

organizace z Norska, Slovenska a Irska.  Projekt se zaměřil na odbornou podporu 

neslyšících studentů při jejich přípravě na zaměstnání v době studia a poskytnutí 

konkrétního poradenství v oblasti vzdělávání a praktické přípravy, umožnění 

organizovaného kontaktu s budoucím zaměstnavatelem a získání praxe na pracovišti. 

Celého projektu se účastnilo 10 studentů studujících učební obor kuchař – cukrář 
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a maturitního oboru reprodukční grafik pro média a na straně zaměstnavatelů mimo jiné 

např. pražský hotel Four Season či společnost RTB média.
75

 

 

Současné projekty v oblasti vzdělávání 

 Neslyším, přesto pracuji 

 Současný projekt této organizace financovaný z prostředků Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost 

a ze státního rozpočtu ČR  se začal realizovat v roce 2013. Zaměřuje svoji pozornost 

na podporu neslyšících na trhu práce ve vybraných regionech České republiky (České 

Budějovice, Hradec Králové, Liberec a Plzeň a v jejich okolí).
76

 Stěžejním cílem 

projektu je zvýšit zaměstnanost neslyšících a sluchově postižených osob na trhu práce 

a zároveň  zahájení spolupráce mezi klíčovými aktéry zaměstnávání neslyšících - úřady 

práce, zaměstnavateli, neziskovými organizacemi a místní samosprávou. Účastníci 

projektu jsou zařazeni do vzdělávacího programu na podporu svého budoucího 

pracovního uplatnění a zároveň s nimi probíhá individuální pracovní poradenství 

zaměřené na získání vhodného pracovního uplatnění. V rámci celého projektu bude 

podpořeno minimálně 40 účastníků se sluchovým postižením a minimálně 28 účastníků 

má získat prostřednictvím projektu nové zaměstnání.
77

 

 

 Nová práce! 

 Projekt Nová práce! probíhá za finanční spoluúčasti Evropské unie - Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 

rozpočtu ČR. Tento dvouletý projekt vznikl ve spolupráci s organizací 365, o. p. s. 

a CZEPA, o. s. v roce 2013 a zaměřuje se na zvýšení vzdělání a konkurenceschopnosti 
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na trhu práce zdravotně postižených – neslyšících a osob s poraněním míchy. Od ledna 

tohoto roku probíhají jednou za měsíc pětidenní vzdělávací semináře.
78

 

 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., (před účinností zákona č. 89/2012 Sb. 

nového občanského zákoníku Federace rodičů a přátel sluchově postižených) je 

neziskové občanské sdružení založené v roce 1990. Toto sdružení vzniklo z potřeby 

rodičů sluchově postižených vzájemně si pomáhat ve výchově a současně se i podílet 

na zlepšování péče o sluchově postižené děti. Od svého založení se tato organizace stala 

mimo jiné důležitým iniciátorem pozitivních změn v oblasti školství, zdravotnictví 

i sociálních služeb. Potřeby a požadavky rodin se samozřejmě v průběhu času měnily 

a specifikovaly – v současnosti se tato organizace zaměřuje na odborné poradenství, 

sociální služby, kulturně osvětové aktivity, informačně vzdělávací aktivity, publikační 

činnost a výchovně vzdělávací činnosti v bilingvální mateřské škole pro sluchově 

postižené. V roce 2012 se podařilo zrealizovat projekty podpořené z evropských 

sociálních fondů prostřednictví OP LZZ „Regionální redakční centra pro neslyšící“ 

a „Smysluplné pracovní uplatnění osob se sluchovým postižením“.
79

 

 

Realizované projekty v oblasti vzdělávání 

 Regionální redakční centra pro neslyšící 

 V září 2012 byl ukončen projekt Regionální redakční centra pro neslyšící, který 

zahrnoval vzdělávací a motivační aktivity a jehož cílem bylo vytvořit 13 pracovních 

pozic pro osoby s těžkým sluchovým postižením. 

 

 Smysluplné pracovní uplatnění osob se sluchovým postižením 

 Tento projekt realizovaný v letech 2012-13 si kladl za cíl pomoci minimálně 

25 osobám s těžkým sluchovým postižením bez praxe či s malou praxí získat sebejistotu 
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a dovednosti potřebné pro vstup na trh práce a zároveň 11 z nich umístit na pracovní 

pozice odpovídající jejich intelektu a dovednostem.
80

 

 

Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s.,
 

 Tato společnost vznikla v roce 2007 za podpory organizace Pevnost - České 

centrum znakového jazyka, o. s. Stěžejním cílem této organizace je zdokonalení 

specializovaného vzdělávání odborníků z řad slyšící populace, ale i zkvalitnění 

vzdělávání z řad neslyšících.
81

 Současnou nabídku vzdělávacích kurzů pro neslyšící 

tvoří kurz pro neslyšící lektory, kurzy pro neslyšící osoby se specifickými potřebami 

komunikace a semináře pro neslyšící.
82

  

 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR (SNN) 

 SNN je největší organizace působící na území celé České republiky, která se 

zaměřuje na práci pro osoby sluchovým postižením, na ochranu a obhajobu jejich 

potřeb, práv a zájmů. Toto neziskové občanské sdružení funguje již od roku 1990 

a mezi jejími stěžejními cíli je odstraňování informačních, komunikačních 

a integračních bariér pomocí poskytování poradenství a tlumočnických služeb, stejně 

jako s pomocí realizace nejrůznějších programů.
83

 

 

Realizované projekty v oblasti vzdělávání 

 SNN realizovalo v minulosti celou řadu projektů zaměřujících se na vzdělávání 

osob se sluchovým postižením. Mezi takovéto projekty patří kurz znakového jazyka 

určený pro osoby, které ovládají znakový jazyk, ale chtějí či potřebují zlepšit svůj 

kulturní projev a vyjadřovací schopnosti, kurz počítačových dovedností - tvorba 

webových stránek zaměřující se na tvorbu webových stránek a webové grafiky, 

umístění a správu webových stránek na internetu a používání redakčních systémů. Dále 
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kurz finanční gramotnosti, zaměřený na hospodaření s penězi, kurz pro pracovníky 

v sociálních službách, který byl určen osobám se sluchovým postižením, kteří by rádi 

pracovali v sociálních službách a potřebují si rozšířit své znalosti a kompetence, kurz 

pro budoucí lektory znakového jazyka, kurz českého jazyka, který se zaměřoval na 

využití českého jazyka v praktickém životě a masérský rekvalifikační kurz. 
84

 

 

Současné projekty v oblasti vzdělávání: 

 I my chceme pracovat!  

 I my chceme pracovat! je název kurzu v oblasti fotografování a grafického 

zpracování fotografií, během kterého si jeho účastníci osvojí technické a estetické 

základy fotografického umění. Hlavním cílem a smyslem tohoto vzdělávacího kurzu je 

rozvoj vlastní osobnosti, kreativity, ale i zvýšení uplatnění ve společnosti a rozšíření 

možností uplatnění se na trhu práce.
85

  

 

 Cesta k zaměstnání   

 Cesta k zaměstnání je evropský projekt, který je realizován za spoluúčasti 

se Svazem tělesně postižených v ČR v období 2013-2014 a zaměřuje se na vzdělávání 

a vyhledávání pracovního uplatnění osobám se sluchovým postižením.
86

 

 Tento projekt si klade za cíl integraci osob se zdravotním postižením 

do majoritní společnosti a na trh práce, snaží se o motivaci klientů, vzdělávání klientů 

a současné zvyšování jejich kvalifikace a o podporu klientů při hledání zaměstnání.
87

  

  

Ulicentrum 

 Jazykové centrum Ulita započalo svoji činnost již v roce 2008, od roku 2012 

však vystupuje pod názvem Ulicentrum. Cílem této organizace je poskytování 

celoživotního vzdělávání neslyšícím a nedoslýchavým lidem, podpora hodnotové 
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orientace neslyšících a nedoslýchavých jedinců v oblasti pozitivní motivace směrem 

ke vzdělávání, dále také rozvoj a šíření moderních metod výuky jazyků na školách pro 

sluchově postižené a zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež.
88

 

  

Současné projekty z oblasti vzdělávání: 

 V této organizaci aktuálně probíhají kurzy českého znakového jazyka určené pro 

začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé. 

 

 Vzhůru ke vzdělání 

 Tento projekt se realizuje v období červenec 2013 – březen 2015 a je určen 

na jedné straně pro žáky základní školy, na straně druhé ale také pro jejich pedagogy. 

Cílem projektu v oblasti vzdělávání dospělých je tedy profesní rozvoj pedagogů, který 

bude probíhat formou výuky českého znakového jazyka a vzděláváním ve speciálním 

modulu alternativní a augmentativní komunikace.
89

 

 

Realizované projekty z oblasti vzdělávání 

 Mezi uskutečněné projekty Ulicentra patří projekt První pomoc není nemoc, 

realizovaný v období 2009-2011, který se snažil o zvýšení informovanosti neslyšící 

veřejnosti o zdravovědě, zvýšení jejich kompetencí v poskytnutí první pomoci a lepší 

uplatnění účastníků projektu na trhu práce
90

 a projekt OPPA Brána jazyků otevřená, 

projekt probíhající v období 2008-2011, jehož cílem bylo poskytnutí osobám se 

sluchovým postižením základ pro jejich celoživotní vzdělávání v oblasti jazykové 

gramotnosti.
91

 

 

 

                                                 
88

 Škola Výmolova. Ulicentrum [online]. 2011 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: 

http://www.vymolova.cz/#!ulita 
89

 Škola Výmolova. Vzhůru ke vzdělání [online]. 2011 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: 

http://www.vymolova.cz/#!ulita-projekty-vzhuru_ke_vzdelani 
90

 Škola Výmolova. První pomoc není nemoc [online]. 2011 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: 

http://www.vymolova.cz/#!ulita-projekty-prvni_pomoc 
91

 Škola Výmolova. OPPA - Brána k jazykům [online]. 2011 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: 

http://www.vymolova.cz/#!ulita-projekty-ukoncene_projekty 



37 

 

Česká komora tlumočníků znakového jazyka 

 Česká komora tlumočníků je profesní organizace, jejímž úkolem je zejména 

zvyšování profesní úrovně svých členů, zároveň se snaží hájit zájmy tlumočníků 

a zajišťovat jim kvalitní vzdělávání formou kurzů, seminářů či školení.
92

 

 

Současné projekty v oblasti vzdělávání  

 Certifikační vzdělávací program pro tlumočníky znakového jazyka 

 Tento program je určený pro slyšící i neslyšící tlumočníky českého znakového 

jazyka, kteří si během svého studia osvojují teoretické i praktické dovednosti.
93

 

Neslyšící zájemci si během kurzu osvojují znalosti v oblasti mezinárodního znakového 

systému, získají znalosti o typech tlumočení, seznámí se s problematikou tlumočení 

na mezinárodních konferencích či jiných akcích aj.
94

 

 

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel 

 Tato organizace se primárně nezabývá vzděláváním ve smyslu pořádání 

vzdělávacích kurzů, apod., jako je tomu u předcházejících organizací, nicméně 

pravidelně organizuje besedy, semináře a workshopy na různá témata dotýkajících se 

oblasti světa slyšících i neslyšících. Z těchto důvodů je vhodné přiřadit ji k organizacím 

poskytujících vzdělávání.
95
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3.3 Terciální vzdělávání na VŠ a VOŠ 

 Vzdělání hraje v životě každého člověka obrovskou a nezastupitelnou roli. 

