
 

 

Příloha A – Anekdoty o osobách se sluchovým postižením 

(1) Baví se dva hluší: „Včera jsem se vrátil pozdě večer domů a žena na mě začala 

křičet.” 

„A co jsi udělal?” 

„Zhasnul světlo.” 

 

(2) Tři mrzáci se procházejí po lese. Slepý, hluchý a chromý. Najednou najdou 

kouzelnou studánku s nápisem „Uzdravující voda“. Tak si slepý cákne trochu do 

očí a zvolá: „Hurá, já vidím!” 

Hluchý si cákne do uší a poskakuje radostí: „Jé, já slyším!” 

Pak do studánky vjede chromý na vozejku, vyjede zase ven a povídá: „Kurvafix, já 

mám nové galusky!” 

 

(3) Říká maminka postiženému chlapečkovi: „Až skončí Televizní klub neslyšících, 

pusť si rádio.” 

 

(4) Sedí dva hluchoněmí u stolu a pod nohama jim běhá kočka. Najednou jeden z nich 

tu kočku popadne a uškrtí. Druhý se posunkovou řečí ptá: „Proč jsi ji zabil, vždyť 

byla tak roztomilá.” 

„Strašně mňoukala!” 

„Jak to můžeš vědět, když jsi hluchoněmý?” 

„Odezíral jsem jí z úst.” 

 

(5) Přijde srandista do ústavu pro hluchoněmé: „A znáte tenhle?” 

 

(6) Telefonují spolu dva hluchoněmí: „Slyšíme se?” 

 

(7) Panu Hrachovi se narodí syn Tonda, a tak se na něj jde podívat do porodnice. 

V přízemí je nápis „Geniální děti“. 

Pan Hrach se zaraduje a ptá se sestřičky, kde leží jeho syn. 

„To musíte do čtvrtého patra.“ 

Pan Hrach si říká, že s géniem by byly beztak jen problémy a jde výš. 

V prvním patře je nápis „Normální děti“. 

Jde zase výš a ve druhém patře je napsáno „Debilní děti.“ 

Pan Hrach si jen povzdychne a stoupá zase výš. V posledním patře je malá 

místnůstka a na dveřích je napsáno „TONDA HRACH“. 

Pan Hrach s napětím vejde dovnitř, a jediné, co vidí, je veliké ucho na posteli. 

Ptá se sestřičky: „Můžu mu aspoň něco říct?“ 

„Ne. On je úplně hluchej.“ 

 

(8) Tak se jednou šťourám špendlíkem v uchu a najednou ticho. 

 

(9) Víte, proč prd smrdí?  

Aby z toho hluší taky něco měli. 

 

(10) „Dědo, jak slyšíte s tím přístrojem pro nedoslýchavé?“ ptá se lékař pacienta. 

„Výborně, pane doktore. Od té doby co ho mám, jsem už třikrát měnil poslední 

vůli…“  



 

 

 

(11) Koncert hluchého a slepého 

Slepý a hluchý hrají na zábavě. 

Slepý se ptá hluchého: „Už se tančí?“ 

Hluchý: „Proč, my už hrajeme?“ 

  

(12) Přijde hluchý na koncert a řekne: „Tady něco nehraje…“ 

  

(13) Starý lord přijde večer domů, sluha mu pomáhá z kabátu a polohlasem říká: „Tak 

co, ty starý blázne, zase jsi byl v baru chlastat a koukat po hezkých holkách, co?“ 

Lord odpoví: „Nikoliv, Jamesi. Dnes jsem si byl koupit nové naslouchátko!“ 

  

(14) Hluchý povídá slepému: „Hele, neviděl jsi moji MP3?“ 

  

(15) Přijde policajt za malým klukem a povídá mu: „Hele prcku, ty seš hluchej?” „Ne,” 

udiveně odvětí klučina. „Nejsem.” „Tak proč mi maminka říkala, že ji 

neposloucháš?” 

  

(16) Inzerát: Prodám hrnečky pro hluché. Pozn.: Bez ucha. 

  

(17) Přijde mladá dívka domů a povídá matce: „Mami, v zelenině mají tááákhle silné 

okurky,“ a ukazuje průměr cca 8 cm, „a tááákhle dlouhé,“ a ukazuje asi 

30 centimetrů. Situaci komentuje hluchá babička: „Jenom, aby si tě, holka, taky 

vzal!“ 

  

(18) Mafie si z bezpečnostních důvodů najme účetního, který je němý a hluchý. 

Obchody zdárně kvetou, až jednou se z konta ztratí padesát tisíc dolarů. Mafiáni s 

tlumočníkem do znakové řeči si došlápnou na účetního. 