Hádková
96

 vidí přinos studia pro sluchově postižené na vysoké škole zejména v ohledu 

zvyšování a rozvoje vzdělaností, informační úrovně, ale i celé osobnosti, získávání 

lepšího společenského postavení i pracovního uplatnění a získávání zkušeností ve styku 

s intaktními osobami, stejně jako ve zlepšování komunikační zručnosti, rozvoji celkové 

jazykové úrovně, posilování sebevědomí či získání většího rozhledu v kulturním 

a společenském dění.  Květoňová
97

 uvádí, že z  hlediska možnosti získávání 

vysokoškolského i vyššího odborného vzdělání jsou sluchově postižení jednou 

z nejohroženějších skupin. Informace bývají předávány ve verbální podobě a přijímány 

sluchovou cestou. Sluchově postižení jsou tedy v důsledku svého sluchového deficitu 

(v závislosti také na typu vady, dobou vzniku, příčinou, kvalitou kompenzačních 

pomůcek, apod.) ohroženi omezeným přístupem k informacím.  Horáková
98

 uvádí, 

že skupina studentů se sluchovým postižením, studující na vysoké škole je velmi 

heterogenní, jelikož se studenti odlišují stupněm sluchové vady i preferencí určitého 

komunikačního systému. Ukazuje se, že studium lépe zvládají studenti s dostatečnými 

kompetencemi v českém jazyce, a to nejen ve smyslu úrovně mluveného projevu, 

ale i ve schopnosti porozumět psanému textu. V roce 2012 studovalo na Univerzitě 

Karlově celkem 26 studentů se sluchovým postižením, v roce 2013 se tento počet zvýšil 

na 33 studentů se sluchovým postižením studujících tuto univerzitu. Na Univerzitě 

Palackého v Olomouci studovalo v letech 2006-2011 celkem 29 studentů se sluchovým 

postižením, od roku 2011/2012 vede Centrum podpory studentů se specifickými 

potřebami podrobnou statistiku, ze které vyplývá, že v akademickém roce 2013/2014 

studuje celkem 17 nedoslýchavých studentů a 1 nedoslýchavá osoba se účastní Centra 

celoživotního vzdělání. 14 neslyšících studentů a 2 neslyšící účastníci Centra 
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celoživotního zdělávání. Na Západočeské univerzitě v Plzni studuje v akademickém 

roce 20113/2014 1 student se sluchovým postižením. 
99

 

 

3.3.1 Vyšší odborné školy 

 Možnosti nástavbového studia po ukončení střední školy jsou u osoby se 

sluchovým postižením omezenější, než je tomu u osob slyšících.  

 V Hradci Králové je možné studovat střední školu učební obor Truhlář, jehož 

absolventi mohou posléze pokračovat v tříletém nástavbovém studiu v oboru Dřevařská 

a nábytkářská výroba. Absolventům nematuritních oborů Kuchař, Cukrář výroba 

a Pekař je umožněno pokračovat ve studiu v dvouletém nástavbovém studiu v oboru 

Společné stravování ve Střední, základní škole a mateřské škole pro sluchově postižené 

v Praze. Školy běžného typu i školy pro sluchově postižené jsou vzájemně propustné, 

z čehož vyplývá, že žák může např. dokončit základní školu pro sluchově postižené, 

poté pokračovat vyučením v běžném učilišti a dále pak pokračovat v maturitním studiu 

ve škole pro sluchově postižené.
100

 Ve školním roce 2012/2013 úspěšně absolvoval 

vyšší odbornou školu 1 student se sluchovým postižením.
101

 

  

3.3.2 Studenti se sluchovým postižením na běžné vysoké škole 

 Vitásková
102

 se domnívá, že ve světle současných trendů integrace a inkluze 

jedinců se specifickými potřebami do majoritní společnosti je nutné umožnit sluchově 

postiženým osobám přístup k terciárnímu vzdělávání. Sluchové postižení je dle Světové 

zdravotnické organizace řazeno k nejtěžším a sluchově postižené osoby tak patří 
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k nejohroženějším skupinám z hlediska získání vysokoškolské graduace. Sluchová vada 

představuje pouze primární problém, který sebou nese mnoho dalších potíží především 

ve vývoji mluvené řeči, v oblasti poznávacích procesů, psychických vlastností, 

navazování sociálních vztahů, orientace v prostoru apod. Vysokoškolské studium, kde 

jsou informace předávány převážně verbálně a přijímány sluchovou cestou, bývá pro 

studenta se sluchovým postižením náročné, zejména z hlediska omezeného přístupu 

k informacím z důvodu jeho sluchového deficitu. Studenti se sluchovým postižením 

představují na vysoké škole heterogenní skupinu lišící se zejména mírou schopnosti 

komunikovat majoritním jazykem. S většími obtížemi během studia se tak setkávají 

zejména absolventi základních a středních škol pro sluchově postižené, jelikož 

neoplývají vždy potřebnou slovní zásobou, která je nezbytná pro pochopení 

jednotlivých výukových disciplín. Naopak v jednodušší pozici se nacházejí jedinci, kteří 

v průběhu školní docházky byli integrování do běžných základních a středních škol, 

a to zejména z toho důvodu, že měli příležitost vytvořit si mechanismy, které jim 

usnadňují komunikaci se slyšícími, ale i studium samotné. Květoňová
103

 uvádí 

podpůrná opatření pro sluchově znevýhodněné studenty na vysoké škole, tedy určité 

zásady a doporučení při komunikaci se sluchově postiženými, které by měly zjednodušit 

těmto osobám studium. Mezi některá z nich patří: 

 Při komunikaci se sluchově postiženým studentem, který nevyužívá tlumočení, 

je důležité zajistit tzv. vnější podmínky pro odezírání (vizuální percepci), 

 usnadňování odezírání přednášejícího - srozumitelnou, zřetelnou artikulací 

v přiměřeném tempu, 

 informovat sluchově postiženého předem o tématu hovoru a jeho případné 

změně, 

 používání názorných pomůcek při přednášce,  

 poskytnutí individuální konzultace dle potřeb studenta,  

 dostatečné množství konkrétní odborné literatury,  

 jasné instrukce k zadání zápočtu a zkoušek,  
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 zvážit způsob a formy výkonu zkoušky,  

 neodmítat používání technických kompenzačních pomůcek, aj. 

Komorná
104

 uvádí, že studenti s nejrůznějším sluchovým postižením mohou 

samozřejmě studovat na různých vysokých školách, které jsou v České republice 

dostupné a skutečně jsou v určité míře zastoupeni na vysokých školách (viz graf 1). Zde 

mají možnost využít tzv. studijní podpory, která je poskytována v rámci poradenských 

center. Mezi formu podpory těchto center patří služby tlumočnické (tlumočení 

znakového jazyka, transliterace znakované češtiny aj.) služby zapisovatelů, dále 

doplňková výuka českého jazyka, technická podpora služby tutorů a individuální 

studijní plán.  

 Dle Adresáře služeb pro sluchově postižené
105

 (z roku 2011) je právě tato 

podpora pro studenty se sluchovým postižením zajišťována jen některými vysokými 

školami, mezi které patří: 

 

Poradenská centra 

 České vysoké učení technické v Praze - Handicap poradna Centra informačních 

a poradenských služeb 

 Ostravská univerzita v Ostravě - Centrum Pyramida 

 Technická univerzita v Liberci - Akademická poradna pro zpřístupňování studia 

lidem se zdravotním postižením 

 Univerzita Hradec Králové – Augustin, středisko podpory pro studenty se 

specifickými potřebami 

 Univerzita Karlova v Praze - Poradna pro studenty s handicapem 

 Mediatéka Jazykového centra Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 Univerzita Palackého v Olomouci - Centrum pomoci podpory studentů se 

specifickými potřebami 

 Vysoká škola báňská Ostrava Centrum pro znevýhodněné studenty Slunečnice 
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 Vysoká škola ekonomická v Praze - Středisko handicapovaných studentů  

 Slezská univerzita v Opavě – Centrum pro studenty se specifickými 

vzdělávacími potřebami 

 Západočeská univerzita v Plzni - Poradenství pro znevýhodněné studenty 

 

 V roce 2010 v rámci své bakalářské práce provedla studentka Jana Chlubnová 

výzkum hodnocení činností poradenských center na základě srovnání s požadavky 

stanovenými Národním plánem vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním 

postižením. Součástí tohoto dokumentu je snaha zlepšit podmínky vysokoškolského 

vzdělávání a zpřístupnění tohoto typu vzdělávání jedinců s postižením. Z jejího šetření 

vyplynulo, že ne všechna centra splňují veškeré požadavky na ně kladené, i když snaha 

o naplnění požadavků je znát u všech center.
106

 

 

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Středisko Teiresiás 

 Pravděpodobně nejkomplexnější podporu zajišťuje od roku 2000 středisko 

Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, jehož úkolem je 

snaha o to, aby studijní obory, které jsou na univerzitě akreditované, byly přístupně 

všem studentům bez ohledu na jejich postižení.
107

 Ředitel střediska PhDr. Petr Peňáz 

v rozhovoru pro časopis Gong k cíli a poslání střediska uvádí: „Středisko Teireisiás  

usiluje o vyvážený kompromis různých existujících koncepcí, především metody orální 

a znakové. Na jedné straně pokládá za nezbytné, aby neslyšící absolvent univerzity znal 

státní i druhý cizí jazyk (písemně, a užívá-li mluvené slovo, pak i ústně) a aby byl 

schopen o otázkách svého oboru diskutovat bez pomoci tlumočníka (minimálně formou 

elektronické korespondence či chatové konverzace). Na druhé straně však počítá s tím, 

že škola nabídne tlumočníka ve všech případech, kdy je studium založeno na sledování 
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mluveného slova, a bude systematicky dbát o rozvoj českého znakového jazyka v těch 

oborech, na nichž neslyšící studují.“ 
108

 

 

Graf 1: Počty studentů s postižením na vysokých školách v ČR v r. 2010 

 

Zdroj: Sluchová postižení a jejich statistika. Universal Learning design: Inovace 

interpretačních a komunikačních služeb [online].  

 

3.3.3 Vysokoškolské obory pro studenty se sluchovým postižením 

 V současné době je nabídka oborů, které jsou určeny zejména pro neslyšící či 

osoby se sluchovým postižením zastoupena dvěma bakalářskými obory. Jedná se o obor 

Výchovná dramatika neslyšících na JAMU v Brně a Čeština v komunikaci 

neslyšících na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze.  
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Výchovná dramatika neslyšících 

 Výchovná dramatika neslyšících na Divadelní fakultě JAMU v Brně byla 

prvním vysokoškolským oborem vytvořeným speciálně pro sluchově postižené 

studenty, který se studentům otevřel poprvé v  roce 1992.
109

  

 

Čeština v komunikaci neslyšících  

 Tento studijní obor realizovaný na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy 

od roku 1998 velmi výrazně přispěl k rozšíření studijních možnosti pro studenty 

se sluchovým postižením. Zakladatelka oboru, profesorka Alena Macurová v rozhovoru 

uvedla, že hlavním motivem pro založení tohoto oboru byla na jedné straně snaha 

zásadně rozšířit jazykové vzdělání neslyšících, na druhé straně pak vědecký zájem 

o málo běžnou formu komunikace.
110

 Vzhledem k tomu, že jedním ze stěžejních rysů 

oboru Čeština v komunikaci neslyšících je společné studium neslyšících, 

nedoslýchavých, ohluchlých a slyšících studentů a pedagogů, součástí studia je zajištění 

tlumočení, zapisovatele, asistenty-vysvětlovatele, přepisovatele, technické pomůcky, 

aj.
111

 

 

3.4 Nové technologie a  E-learning jako podpora ve vzdělávání  

 V současné moderní době je i vzdělávání do jisté míry usnadňováno využitím 

různých nových technologií. Zejména v oblasti vzdělávání se otevřela možnosti využití 

e- learningu, a to zejména díky dostupnosti finanční podpory z programu ESF, JPD3 

nebo Leonardo da Vinci. Zároveň vznikají vzdělávací portály, vysokoškolské kurzy, 

multimediální encyklopedie, výukové videoklipy a DVD. Prezentace takových novinek 

na trhu je každoročně věnována výroční konference INSPO – Internet a informační 

systémy pro osoby se specifickými potřebami, kterou pořádá občanské sdružení BMI, 
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Křižovatka.cz a AISO. V letošním roce proběhne již 10. Jubilejní ročník této 

konference.
112

 

 

E – learning 

 Barešová
113

 vymezuje e-learning z hlediska širšího pojetí jako jakékoliv 

využívání informační technologie multimediálního charakteru ke zlepšení kvality 

a zároveň efektivity vzdělávání, v užším pojetí je pak vnímán tento pojem jako 

vzdělávání, které je realizováno prostřednictvím počítačových sítí. Barták
114

 uvádí, 

že tento pojem označuje výuku s přímým nebo nepřímým využitím elektronických 

prostředků a medií, zejména pak s využitím internetu.  

 Obecná doporučení
115

 zpřístupňující e-learningové kurzy skupině uživatelů se 

sluchovým postižením, která byla vytvořena poradenským Centrem Teiresiás – 

střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky rozlišuje dvě základní skupiny 

doporučení, a sice psychologicko-percepční pravidla a technické prostředky 

zpřístupnění.  

 

Psychologicko-percepční pravidla  

 Soubor těchto pravidel vychází ze skutečnosti, že přirozeným jazykem osob 

se sluchovým postižením bývá často český znakový jazyk, který je typologicky 

a strukturálně odlišný od jazyka majoritní společnosti a jeho rodilí mluvčí se dostávají 

do potíží srovnatelných s jinými jazykovými cizinci, kteří užívají odlišný jazykový kód. 

Pro sluchově postižené bývá obtížné vstřebávat informace v mluvené i v psané textové 

podobě.   

1. Kurz jako celek a především pak jeho textovou část je třeba důsledně strukturovat 

(například využívat seznamů a podobných textově organizačních prvků) a stěžejní části, 

vzhledem k ostatním, zvýraznit. 
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2. Za předpokladu, že se v textu vyskytují výrazy z okraje slovní zásoby nebo málo 

frekventované odborné termíny, které nejsou v rámci kurzu vysvětleny, je vhodné 

opatřit kurz nějakou podobou slovníku 

3. Kurz je vhodné opatřit obrazovými a interaktivními prvky. Grafy, animace, obrázky, 

interaktivní prezentace atd., doplňující hlavní část kurzu, mají nezastupitelnou úlohu 

v didaktice a metodice výuky sluchově handicapovaných, dokreslují smysl slov a činí 

sdělovanou informaci nejen zajímavější, ale především snadněji srozumitelnou 

a akceptovatelnou.  

4. Tam, kde to téma a struktura látky dovoluje, je třeba upřednostňovat indukční 

výkladové postupy před dedukčními a ve větší míře se opírat o konkréta při definici 

abstrakt. Je dobré v kurzu ověřovat také orientaci ve vertikální struktuře pojmů, s nimiž 

se pracuje (hyponyma a hyperonyma), protože pro mluvčího znakového jazyka nemusí 

být hierarchie pojmů a priori zřejmá.  

5. Kurz by měl ve zvýšené míře obsahovat pasáže sloužící k procvičení získaných 

vědomostí, k jejich následnému testování a pravidelnému opakování  

6. Stěžejní pasáže textu a textové pasáže velmi rozsáhlé je vhodné opatřit překladem 

do znakového jazyka (tedy videozáznamem tlumočníka interpretujícího daný text 

v českém znakovém jazyce).
116

 

 

Technické prostředky zpřístupnění  

 Pro zpřístupnění kurzu sluchově postiženým osobám je bezpodmínečně nutné, aby tato 

pravidla byla naplněna.  

1. Veškeré zvukové záznamy je třeba opatřit jejich textovou alternativou přímo 

v zobrazeném textu, nebo alespoň stručným popisem obsahu zvukového souboru 

2. Veškeré audiovizuální záznamy podstatné pro pochopení dané látky je třeba, stejně 

jako u zvukových souborů, opatřit titulky nebo překladem do znakového jazyka.
117
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3.5 Legislativa upravující vzdělávání jedinců se specifickými 

potřebami 

 Vzdělávání jedinců se specifickými potřebami je legislativně ošetřeno na státní 

i mezinárodní úrovni. Za významné dokumentu ošetřující oblast vzdělávání řadíme 

Mezinárodní dokumenty Evropské Unie, dokumenty Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj, Všeobecnou deklaraci lidských práv a dokumenty Organizace 

spojených národů.  

 Základní dokument tvoří bezesporu Listina základních práv a svobod, ve které 

se uvádí, že každý má právo na vzdělání (článek 33, odstavec 1, hlava čtvrtá), 

a že občané příslušející k národnostním a etnickým menšinám mají právo na vzdělání 

v jejich jazyce (hlava třetí, článek 25, odstavec 2). Mezi další významné dokumenty je 

jistě nutno zařadit zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon (zejména z hlediska 

celoživotního učení), Národní plán vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním 

postižením, Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha), 

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další 

tvůrčí činnosti na vysoké škole a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR. Tyto výše uvedené dokumenty vytvářejí předpoklady pro 

modernizaci podmínek studia pro studenty se zdravotním postižením, která jsou 

následné realizována samotnými univerzitami. Příkladem takového opatření je směrnice 

č 4/03- Směrnice o studiu osob se specifickými nároky.  

 Dalšími stěžejními zákony jsou zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 

obsahující ustanovení o programech celoživotního vzdělání, zákonné normy 

upravující výkon práce (zákoník práce, zákon o zaměstnanosti) a zákon č.384/2008 

Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, kterým se 

novelizoval zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči.
118
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4 KVALITA ŽIVOTA ČLOVĚKA SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

 V odborné literatuře se setkáváme s různými definicemi tohoto pojmu. Světová 

zdravotnická organizace definuje kvalitu života jako „jedincovu percepci jeho pozice 

v životě v kontextu své kultury a hodnotového systému a ve vztahu k jeho cílům, 

očekáváním, normám a obavám. Jedná se o velice široký koncept multifaktoriálně 

ovlivněný jedincovým fyzickým zdravím, psychickým stavem, osobním vyznáním, 

sociálními vztahy a vztahem ke klíčovým oblastem jeho životního prostředí.“
119

  V roce 

2007 na desátém jubilejním kongresu psychologie v Praze byl prezentován holistický 

dynamický model kvality života, zachycující čtyři základní hodnocené oblasti v životě 

člověka, a sice kontext zázemí, prostředí, osobnostní charakteristiky a zpracování 

informací a regulace. Tento model se vyznačuje zejména „aktivní rolí jedince při 

zpracování veškerých faktorů v konkrétní situaci, zohledňuje objektivní faktory 

prostředí i osobnostní kvality a zkušeností.“ 
120

 

 V odborných publikacích se můžeme setkávat s různými modely kvality života. 

Heřmanová
121

 uvádí, že mezi nejznámější modely je možno řadit: model subjektivní 

kvality života (Centrum pro podporu zdraví při Univerzitě Toronto), Komplexní model 

kvality života (Kováč), model čtyř kvalit života a model kvality života pracovníků 

kanadské armády. Poslední zmíněný model (viz obr 2) se zabývá pěti oblastmi – 

zdravotní stav, pracovní podmínky a podmínky pro profesní rozvoj, možnosti a způsoby 

trávení volného času, sociální život a sociální vazby.  
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Obrázek 2 Model kvality života pracovníků kanadské armády 

 

Zdroj: HEŘMANOVÁ, Eva a Pavel MÜHLPACHR. Koncepty, teorie a měření kvality života: 

teoretická a metodologická východiska, s 91. 

 

 Z výše uvedeného modelu bude diplomová práce vycházet. Vzhledem 

k celkovému zaměření a rozsahu práce se práce zaměří pouze na jednu část modelu - 

oblast práce a profesního rozvoje, která bude odrážet možnosti vzdělávání a pracovního 

uplatněné osob se sluchovým postižením (viz obrázek 3). 

 

Obrázek 3 Upravený model kvality života pracovníků kanadské armády 

 

Zdroj: HEŘMANOVÁ, Eva a Pavel MÜHLPACHR. Koncepty, teorie a měření kvality života: 

teoretická a metodologická východiska, s 91.; vlastní úprava 
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 Vzdělání je nedílnou a důležitou součástí kvality života. Vzdělání i informace se 

stávají součástí programu vlád, politických stran a občanských sdružení, ale také 

zbožím, které je prodáváno konkrétním jedincům. Vzdělání je z velké části podmíněno 

kulturními tradicemi dané společnosti a vytváří systém tradičních hodnot, norem 

a vzorců chování, které jsou ve společnosti považovány za nezbytné.
122

 Uplatnění 

na trhu práce je úzce spjato právě se vzděláváním a stejně jako vzdělání, sehrává 

v životě jedince svoji nezastupitelnou úlohu. Česká republika se společně s dalšími 

23 zeměmi, které podepsaly Evropskou sociální chartu Rady Evropy, zavázala, 

že (dle článku 9) bude „poskytovat nebo podporovat podle potřeby služby, které 

pomohou všem osobám, včetně zdravotně postižených, řešit problémy související 

s volbou povolání a odborným postupem, s náležitým přihlédnutím k jejich osobnostním 

schopnostem a možnostem na trhu práce.“ Mezi rizikové skupiny, které patří mezi 

nejvíce ohrožené nezaměstnaností, patří zejména absolventi a mladiství, osoby starší 

50 let, příslušníci romské komunity a osoby se zdravotním postižením.
123

 Jak uvádí 

Heřmanová,
124

 práce je jednou ze stěžejních oblastí ovlivňující kvalitu lidského života. 

S pracovním uplatněním souvisí finanční zajištění, které slouží k zabezpečení 

materiálních potřeb k živobytí, k postavení člověka ve společnosti, k získání pocitu 

seberealizace a užitečnosti i k uspokojení potřeby sociálních kontaktů a řadí se tak 

k jedné z nejdůležitějších životních priorit. 

 Jak uvádí Debie a Van Hemel
125

, úroveň vzdělání je klíčovým faktorem pro 

pochopení stavu zaměstnanosti dospělých osob se ztrátou sluchu. Možnost uplatnit se 

na trhu práce je u osob se sluchovým postižením často limitována jejich schopností 

komunikace mluvenou řečí intaktní společnosti. Z tohoto důvodu se nedoslýchaví 

jedinci ocitají do určité míry v lepším postavení než osoby neslyšící, neboť 
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nedoslýchavé osoby mají možnost lepší orientace ve slyšící majoritě. Sluchově 

postižení občané, i přes určité zvýhodnění právním řádem ve smyslu přiznání statusu 

osoby se zdravotním postižením dle zákona č.435/2000 Sb., zákona o zaměstnanosti, 

narážejí při získávání zaměstnání často na problémy, a to zejména na bariéry 

v komunikaci, nedostatečnému vzdělání a kvalifikace, ale i obavy ze strany 

zaměstnavatele.
126

 Kuda a Červenková
127

 vidí hlavní příčinu problematiky uplatnění 

se na trhu práce v nesouladu mezi dosaženou kvalifikací a požadavky trhu práce. Jak již 

bylo uvedeno výše, předpoklad, že vzdělanější lidé se lépe uplatní na trhu práce a jsou 

méně postiženi nezaměstnaností, se u osob se sluchovým postižením příliš neuplatňuje. 

Oproti minulosti klesá v současnosti poptávka po manuálních pracovních místech, která 

byla právě často obsazována osobami se sluchovým postižením. 

 Na internetovém portálu Národní rady osob se zdravotním postižením
128

 jsou 

uveřejněny následující vhodné profese pro osoby se sluchovým postižením, rozdělené 

do těchto oblastí: 

1.  Učňovské obory - cukrář, elektrikář, krejčí, kuchař, malíř (natěrač, lakýrník), pekař, 

zahradník, zámečník, automechanik, obuvník, knihař, 

2. Technické obory - asistent zubního technika, IT specialista, fotograf, technik 

v divadlech, nábytkářství atd., 

3.  Humanitní obory – český jazyk a znakový jazyk neslyšících, psychologie, 

4.  Pedagogické obory - speciální pedagogika, andragogika, 

5.  Umělecké obory – herectví pro neslyšící, 

6. Administrativa (především pro nedoslýchavé) – odborný referent, poštovní 

doručovatel, 

7. Služby pro veřejnost – úklid, pokojová služba, služba v prádelnách, kosmetička, 

pedikérka, modeláž nehtů aj. 
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5 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ ZAMĚŘENÉ NA MOŽNOSTI 

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH OSOB SE SLUCHOVÝM 

POSTIŽENÍM  

5.1 Cíle výzkumného šetření 

 Hlavním cílem diplomové práce je analýza současných možností vzdělávání 

dospělých osob se sluchovým postižením v České republice. Analýza současné nabídky 

vzdělávání byla popsána v teoretické části v kapitole Organizace zabývající 

se vzděláváním, která se zaměřila na aktuální nabídku vzdělávání. Dílčími cíli práce 

jsou pak zjištění, zda jsou tyto možnosti dle názoru osob se sluchovým postižením 

dostatečné a dále zjištění úrovně informovanosti osob se sluchovým postižením 

o nabídce současných možností v oblasti vzdělávání. 

 

Hlavní zkoumaná otázka: Jaké jsou možnosti vzdělávání dospělých osob se sluchovým 

postižením?  

Dílčí zkoumané otázky:  

1. Jsou tyto možnosti vzdělávání dostatečné?  

2. Mají respondenti dostatečné informace o organizacích, které se problematikou 

vzdělávání zabývají? 

3. Je pro respondenty snadné se k informacím o vzdělávacích možnostech dostat? 

4. Vědí respondenti, jaká je současná nabídka vzdělávání těchto organizací? 

 

5.2 Předpoklady výzkumného šetření 

 Na základě uvedených otázek byly stanoveny tyto předpoklady: 

Předpoklad 1: Více než polovina respondentů neví, jaká je současná nabídka 

vzdělávacích možností. 

Předpoklad 2: Více než polovina respondentů se domnívá, že současná nabídka 

vzdělávání pro osoby se sluchovým postižením je nedostatečná. 

Předpoklad 3: Více než polovina respondentů má přehled o organizacích, které 

poskytují vzdělávání osobám se sluchovým postižením. 
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Předpoklad 4: Většina respondentů se domnívá, že propagace vzdělávání je dostatečná.  

Předpoklad 5: Více než polovina respondentů byla spokojena se vzděláváním, které 

absolvovali. 

Předpoklad 6: Pro většinu respondentů bylo absolvované vzdělání přínosné z hlediska 

uplatnění na trhu práce. 

 

5.2 Metodologie výzkumného šetření 

 Výzkum diplomové práce byl realizován pomocí dotazníkového šetření.  

 Dotazník je pravděpodobně nejrozšířenější technika využívaná v pedagogickém 

výzkumu, jehož podstatou je zjištění jednak dat o respondentovi a jednak jeho názorů 

a postojů ke sledované problematice. Mezi výhody dotazníkového šetření patří zejména 

snadná a rychlá administrace, možnost oslovení velkého počtu respondentů a jejich 

anonymita. Na druhou stranu nevýhodou dotazníkového šetření je subjektivita odpovědí, 

možnost vyhnutí se konkrétní otázce ze strany respondenta, nemožnost dovysvětlení otázky 

v případě neporozumění a v neposlední řadě také možné ztráty v návratnosti.129 

 Toto dotazníkové šetření probíhalo na 3 úrovních – dotazníkové šetření určené pro 

jednotlivé jedince se sluchovým postižením, dotazníkové šetření zaměřené na konkrétní 

organizace poskytující vzdělávání a dotazníkové šetření zaměřené na resort Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy. Zároveň bylo toto dotazníkové šetření doplněno 

polostrukturovanými rozhovory s osobami se sluchovým postižením a tyto rozhovory byly 

zpracovány do případových studií (viz příloha č. 4).  Tyto rozhovory slouží jako doplnění 

a dokreslení dotazníkového šetření, snahou bylo získání názorů a postojů jednotlivců 

k daným oblastem.  

 Dotazník určený pro osoby se sluchovým postižením byl polostrukturovaný, 

obsahoval 20 položek a dotýkal se oblasti vzdělávání dospělých osob se sluchovým 

postižením. Sběr dat byl anonymní, výběr respondentů byl náhodný – respondenti museli 

splňovat 2 podmínky: věk nad 18 let a sluchové postižení. Otázky z oblasti vzdělávání 

směřovaly k současné nabídce vzdělávání, informovanosti respondentů, spokojenosti se 

                                                 
129
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vzdělávacími možnostmi z hlediska nabídky i náplně jednotlivých kurzů. Pokud bylo 

zapotřebí, bylo zajištění tlumočení dotazníku do českého znakového jazyka. 

 Dotazník týkající se jednotlivých organizací byl tvořen 7 otevřenými položkami, 

na které kompetentní osoby těchto organizací odpovídaly, a tento dotazník byl rozesílán 

pomocí emailu. 

 Dotazníkové šetření směřující k resortu Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy odpovídal svoji formou žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 

Sb., a obsahoval 5 položek směřující k dané problematice vzdělávání dospělých osob se 

sluchovým postižením. Tato žádost byla předána rovněž formou emailu.  

 

5.2.1 Charakteristika zkoumaného vzorku 

 Dotazníkového šetření, které se zaměřovalo na osoby se sluchovým postižením, 

se účastnilo celkem 40 respondentů, z toho 29 žen (72%) a 11 mužů (28%). Z hlediska 

věkových kategorií byla nejvíce zastoupena kategorie respondentů ve věku 18-26 let, 

jejich celkový počet byl 16 osob (40%). Z hlediska území České republiky se šetření 

účastnilo nejvíce respondentů z kraje Praha – celkem 17 respondentů (45%). 

V dotazníkovém šetření převládali respondenti, kteří navštěvovali základní školu pro 

sluchově postižené, většina respondentů studovala střední odborné učiliště či střední 

školu a 19 respondentů (47%) studovalo či studuje vysokou školu. 

 V rámci dotazníkového šetření směřujícího k jednotlivým organizacím 

zaměřujících se na vzdělávání osob se sluchovým postižením bylo osloveno dohromady 

5 organizací. Dotazník nicméně vyplnily pouze 2 organizace.  

 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., která byla podkladem 

dotazníkového šetření třetí oblasti, byla odeslána na Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy.  

 

5.2.2. Rozložení dotazníku 

 Dotazník určený pro jedince se sluchovým postižením byl tvořen celkem 20 

otázkami, které byly strukturovány jako uzavřené, otevřené i polouzavřené. 

Z uzavřených otázek byly v dotazníku použity otázky dichotomické (otázka 1), 
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trichotomické (otázky 13, 14, 15, 17) i polytomické (otázka 12) a dále byly využity 3 

otázky numerické škálovací (otázka 9, 11 a 19). Na začátku dotazníku byly použity 

otázky pomocné kontaktní, které se zaměřovaly na demografické údaje (otázky č. 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8). Zároveň byly v dotazníku použity také otázky polouzavřené (otázky 

č. 12, 13, 14, 17, 20), dále otázky dvouhlavňové (otázky č. 6, 7, 8, 10, 16, 20) a otázky 

otevřené (otázka 18, podotázka otázky č. 13, 17,19). Dotazník určený pro organizace 

zaměřující se na vzdělávání byl tvořen pouze otevřenými otázkami, jejichž celkový 

počet byl 7. Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. zaslaná na 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy obsahovala 5 otevřených otázek 

 

5.2.3 Časový a realizační průběh dotazníkového šetření 

 

 Dotazníkové šetření začalo v prosinci roku 2013. Dotazník pro osoby 

se sluchovým postižením byl převeden do elektronické podoby pomocí osobního účtu 

Google a odkaz na tento dotazník byl umístěn na webové servery www.ruce.cz, 

www.neslysici.cz a www.kochlear.cz. Dále byl dotazník rozesílán také prostřednictvím 

emailové korespondence, a to buď na emailové adresy známé již z dřívějška z osobních 

kontaktů či prostřednictvím organizací a také předáván při osobním setkání. Z důvodu 

rozesílání dotazníků i umístění dotazníků na různé weby není znám přesný počet 

rozeslaných dotazníků a nelze tak stanovit jejich návratnost. 

 Dotazník určený organizacím zabývající se vzděláváním sluchově postižených 

byl zasílán prostřednictvím emailové korespondence jako příloha. Celkem bylo 

osloveno 5 organizací, 2 organizace následně dotazník vyplnily a zaslaly zpět. 

Návratnost dotazníků byla tedy 40 %.  

 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. byla formou přílohy 

emailové korespondence odeslána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

v lednu 2014 a též na 4 náhodně vybrané univerzity na území České republiky 

(Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Palackého univerzita v Olomouci 

a Západočeská univerzita v Plzni). 

 Sběr dotazníků byl ukončen koncem února 2014 a jeho zpracování 

a vyhodnocení výsledků probíhalo v březnu 2014.  
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5.3 Analýza získaných výsledků výzkumu 

 V této kapitole práce bude uvedeno přehledné zpracování výsledků 

dotazníkového šetření. 

Otázka č. 1: Jste:  

Graf 2 

 
Zdroj: vlastní 

 Z celkového počtu 40 respondentů bylo 29 žen (72%) a 11 mužů (28%).  

 

Otázka č. 2: Jaký je Váš věk?  

Graf 3 

 
Zdroj: vlastní 
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 Nejpočetnější skupinu tvořili respondenti ve věku 18-26 let, jejich celkový počet 

byl 16 osob (40%), dále byli nejvíce zastoupeni respondenti ze skupiny ve věku 27-35 

a 36-45 let, kde celkový počet osob byl 10 (25%). Skupina respondentů ve věku 46-55 

a 56-65 let byla shodně zastoupena 2 osobami (5% ) a žádný respondent ve věku nad 65 

se dotazníkového nezúčastnil. 

  

Otázka č. 3: Z jakého kraje pocházíte? 

Graf 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 Nejvíce byli zastoupeni respondenti z kraje Praha – celkem 17 respondentů 

(45%), následoval kraj Středočeský, který byl zastoupen 6 respondenty (16%) a poté 

následovaly kraje Ústecký a Moravskoslezský, které byly shodně zastoupeny 

3 respondenty (8%). Kraje Pardubický, Jihomoravský, Královéhradecký a Pardubický 

byly zastoupeny 2 respondenty (5%) a 1 respondent pocházel z kraje Plzeňského (3%). 
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Otázka č. 4: Jaké je Vaše sluchové postižení? Uveďte prosím přibližný údaj v dB. 

Graf 5 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

 Vzhledem ke skutečnosti, že pouze někteří respondenti udávali ztrátu sluchu 

v decibelech, je graf zpracován do podoby druhu sluchového postižení, které 

respondenti uváděli. Celkem 13 respondentů uvedlo, že trpí úplnou hluchotou, 

12 respondentů uvedlo, že jsou nedoslýchaví, 8 respondentů uvedlo praktickou 

hluchotu. 3 respondenti byli neslyšící, 2 respondenti uvedli, že trpí úplnou hluchotou 

a zároveň jsou uživateli kochleárního implantátu (KI) a 1 respondent uvedl, že neví 

(„nevím, ale neslyším ani Ň“). 
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Otázka č. 5: Jakou jste studoval/a základní školu? 

Graf 6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

 22 respondentů (55%) uvedlo, že studovalo základní školu pro sluchově 

postižené, 17 respondentů (42%) absolvovalo běžnou základní školu a 1 respondent 

(3%) uvedl, že studoval nejdříve běžnou ZŠ a poté ZŠ pro sluchově postižené.  

 

Otázka č. 6: Absolvoval/a jste odborné učiliště nebo střední odborné učiliště? Jaké? 

Graf 7  

 

Zdroj: vlastní 

 Střední odborné učiliště studovalo celkem 10 respondentů (tj. 76%).  
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Graf 8 

 

Zdroj: vlastní 

 

 Z celkového počtu respondentů, kteří absolvovali střední odborné učiliště, 

4 respondenti blíže nespecifikovali jaký obor. Po jednom respondentovi byly dále 

zastoupeny obory textilní výroby, kuchař-číšník, obuvník, sladovník, keramik 

a potravinář.  

Otázka č. 7: Studoval/a jste střední školu? Pokud ano, uveďte prosím jakou. 

Graf 9 

 

Zdroj: vlastní 
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 36 respondentů (92%) studovalo střední školu. Lze uvažovat, že tato skutečnost 

je zapříčiněna tím, že mnozí z respondentů chápali střední odborné učiliště jako střední 

školu a podle toho zatrhávali odpověďi (v některých případech zatrhli respondenti obě 

možnosti současně - tedy studium středního odborného učiliště i studium střední školy; 

v případě uvedení střední školy pak v některých případech blíže rozvedli, 

že ve skutečnosti studovali učiliště). 

 

Graf 10 

 

Zdroj: vlastní 

 Z grafu 10 vyplývá, že v oblasti středoškolského vzdělávání bylo nejvíce 

zasoupeno gymnázium, které uvedlo celkem 13 respondnenů, dále 6 respondentů 

studovalo střední školu pedagogickoku a 4 respondenti střední školu půmyslovou. 

Střední školu strojírenskou, konzervatoř a střední školu ekonomickou studovali 2 

respondenti a 1 respondent studoval střední školu uměleckou. Celkem 6 respondentů 

blíže nespecifikovalo, jakou střední školu studovali.  
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Otázka č. 8: Studoval/a jste vysokou školu? Jakou? 

Graf 11 

 

Zdroj: vlastní 

 Celkem 19 respondentů (47%) studovalo vysokou školu. 

Graf 12 

 

Zdroj: vlastní 

 Z grafu 12 vyplývá, že nejvíce respondentů studovalo či studuje vysokou školu 

v Hradci Králové a obor ČNES na filosofické fakultě Univezity Karlovy - celkový počet 

4 respondenti. Dále 3 respondenti studují na Ostravské univerzitě a Masarykově 

Univerzitě a 2 respondenti na Univerzitě Palackého. Na Univerzitě Karlově na fakultě 

matematicko-fyzikální, právnické fakultě, fakultě tělesné výchovy a sportu, a dále 

na Vysoké škole ekonomické a 2. Lékařské fakultě v Praze studuje 1 respondent.  
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Otázka č. 9: Jak jste byl/a spokojen/a s náplní studia? Proč? 

Graf 13 

 

Zdroj: vlastní 

 Z grafu č. 13 vyplývá, že 7 respondentů bylo s náplní studia velmi spokojeno, 

16 respondentů bylo spíše spokojeno, 7 respondentů uvedlo, že byli spokojeni 

a 1 respondent byl velmi nespokojen.  

 

Graf 14 

 

Zdroj: vlastní 
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 Na grafu 14 jsou jsou znázorněny nejčastější důvody hodnocení náplně studia. 

Nejvíce respondentů (8 respondentů) uvedlo, že jejicho hodnocení se odvíjelo 

od vnímání celého studia, které jim přišlo „normální a v pohodě“. 3 respondenti 

hodnotili na základě adekvátnosti náročnosti výuky a současně 3 respondenti uvedli, že 

jejich hodnocení se odrážělo od kvalitních služeb pro sluchově postižené a dobré 

vzájemné komunikaci. 4 respondenti hodnotili na základě toho, že studovali „něco, co 

je bavilo“ a 5 respondentů uvedlo, že neví. 15 respondentů na tuto otázku 

neodpovědělo. 

 

Otázka č. 10: Absolvoval/a jste nějaký vzdělávací program? Pokud ano, uveďte 

prosím jaký. 

 

Graf 15 

 

 

Zdroj: vlastní 

 Celkem 23 respondentů (57%) absolvovalo nějaký vzdělávací program. 
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Graf 16 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 Z grafu 16 vyplývá, že nejvíce byl zastoupen kurz z oblasti PC gramotnost/PC 

multimedia, který absolvovalo celkem 6 respondentů, dále 5 respondentů se účastnilo 

odborného vzdělávacího kurzu ve svém oboru, 3 respondenti absolvovali kurz HTML, 

tvorba webových stránek, 2 respondenti se účastnili kurzu regionální redakční centra, e-

learningových kurzu na Univerzitě Karlově a kurzu znakového jazyka. Kurz lektor 

znakového jazyka, kurz finanční gramotnosti, kurz cizího jazyka, kurz žurnalistiky, 

instruktážní sportovní kurz a kurz první pomoci absolvoval 1 respondent. 
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Otázka č.11: Jak jste byl/a spokojena s náplní programu? Proč? 

Graf 17 

 

Zdroj: vlastní 

 Se vzdělávacím programem bylo velmi spokojeno celkem 8 respondentů, 

14 respondentů bylo spíše spokojeno, 8 respondentů uvedlo, že byli spokojeni 

a 1 respondent uvedl, že byl spíš nespokojen. Žádný z respondentů neuvedl, že by 

s náplní prgramu byl velmi nespokojen. 

 

Graf 18 

 

Zdroj: vlastní 

 Na grafu 18 lze vidět nejčastější důvody hodnocení vzdělávacího programu 

respondenty. Tyto kategorie vznikly na základě odpovědí respondentů, které byly 
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setříděny do kategorií uvedených v grafu. 7 respondentů hodnotí na základě vlastní 

úvahy, že program byl obsahově kvalitní a přínosný, 6 respondentů uvádělo své 

hodnocení na základě možnosti rozšíření svých znalostí, 4 respondenti hodnotili 

program z hlediska možnosti získání nových zkušeností, 2 respondenti na základě 

možností online přístupu k programu, 2 respondneni na základě dobré časové i místní 

přístupnosti a 2 respondenti uváděli hodnocení na základě nespokojenosti z nízké 

časové dotace programu. 

 

 

Otázka č. 12: Kde získáváte nebo jste získával/a informace o možnostech 

vzdělávání? 

Graf 19 

 

Zdroj: vlastní 

 U této položky bylo možné vybrat více odpovědí, což učinili 2 respondenti, 

u kterých se objevila kombinace odpovědí z TV, tisku a internetu a též kombinace 

od známého a z internetu. 20 respondentů, tedy většina, využívá při získávání informací 

zejména internet, 9 respondentů získává informace od známého a 4 respondenti 

získávají informace převážně z TV či tisku. 5 respondentů označilo možnost ostatní, 

ale tuto možnosti blíže nespecifikovali. 
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Otázka č.13: Bylo nebo je pro Vás jednoduchá se k takovým informacím dostat? 

Proč? 

Graf 20  

 

Zdroj: vlastní 

 Z grafu 20 vyplývá, že pro většinu respondentů bylo lehké se k informacím 

o možnostech vzdělávání dostat – 18 respondentů (45%) odpovědělo ano, bylo lehké se 

k informacím dostat, 9 respondentů (22%) uvedlo spíše ano. Pro 6 respondentů (15%) 

bylo spíše obtížné se k informacím dostat, pro 3 respondenty (8%) to bylo obtížné 

a 4 respondenti (10%) uvedli, že neví.  

 

Graf 21 

 

Zdroj: vlastní 
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 V této otázce mohli respondenti uvést více odpovědí. Z uvedeného grafu 

21 vyplývá, že nejvíce byla zastoupena možnost přístupu k informacím 

ohledně vzdělávání z internetového zdroje – celkem 24 respondentů, která byla 

následována kombinací internetového zdroje a zároveň vlastním přehledu o relevantních 

odkazech (respondenti vědí, které webové stránky mají procházet) – 5 respondentů. 

3 respondenti uvedli, že potřebné informace získávají ze setkávání s přáteli 

a 2 respondenti uvedli kombinaci setkání s přáteli a využití internetu. 3 respondenti 

uvedli, že mají přehled o „správných“ webových stránkách, kde naleznou potřebné 

informace. 2 respondenti uvedli, že nemají v okolí žádnou kompetentní osobu, která by 

jim mohla předávat informace a 1 respondent uvedl, že některé weby organizací jsou 

pro něj špatně přehledné. Z výsledku grafu vyplývá, že na prvním místě při hledání 

informací se objevuje internet, který je případně kombinován i s jiným zdrojem zisku 

informací.  

 

Otázka č. 14: Pomohlo Vám absolvované vzdělávání ve Vašem zaměstnání? 

Graf 22 

 

 

Zdroj: vlastní 

 Celkem 19 respondentů (47%) uvedlo, že absolvované vzdělávání jim pomohlo 

v jejich zaměstnání, z toho 11 respondentů (27%) uvedlo, že díky němu získali nové 

zaměstnání a 8 respondentů (20%) si díky němu prohloubilo znalosti, které uplatnili 
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v práci. 4 respondenti (10%) uvedli, že jim absolvované vzdělávání nepomohlo, 

10 respondentů (25%) uvedlo, že neví a 7 respondentů (18%) uvedlo možnost ostatní.  

 

Otázka č. 15: Absolvované vzdělávání hodnotíte jako: 

Graf 23 

 

Zdroj: vlastní 

 18 respondentů (45%) hodnotí své absolvované vzdělávání jako přínosné, 19 

respondentů (48%) hodnotí vzdělávání jako uspokojující, 1 respondent se domnívá, že 

to byla ztráta času (3%) a 2 respondenti (5%) neví, jak by vzdělávání ohodnotili.  
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Otázka č.16: Víte, jaká je aktuální nabídka vzdělávacích možností pro osoby se 

sluchovým postižením? Pokud ano, uveďte prosím, o kterých možnostech 

vzdělávání víte. 

Graf 24 

 

Zdroj: vlastní 

 Větší část respondentů (63%) neví o aktuální nabídce vzdělávacích možností pro 

osoby se sluchovým postižením, informováno je jen 15 respondnentů (37%). 

 

Graf 25 

 

Zdroj: vlastní 

 Na tuto otázku odpovědělo 13 respondentů (z 15 respondentů, kteří v předchozí 

otázce uvedli, že vědí, jaká je aktuální nabídka vzdělávání), respondnenti uváděli výčet 
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kurzů, které znají.  7 respondentů odpovědělo obecněji, že znají aktuální kurzy 

příslušných organizací a škol. Zbylí respondenti uváděli konkrétní kurzy – kurzy pro 

lektory ZJ, vzdělávací kurzy v rámci VŠ, smysluplné pracovní uplatnění tlumočnické 

kurzy, cesta k zaměstnání, finanční gramotnost. 

 

Otázka č. 17: Domníváte se, že je nabídka možností vzdělávání pro sluchově 

postižené dostatečná? Proč si to myslíte? 

Graf 26 

 

Zdroj: vlastní 

 Žádný z respondentů neodpověděl určitě ano, tedy že je přesvědčený 

o dostatečné nabídce vzdělávacích možností pro sluchově postižené osoby. 

6 respondentů (15%) uvedlo spíše ano, 14 respondentů (40%) označilo spíše ne 

a 17 respondentů (17%) odpovědělo určitě ne, tedy, že tato nabídka není dostatečná. 

8 respondentů (20%) odpovědělo, že neví. U respondentů tedy převládá názor, že 

nabídka není dostatečná.  
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Graf 27 

 

Zdroj: vlastní 

 Z celkového počtu respondentů odpovědělo na tuto otázku 36 respondentů, 

jejich odpovědi byly následně utříděny do kategorii odpovídajících názorů respondentů. 

Z uvedeného grafu 27 vyplývá, že nejvíce byla zastoupena kategorie malá nabídka – 12 

respondentů, dále se pak dle 7 respondentů nevyskytují zajímavé nabídky, 2 respondenti 

uvedli, že není dostatečná nabídka v českém jazyce (nabídky se soustředí pouze 

na kurzy ve znakovém jazyce). 4 respondenti uvádějí, že se zlepšila nabídka vzdělávání 

oproti minulosti a 6 respondentů uvedlo, že neví.   
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Otázka č. 18: O jaké kurzy, semináře apod. byste měl/a zájem? 

Graf 28 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 Z uvedeného grafu 28 vyplývá, že největší zájem je o kurzy cizích jazyků, dále 

pak o kurzy z oblasti IT, po kterých následují odborné kurzy v oboru. Výraznější zájem 

je také o e-learningové kurzy (blíže nespecifikované), následované kurzy sportovními 

a kurzy z oblasti psychologie, rozvoje osobnosti a dále tvůrčím psaním.  
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Otázka č. 19: Jak byste ohodnotili propagaci jednotlivých možností vzdělávání pro 

dospělé? Proč si to myslíte? 

Graf 29 

 

Zdroj: vlastní 

 Z výsledků grafu 29 vyplývá, že 3 respondenti (3%) se domnívají, že propagace 

nabídek vzdělávání je výborná, 12 respondentů (30%) označilo propagaci za velmi 

dobrou, 20 respondentů (50%) uvedlo, že propagace je dobrá, 4 respondenti (10%), 

že propagace je dostačující a 1 respondent (1%) považuje propagaci za nedostačující. 

 

Graf 30 

 

Zdroj: vlastní 
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 Na tuto otázku odpovědělo celkem 30 respondentů, jejichž odpovědi byly 

roztříděny do uvedených kategorií. 10 respondentů uvedlo, že oceňují, že propagace 

nabídek vzdělávání je možná přes facebook, 7 respondentů je spokojeno s propagací 

a aktualizací webových stránek organizace. Naproti tomu 4 respondenti se domnívají, 

že propagace je málo efektivní, 1 respondent se domnívá, že na webu organizací je 

složité vyhledávání a 8 respondentů uvedlo, že neví. 

 

Otázka č. 20: Víte, které organizace se u nás zabývají vzděláváním sluchově 

postižených? Pokud ano, prosím uveďte.  

Graf 31 

 

Zdroj: vlastní 

 Graf 31 znázorňuje, že 30 respondentů (75%) ví, jaké organizace se u nás 

zabývají vzděláváním osob se sluchovým postižením a 10 respondentů (25%) tyto 

znalosti nemá. 
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Graf 32 

 

Zdroj: vlastní 

 Z uvedeného grafu vyplývá, že nejčastěji byla uváděna organizace Centrum pro 

dětský sluch TAMTAM, dále organizace ASNEP, následovaná organizací Svaz 

neslyšících a nedoslýchavých v ČR a APPN. Dalšími uváděnýmí organizacemi v oblasti 

vzdělávání byly, dle četnosti uvádění, tyto organizace: Ulicentrum a Česká unie 

neslyšících, Pevnost – centrum českého znakového jazyka, Česká komora tlumočníků 

znakového jazyka,  Institut specializovaného vzdělávání, dále Filosofická fakulta UK 

a Orbipontes.  
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5.4 Dílčí závěry a diskuze 

 Dotazníkové šetření reflektovalo teoretické poznatky uvedené v první části 

práce. Během vyplňování dotazníku se neobjevila žádná výrazná problematická část, 

jediným pochybením se do jisté míry ukázala otázka č. 9, která měla být přesněji 

formulována – vzhledem k tomu, že otázka navazovala na sérii otázek ohledně vzdělání 

respondentů a zaměřovala se na spokojenost s náplní studia, mělo být jasně 

formulováno, o jaké studium se jedná.   

 Celkové vyhodnocení šetření poukázalo na tyto skutečnosti: 

 

Předpoklad 1: Více než polovina respondentů neví, jaká je současná nabídka 

vzdělávacích možností.  

 Tento předpoklad se potvrdil. Z šetření vyplývá, že 63% respondetů neví 

o aktuální nabídce vzdělávacích možností pro osoby se sluchovým postižením. 

Respondenti, kteří uvedli, že o aktuální nabídce ví, často dále uváděli spíše obecnější 

formulace (současná vzdělávací nabídka konkrétních organizací, vzdělávací nabídka 

škol apod.) a nebo také zmiňovali programy či kurzy, které probíhaly v minulosti 

(finanční gramotnost).  

 

Předpoklad 2: Více než polovina respondentů se domnívá, že současná nabídka 

vzdělávání pro osoby se sluchovým postižením je nedostatečná. 

 Předpoklad 2, na který se zaměřovala zejména otázka č. 17 v dotazníkovém 

šetření, se potvrdil. Jak bylo uvedeno již u popisu grafického znázornění, žádný 

z respondentů neodpověděl určitě ano, 6 respondentů (15%) uvedlo spíše ano, 

14 respondentů (40%) označilo spíše ne a 17 respondentů (17%) odpovědělo určitě ne, 

tedy, že tato nabídka není dostatečná. 8 respondentů (20%) odpovědělo, že neví. 

Celkem 57 % respondnetů zastává názor,  že nabídka vzdělávacích možností není 

dostatečná. V následující otázce, která se zaměřovala na názory respondentů 

na možnosti vzdělávání, se nejvíce v odpovědích objevovala právě malá nabídka 

vzdělávacích možností (12 respondentů). Respondenti se dále domnívali, že se 

neobjevují zajímavé nabídky vzdělávání či že je nedostatek nabídek dostupných 
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v českém jazyce (nikoliv v jazyce znakovém). Další otázka související s oblastí nabídek 

vzdělávání se zaměřovala na poptávku. Respondenti uváděli kurzy, o které by měli 

případně zájem. Mezi kurzy se částečně objevovaly kurzy, které jsou na trhu dostupné 

či alespoň v minulosti byly (anglický jazyk, kurzy z oblasti IT, e-learningové kurzy aj.), 

ale ve velké míře také kurzy, které zatím v nabídce chybí (kurzy z oblasti psychologie, 

rozvoje osobnosti, německý jazyk aj.). Respondentka, která již v minulosti absolvovala 

kurz Redakční rada, by ráda absolvovala kurz pro pokročilé ze stejné oblasti, což 

v nabídce vzdělávání není dostupné. Jiný respondent by se rád zaměřil na kurz 

německého jazyka, ale jazykové kurzy se zaměřují převážně na jazyk anglický.  

Výraznější zájem je také o e-learningové kurzy (blíže nespecifikované), následované 

kurzy sportovními a z oblasti psychologie, rozvoje osobnosti a dále tvůrčím psaním.  

 

Předpoklad 3: Více než polovina respondentů má přehled o organizacích, které 

poskytují vzdělávání osobám se sluchovým postižením. 

 Tento předpoklad se potvrdil, jelikož v otázce č. 20 celkem 30 respondentů 

(75%) uvedlo, že vědí, které organizace se u nás zabývají vzděláváním osob se 

sluchovým postižením. V druhé části poté respondenti uváděli, které organizace znají 

a prokázali tak své znalosti. Byla zmíněna většina důležitých organizací, které se 

zabývají problematikou vzdělávání osob se sluchovým postižením – Centrum pro 

dětský sluch TAMTAM, Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, Svaz 

neslyšících a nedoslýchavých v České republice, Česká unie neslyšících, Ulicentrum, 

Pevnost – centrum specializovaného vzdělávání, Česká komora tlumočníků znakového 

jazyka, Institut neslyšících pro specializované vzdělávání, Agentura profesního 

poradenství i relativně nová organizace Orbipontes a kurzy v rámci celoživotního 

vzdělání na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (řazeno dle četnosti v odpovědích). 

 

Předpoklad 4: Většina respondentů se domnívá, že propagace vzdělávání je dostatečná.  

 Tento předpoklad byl potvrzen, opíral se o odpovědi na otázky č. 12 a 13, 

částečně o otázku 19 a do jisté míry se odvíjel i z odpovědí otázek 16 a 20. Propagace 

organizací je poměrně zásadní otázkou, pokud se o nich a o jejich vzdělávací nabídce 
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(či jiné nabídce služeb) osoby se sluchovým postižením mají dozvědět. Z dotazníku 

vyplynulo, že naprostá většina respondentů se informuje prostřednictvím internetu, dále 

pak od známých či přátel. Stěžejním bodem propagace organizací by tedy měly být 

jejich webové stránky, případně facebook a jiné dostupné online zdroje. Skutečnost, 

že tomu tak je, potvrzují i samotné organizace (příloha č. 5), které při své propagaci 

využívají své weby, facebook, ale také informace předávají prostřednictvím svých 

zaměstnanců či účastníků vzdělávání. Vzhledem k tomu, že všechny organizace 

zabývající se problematikou osob se sluchovým postižením (nejenom oblasti 

vzdělávání, ale i tlumočení, sociálních služeb apod.) využívají v přední řadě své webové 

stránky na poskytování informací, je důležité, aby se osoby se sluchovým postižením 

uměly v této technologické oblasti orientovat. Na to se zaměřovala otázka 13, která 

reflektovala obtížnost při vyhledávání informací na internetu, ale i mimo něj. Obecně 

lze říci, že pro většinu respondentů bylo lehké se k takovým informacím dostat 

(18 respondentů - 45% - odpovědělo ano, bylo lehké se k informacím dostat, 

9 respondentů - 22% - uvedlo spíše ano, pro 6 respondentů - 15% - bylo spíše obtížné se 

k informacím dostat, pro 3 respondenty - 8%  - to bylo obtížné a 4 respondenti - 10% - 

uvedli, že neví.) Informace jsou tedy pro osoby se sluchovým postižením dobře 

dostupné. Vzhledem k tomu, že nejčastěji se vyskytovalo získávání informací 

přostřednictvím internetu, je třeba zmínit důvody, proč tomu tak u respondentů bylo:  

bezproblémovost při užívání internetu a jeho dostupnost a přehled o relevantních 

dostupných odkazech. Samotnou spokojenost s propagací pak respondenti určovali 

v rámci otázky č. 19, z jejíž vyhodnocení vyplynulo, že polovina respondentů považuje 

propagaci za dobrou, 30% respondentů za velmi dobrou a 3% respondentů za výbornou. 

Tuto skutečnost potvrzují i organizace (příloha č.5), které svoji propagaci hodnotí 

za účinnou. Okrajově se tohoto předpokladu dotýkají i otázky 16 a 20, které se zaměřují 

na znalost organizací a jejich současných nabídek a právě tato znalost může do jisté 

míry souviset také s propagací a prezentací jednotlivých organizací. Propagace 

je v  kompetenci jednotlivých organizací či škol, jak vyplývá i z odpovědi MŠMT.
130

 

                                                 
130

 Na dotazy z oblasti propagace vzdělávání reagovalo Ministerstvo na základě zaslané žádosti o 

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.: „ …Propagace vzdělávání je plně v kompetenci 
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Předpoklad 5: Více než polovina respondentů byla spokojena se vzděláváním, které 

absolvovali. 

 Tento předpoklad, který se opíral o otázky č. 9 a 11, byl potvrzen. Otázka č. 9 se 

věnovala oblasti terciálního, případně sekundárního vzdělávání, kde z celkového počtu 

31 respondentů, kteří na tuto otázku odpovídali, byli téměř všichni respondenti 

spokojeni (7 respondentů bylo s náplní studia velmi spokojeno, 16 respondentů bylo 

spíše spokojeno, 7 respondentů uvedlo, že byli spokojeni a 1 respondent byl velmi 

nespokojen). Otázka č. 11 směřovala k absolvovanému vzdělávacímu programu, 

se kterým byla také většina z celkového počtu 31 respondentů odpovídajících na tuto 

otázku, spokojena (8 respondentů bylo velmi spokojeno, 14 respondentů bylo spíše 

spokojeno, 8 respondentů uvedlo, že byli spokojeni, 1 respondent uvedl, že byl spíše 

nespokojen a žádný respondent neuvedl, že by s náplní prgramu byl velmi nespokojen). 

Shrneme-li argumenty, které se objevovaly u respondentů vyjadřující svoji spokojenost, 

převažovaly tyto: obsahově kvalitní a přínosný program, možnost rozšíření znalostí, 

získání nových zkušeností, online přístup, dobrá místní i časová přístupnost. Tuto 

skutečnost potvrzují i vzdělávací organizace (příloha č. 5), jelikož v rámci vzdělávání 

provádějí dotazníkovým šetřením zpětnou vazbu s absolventy kurzů, ze které vyplývá 

jejich spokojenost s obsahem kurzu. 

 

Předpoklad 6: Pro většinu respondentů bylo absolvované vzdělání přínosné z hlediska 

uplatnění na trhu práce. 

 Tento předpoklad práce, kterému se věnovala otázka č. 14 a č. 15, nebyl 

potvrzen. Lidé bývají motivováni ke vzdělávání a celoživotnímu učení různými 

způsoby, od potřeby osobního rozvoje až po pragmatickou potřebu finančního 

zabezpečení (a s ním spojené uplatnění se na trhu práce). Nicméně méně než polovina 

                                                                                                                                               
jednotlivých škol a organizací nabízejících vzdělávání pro sluchově postižené. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy pořádá tematické semináře a konference pro širokou laickou i odbornou veřejnost. 

Tyto semináře či konference reflektují aktuální témata ze vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími 

potřebami – mj. i otázku vzdělávání sluchově postižených…“ 
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respondentů, celkově 47% uvedlo, že jim absolvované vzdělání pomohlo v jejich 

zaměstnání, a to ať už ziskem nového pracovního uplatnění či rozvojem jejich 

kompetencí a zvýšením kvalifikace. Tato skutečnost je do jisté míry ovlivněna tím, 

že největší část respondentů byla tvořena osobami z věkového rozpětí 18-26, kteří často 

uváděli, že ještě studují, a také tím, že 25% respondentů odpovědělo, že neví. 

Na druhou stranu však tato skutečnost odráží jev, který byl zmíněn už v teoretické práci, 

a sice že od kvality a úrovně dosaženého vzdělání se u osob se sluchovým postižením 

ne vždy odvíjí adekvátní uplatnění na trhu práce. V následující otázce pak necelá 

polovina respondentů (45%) hodnotí své absolvované vzdělávání jako přínosné a dále 

48% respondentů jako uspokojující, což jsou příznivé výsledky. 

 

5.5 Šetření zaměřené na organizace 

 V rámci tohoto šetření bylo osloveno celkem 5 organizací, které se zabývají 

vzděláváním osob se sluchovým postižením. V dotazníku bylo obsaženo celkem 

7 otázek (viz příloha č. 2). Tyto otázky se zaměřovaly na nabídku vzdělávacích 

možností a její propagaci, úspěšnost absolventů vzdělávacích programů a zpětnou vazbu 

a využívané výukové materiály. Pouze dvě organizace - Centrum pro dětský sluch 

TAMTAM, o.p.s a APPN, o. s., Agentura pro neslyšící tento dotazníky vyplnily. 

Centrum pro dětský sluch TAMTAM, o. p. s (dále jen „Centrum“) 

 Aktuální nabídka vzdělávání byla popsána v teoretické práci.  

 Úspěšnost absolventů kurzů se dle Centra zásadně odvíjí od jejich motivace.  

 Při popisu používaných výukových materiálů lze vycházet z konkrétního již 

realizovaného projektu „Regionální redakční rada pro neslyšící“. Výukové materiály, 

konkrétně v tomto projektu, byly v tištěné i elektronické formě a samozřejmostí byla 

přítomnost tlumočníka znakového jazyka.  

 Zpětná vazba je zjišťována Centrem pomocí zpětnovazebných dotazníků. 

Konkrétně u kurzu Regionální redakční rada pro neslyšící byl přítomen i koordinátor 

projektu, který mohl případně problémy řešit přímo. Zpětná vazba byla ve většině 

případů pozitivní. Padlo i několik negativních názorů např. na občerstvení (zajišťoval 
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dodavatel kurzů), klima v místnosti (též zajišťoval dodavatel kurzů), četnost přestávek 

či tempo řeči přednášejících aj.; nešlo tedy o faktické připomínky k obsahu kurzu. 

 Propagace Centra a jeho nabídky vzdělávání probíhá prostřednictvím webových 

stránek organizace, facebooku organizace, časopisu InfoZpravodaj (měsíčník), letáky, 

přes zaměstnance FRPSP, přes účastníky jiných vzdělávacích kurzů, jiné organizace aj. 

Takto zvolená propagace je dle organizace celkem účinná, zájem o projekty 

či vzdělávání je patrný. Akce bývají propagovány dostupnými a již prověřenými 

cestami s ohledem na reálnou cílovou skupinu, kterou chce organizace oslovit. 

 

APPN, o. s., Agentura pro neslyšící (dále jen „APPN“) 

 

 Aktuální nabídka vzdělávání pro osoby se sluchovým postižením byla popsána 

v teoretické části práce.  

 APPN uvádí, že průměrný počet úspěšných absolventů je 100% 

 Výukové materiály, které se používají v rámci jednotlivých kurzů či projektů 

jsou plně v kompetenci zkušených lektorů.  

 Zpětná vazba je získávána dotazníkovém šetření a dle APPN je pozitivní.  

 Organizace propaguje své kurzy a vzdělávací projekty na svých webových 

stránkách a tuto propagaci považuje za účinnou… „ vzhledem k tomu, že osoby se 

sluchovým postižením jsou komunita a spoustu informací si mezi sebou šíří. Dále vědí, 

jaké organizace vzhledem k jejich postižení mohou oslovovat.“ O způsobu propagace 

rozhodují na základ PR a marketingového oddělení.  

 

5.6 Šetření zaměřené na resort Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy 

 

 Toto šetření bylo provedeno pomocí žádosti o poskytnutí informací dle zákona 

č. 106/1999 Sb. (viz příloha č. 3), která byla odeslána Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy (dále jen MŠMT). MŠMT bylo osloveno z toho důvodu, že jako 

představitel státní instituce zodpovídající za oblast vzdělávání by mělo mít přehled 
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o vzdělávání osob na území celé České republiky. I přes zaměření otázek na oblast 

vzdělávání dospělých se sluchovým postižením však poskytlo MŠMT odpovědi 

zaměřující se především na předškolní a školní (základní a středoškolské) vzdělání a 

dále pak odkázalo zejména na své webové stránky.  
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ZÁVĚR 

 Tato diplomová práce si kladla za cíl zejména analyzovat současné možnosti 

vzdělávání dospělých jedinců se sluchovým postižením. Teoretická část práce 

se věnovala jednak základní terminologii oboru, dále oblasti komunikace osob se 

sluchovým postižením a kvalitě jejich života (v oblasti vzdělávání a pracovního 

uplatnění). Největší prostor v práci byl ovšem věnován deskripci vzdělávacích možností 

osob se sluchovým postižením, přičemž největší prostor byl – s ohledem na zvolené 

téma práce - věnován terciárnímu vzdělávání a celoživotnímu učení.  

 Na poznatky z teoretické části práce navazují informace získané dotazníkovým 

šetřením, jehož výsledky jsou podrobně rozebrány v části praktické. Toto dotazníkové 

šetření bylo doplněno též dvěma případovými studiemi (z důvodu rozsahu této práce 

jsou umístěny pouze v příloze a slouží pouze k doplnění zajímavých a bližších 

informací) a též šetřením dle zákona o svobodném přístupu k informacím.  

 V praktické části práce bylo na základě výsledků dotazníkového šetření 

stanoveno šest předpokladů, z nichž pět předpokladů bylo potvrzeno a jeden předpoklad 

se nepotvrdil. Z výsledků práce vyšlo najevo, že většina respondentů má přehled 

o organizacích, které poskytují vzdělávání osobám se sluchovým postižením, což je 

bezesporu pozitivní fakt. Poněkud překvapivě pak vyznívá skutečnost, že přes tento 

přehled (75 % respondentů uvedlo, že organizace zná) většina respondentů neví, jaká 

je současná nabídka vzdělávacích možností. Obdobně zarážejícím faktem je skutečnost, 

že dle názoru většiny respondentů je tato nabídka nedostatečná. Zdá se tedy, že přes 

dobré jméno mnohých organizací, které se zabývají vzděláváním osob se sluchovým 

postižením, je nabídka možností vzdělávání stále nedostatečná a málo propagovaná. 

To se dá konstatovat i navzdory faktu, že většina respondentů uvedla, že je propagace 

dostatečná. Lze předpokládat, že respondenti v mnoha případech mohli zaměnit 

propagaci organizace samotné s propagací konkrétní vzdělávací možnosti. Otázkou pak 

zůstává, zda fakt, že mnohé osoby se sluchovým postižením současnou nabídku 

vzdělávacích možností neznají, není dán přístupem těchto osob k procesu vzdělávání 

jako takovému (tedy laxnost při vyhledávání informací atd.). Organizacím samotným 

v tomto ohledu není pravděpodobně co vytýkat, neboť všechny provozují internetové 
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stránky, na nichž se dají relativně snadno požadované informace získat. Některé 

organizace pak při propagaci využívají mimo internetu i jiné způsoby (letáky, vlastní 

odborné tiskoviny aj.).  

 Lze tak konstatovat, že pokud by osoby se sluchovým postižením byly 

motivovány k dalšímu vzdělávání (ať již ziskem zaměstnání samotného či např. vyšším 

finančním ohodnocením), pravděpodobně by si dokázaly informace o možnostech 

vzdělávání obstarat. Tuto myšlenku lze dále rozvíjet tak, že v takovém případě se ukáže 

současná nabídka vzdělávacích možností jako nedostatečná (chápáno tak, že by si osoby 

se sluchovým postižením vybraly raději jiný obor, pokud by taková možnost 

existovala). Též lze ovšem konstatovat, že i přes omezený výběr je úroveň možností 

vzdělávání relativně vysoká. Za zásadní problém tedy lze považovat zejména 

nedostatečnou nabídku vzdělávacích možností, která pravděpodobně v mnoha případech 

odrazuje osoby se sluchovým postižením od aktivního přístupu k rozvoji vlastní 

vzdělanosti. 

 Vzhledem k výše uvedeným poznatkům lze konstatovat, že cíle práce byly 

naplněny. Popsaná problematika by měla sloužit k souhrnné deskripci současného stavu 

v oblasti vzdělávání dospělých osob se sluchovým postižením, měla by přinést ucelený 

náhled do popsané problematiky. Výsledky práce s největší pravděpodobností nejsou 

nijak překvapující. Koneckonců, i v oblasti vzdělávání slyšících dospělých stále existuje 

prostor pro změnu k lepšímu. Tento prostor pro pozitivní změnu lze hledat - v oblasti 

prací popsané – především v šíři vzdělávacích možností pro osoby se sluchovým 

postižením. 
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Příloha č. 1 

Dotazník pro sluchově postižené 

Dobrý den, 

 jsem studentkou Speciální pedagogiky Univerzity Karlovy a zpracovávám 

diplomovou práci na téma Možnosti vzdělávání dospělých neslyšících osob. Ráda bych 

Vás proto poprosila o zodpovězení otázek k praktické části mé práce.  

 Vaše odpovědi budou zcela anonymní a budou použity pouze pro potřeby mé 

diplomové práce. 

  

 Velmi si vážím Vaší ochoty.  

 Děkuji za spolupráci. 

 

         Veronika Urbánková 

 

 

1. Jste  a) muž  

   b) žena 

 

2. Váš věk je  a) 18-26 let 

   b) 27-35 let 

   c) 36-45 let 

   d) 46-55 let 

   e) 56- 65 let 

   f) více než 65 let 

 

3.  Pocházíte z  a) města 

   b) vesnice 

   v kraji (prosím doplňte) ………………………………………… 

4. Jaké je Vaše sluchové postižení? Uveďte prosím přibližný údaj v dB. 

 ……………………………………………………… 



 

5. Jakou jste studoval/a základní školu? ……………………………… 

6.  Absolvoval jste odborné učiliště nebo střední odborné učiliště? 

 Jaké?................................................................................................... 

7. Studoval/a jste střední školu? Pokud ano, uveďte prosím jakou: 

 a) ano …………………………………………………………………… 

 b) ne 

8. Studoval/a jste vysokou školu? Pokud ano, uveďte prosím jakou:  

 a) ano …………………………………………………………………… 

 b) ne 

9.   Jak jste byl spokojen s náplní studia (1 – velmi spokojen, 5 – velmi 

nespokojen)? Prosím, zakroužkujte. 

  

    1 2 3 4 5 

 

10.  Absolvoval/a jste nějaký vzdělávací program? Pokud ano, uveďte prosím 

jaký: 

a) ano …………………………………………………………………………………… 

b) ne 

11. Jak jste byl/a spokojen/a s náplní programu (1 – velmi spokojen, 5 – velmi 

 nespokojen)? 

     1 2 3 4 5 

 

  

12. Kde získáváte nebo jste získal/a informace o možnostech vzdělávání 

(můžete  zaškrtnout více odpovědí) 

a) na internetu 

b) z TV, tisku 

c) od známého 

d) jiný zdroj (prosím uveďte) ………………………………………………………… 

 



 

13. Bylo nebo je pro Vás jednoduché se k takovým informacím dostat?  

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

e) nevím 

Proč? ………………………………………………………………………………… 

14. Pomohlo Vám absolvované vzdělávání ve Vašem zaměstnání? 

a) ano, získal jsem nové zaměstnání 

b) ano, prohloubil jsem si znalosti, uplatnil je ve svém zaměstnání 

c) ne 

d) nevím 

e) jiné …………………………………………………………………………………… 

15.  Absolvované vzdělávání hodnotíte jako  

 a) přínosné 

 b) uspokojující 

 c) ztráta času 

 d) nevím 

16. Víte, jaká je aktuální nabídka vzdělávacích možností pro osoby se 

sluchovým  postižením? Pokud ano, uveďte prosím, o kterých možnostech 

vzdělávání víte. 

a) ano …………………………………………………………………………………… 

b) ne 

 

17. Domníváte se, že je nabídka možností vzdělávání pro sluchově postižené 

 dostatečná?  

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 



 

e) nevím 

Proč? …………………………………………………………………………………… 

18. O jaké kurzy, semináře, apod. byste měl/a zájem? Prosím, napište.  

…………………………………………………………………………………………. 

19. Jak byste ohodnotili propagaci jednotlivých možností vzdělávání pro 

dospělé (1-  výborná, 5 - nedostatečná)? 

   

    1 2 3 4 5 

 

Proč? …………………………………………………………………………………. 

20. Víte, které organizace se u nás zabývají vzděláváním sluchově postižených? 

 Pokud ano, uveďte prosím, jaké znáte.  

a) ano …………………………………………………………………………………. 

b) ne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

Dotazník pro organizace poskytující vzdělávání 

 

Název organizace: ……………………………………………. 

1. Jaká je Vaše aktuální nabídka vzdělávání pro osoby se sluchovým postižením?  

2. Jaký je průměrný počet úspěšných absolventů? 

3. Jaké výukové materiály využíváte?  

4. Jakým způsobem zjišťujete zpětnou vazbu? Je pozitivní nebo negativní? 

5. Jakým způsobem propagujete konkrétní možnost vzdělávání? 

6. Je tato propagace účinná nebo neúčinná? Proč? 

7. Jakým způsobem a na základě jakých kritérií se rozhoduje o způsobu 

propagace?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Karmelitská 7  

118 12 Praha 1  

 

 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „zákon“)  

 

Dobrý den,  

jsem studentkou 5. ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. V současné době 

píši diplomovou práci na téma "Možnosti vzdělávání dospělých neslyšících osob" a 

obracím se na Vás s níže specifikovanými dotazy.  

 

Zdvořile žádám poskytnutí informací:  

A) Jaká je aktuální nabídka vzdělávání pro osoby se sluchovým postižením (ve 

státním, resp. soukromém sektoru)?  

B) Zjišťuje se počet úspěšných absolventů, příp. jaký je počet úspěšných 

absolventů? Jaký je mechanismus takového zjišťování?  

C) Jakým způsobem jsou možnosti vzdělávání pro osoby se sluchovým postižením 

propagovány?  

D) Je tato propagace účinná nebo neúčinná? Proč? Zjišťuje se účinnost 

propagace?  

E) Jakým způsobem a na základě jakých kritérií se rozhoduje o způsobu 

propagace?  

 

Pokud považujete nadnesené dotazy za již zveřejněnou informaci ve smyslu zákona, 

žádám tímto o výslovné poskytnutí takové informace.  

 Předem děkuji za vyrozumění o obdržení mé žádosti a za její zpracování. Pro 

případné upřesňující dotazy budu k zastižení na emailové adrese 



 

v.urbankova@seznam.cz, na této adrese mě prosím mě v případě jakýchkoliv dotazů či 

problémů neváhejte kdykoliv kontaktovat. Za poskytnutí materiálů či internetových 

odkazů k nastudování dostupných zdrojů k položeným otázkám budu velmi vděčná.  

 

Dne19.11.2013  

Děkuji a jsem s pozdravem  

        Mgr. Veronika Urbánková  

        dat. nar. 19. 1. 1989  

        Nušlova 2297  

        Praha 5  

        155 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4  

Rozhovory s respondenty (případové studie) 

 

Případová studie 1 

 Respondent 1 je muž ve věku 33, který patří mezi preligviálně neslyšící. Pochází 

z města na území Slovenska, ale základní školu již absolvoval v České republice. 

Nejprve chodil na ZŠ Holečkova, kde poté absolvoval i obor kuchař-číšník a poté 

vystudoval střední školu pro sluchově postižené v Hradci Králové. V současné době 

studuje bakalářský obor Čeština v komunikaci s neslyšícími na Filosofické fakultě 

Univerzity Karlovy.  

 Se studiem na vysoké škole je spokojený, zejména z možnosti využívání služeb, 

tj. možnost tlumočníka během hodiny, přepisové a zapisovatelské služby, technické 

vybavení učeben, apod. I když studuje vysokou školu, nedomnívá se, že při zisku 

pracovní pozice hraje vysoká škola u osob se sluchovým postižením příliš velkou roli. 

Uvádí, že „asi záleží na typu práce, někde to třeba vyžadují, pak je to výhoda, ale jinak 

to příliš velkou roli nehraje“ 

 Respondent absolvoval v minulosti vzdělávací kurz Lektor znakového jazyka 

v organizaci Pevnost –centrum znakového jazyka. Domnívá se, že kurz byl přínosný a 

obsahově zajímavý, jen by byl spokojenější, kdyby kurz trval delší dobu. V každém 

případě se díky vzdělávacímu kurzu mohl stát lektorem a získal tak nové zaměstnání.  

Informace o možnostech vzdělávání,. Tedy různých dostupných kurzů, seminářů, akcí 

apod. hledá zásadně na internetu a nemá s tím žádné problémy. „Vím, na jaké stránky 

chodit, tam je pak lehké najít různé nabídky, je to tam velmi přehledně uspořádané, 

třeba portál Ruce.“ 

 Na otázky, zda zná nějaké organizace, které by se zabývaly vzděláváním 

dospělých osob se sluchovým postižením, uvádí: „Vím o APPN, SNN, Ulitě a 

celoživotní vzdělávání pak poskytuje i naše fakulta“ 

 Zda je současná nabídka vzdělávání dospělých dostatečná uvádí: „Není, stále je 

málo vzdělávacích kurzů, i když oproti minulosti se to trochu zlepšilo a nabídek pomalu 

přibývá. Já bych měl zájem o kurz německého jazyka, ale žádný takový kurz jsem nikde 



 

nenašel. Co se týče propagace, je to tak půl na půl, některé organizace mají propagaci 

skvělou, ale některé ji mají slabou, protože třeba na svých stránkách nemají překlad do 

znakového jazyka, vše si pak musím číst a to zabere zbytečně moc času.“ 

 

Případová studie 2 

 

 Respondentovi 2 je 64 let, je prelingválně neslyšící. Narodil se v Praze a zde 

absolvoval základní školu v Ječné ulici a poté pokračoval studiem na střední odborné 

škole průmyslové v Praze, vysokou školu nikdy nestudoval. … „tenkrát nebyly takové 

možnosti“ 

 Absolvoval vzdělávací kurz Neslyšící lektor, se kterým byl spokojen, žádné 

výtky k němu nemá. Pokud se chce dozvědět o současné nabídce kurzů, vyhledává 

informace na internetu. „V dnešní době existuje tolik moderních technologií, internet 

dnes používá asi každý a není to problém.“ Za svůj život vystřídal respondent spoustu 

zaměstnání, která se často ani neodvíjela od jeho vzdělání.  

 Na otázky, zda zná nějaké organizace, které by se zabývaly vzděláváním 

dospělých osob se sluchovým postižením, jich respondent uvedl několik: „ Tak třeba 

APPN, SNN, Federace…, je jich moc.“ 

 Zda se respondent domnívá, že současná nabídka vzdělávání dospělých je 

dostatečná uvádí: „No, určitě je to o hodně lepší než v minulosti, dříve nebylo moc na 

výběr, co studovat, škol a oborů bylo málo, teď je to rozhodně lepší.“ Ohledně 

propagace jednotlivých organizací, krčí respondent rameny a uvádí: „..na internetu se 

dá najít všechno“. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5  

Tabulka výsledků odpovědí organizací 

 

 



 

Příloha č. 6  

Poskytnutí informací na základě žádosti - Západočeská univerzita 

v Plzni

 



 

 

 

 

 



 

Příloha č. 7  

Poskytnutí informací na základě žádosti Univerzita Palackého v Olomouci 

 



 

 

 

 



 

Příloha č. 8 

Poskytnutí informací na základě žádosti - Univerzita Karlova v Praze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 9 
Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce před její 

obhajobou 

 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce  

před její obhajobou 

Závěrečná práce: 

Druh práce: Diplomová práce 

Název práce: Možnosti vzdělávání dospělých osob se sluchovým postižením 

Autor práce: Mgr. Veronika Urbánková 

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, 

ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než 

autora.  

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s 

autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení.  

Jsem si vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze pouze na 

své náklady a že úhrada nákladů za kopírování, resp. tisk jedné strany formátu A4 černobíle 

byla stanovena na 5 Kč.  

V Praze dne ………………………… 

Jméno a příjmení žadatele:  

Adresa trvalého bydliště:  

 

.……............……………… 

Podpis žadatele 



 

Příloha č. 10  

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 

Evidenční list 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, 

ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než 

autora.  

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s 

autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 

 

Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého 

bydliště 

Podpis 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 



 

 

 