Mafián: „Zeptej se ho, kde jsou ty peníze?“ 

Účetní říká tlumočníkovi: „Já nevím, moje knihy jsou v pořádku!“ 

Tlumočník informuje mafiána: „Říká, že o ničem neví, že má knihy v pořádku.“ 

Mafián: „Řekni mu, že když se nepřizná, zastřelíme ho.“ 

Tlumočník předává informaci účetnímu, ale ten stále tvrdí, že o ničem neví. 

Mafián vytáhne pistoli a říká: „Řekni mu, že má poslední šanci se přiznat a 

zachránit si život.“ 

Tlumočník předává informaci účetnímu a ten na něj znakuje: „Ať mě nezabíjí! 

Peníze jsou na zahradě mezi dvěma jabloněmi u plotu.“ 

Tlumočník: „Říká, že nic neví…“ 

  

(19) Víš, jaký je oblíbený film hluchých? …Minuta ticha 

 

(20) Nový nájemník se nastěhuje do domu. Na konci chodby jsou otevřené dveře, tak do 

nich nahlédne a vidí ženu, jak se drží za prsa a skáče ze stolu na zem. Vedle stolu 

sedí chlap na nočníku a drží deštník. Nový nájemník jde k výtahu a potká 

domovníka a ptá se ho: „…ty lidi tam vzadu, nemám zavolat doktora?“ A 

domovník na to: „To jsou hluchoněmí. Ona mu říká, ať skočí pro mléko, a on říká, 

že tam prší a že se na to může vysrat.“ 

 

 



 

 

 

Příloha B – Anekdota Svět neslyšících 

 

Svět zaplavila voda a zbyl jen jeden ostrov. Na něm přežili jen jeden slyšící a 

jeden neslyšící člověk. Všude zůstalo jen sucho, prach a písek, ale v dálce se něco 

blýská. Oba se na sebe podívají a poté se ohlédnou na blýskající se předmět. Poté se 

znovu podívají jeden na druhého a najednou se oba rychle rozeběhnou a vrhnou se k 

blýskající se lampě. Perou se o ni a tím ji třou. Jak se o ni otírají, vyletí z ní Aladin. Má 

vousy a turban a oba muže uklidňuje, ať se nehádají a jsou v klidu, že každému splní tři 

přání. Neslyšící se začne rozčilovat, proč by si měl něco přát první slyšící, že jde o 

diskriminaci, a proč by slyšící měli mít stále ve všem přednost. Aladin dá tedy přednost 

neslyšícímu, ale s tou podmínkou, že to, co si bude přát on, to dostane slyšící 

dvojnásobně. Neslyšící se raduje, a zatímco se slyšící odmlčí, vymýšlí první přání a 

říká: „Já bych si přál čtyři luxusní domy.“ Aladin luskne prsty a objeví se krásné domy. 

Neslyšící ohromeně zírá na tu krásu a slyšící mu děkuje. Neslyšící nechápe, za co, a 

najednou vidí, že slyšící má osm domů. Uvědomí si, že to, co dostane on sám, toho 

dostane slyšící dvojnásobně. Přemýšlí a poté si jako druhé přání chce dvě stě krásných 

žen. Aladin luskne prsty a za neslyšícím se objeví zástup dvou set nádherných dívek. 

Neslyšící má velkou radost, a když se otočí, slyšící mu opět strašně moc děkuje. 

Neslyšící je ale nespokojený kvůli tomu, že slyšící má vždycky víc než on. Přemýšlí, až 

je z toho celý nervózní, a přešlapuje z místa na místo. Nakonec dostane nápad a vyřkne 

své třetí přání: „Chtěl bych, abys mi odebral jedno varle“. Aladin odpoví: 

„Samozřejmě,“ a luskne prsty. V tu chvíli neslyšícímu zmizí jedno varle. Ten se s 

úsměvem otočí na slyšícího, který se právě drží v rozkroku a má nešťastný výraz 

v očích. Neslyšící má však konečně radost, protože svět už bude jen neslyšící. 

 

 

PTÁČEK, A. Humor neslyšících. [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového 

jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-06-2 

 

 



 

 

Příloha C – Bruselská deklarace 

 

BRUSELSKÁ DEKLARACE Z ROKU 2010 O ZNAKOVÝCH JAZYCÍCH 

V EVROPSKÉ UNII 

   

PREAMBULE 

 My, zástupci národních asociací neslyšících členských států Evropské unie a 

přidružených členů, Islandu, Norska a Švýcarska, věříme  a usilujeme o rovná práva 

neslyšících a nedoslýchavých uživatelů znakového jazyka. Přijímáme dnes tuto 

deklaraci po vzájemné dohodě a na základě plné aklamace jako závěr konference 

nazvané Provádění právních předpisů o znakovém jazyku pořádané dr. Ádámem Kósou, 

poslancem Evropského parlamentu a členem Evropské unie neslyšících (European 

Union of the Deaf – EUD). 

  

ZÁSADY  

1. Podle smluv a zásad Evropské unie a předpisů stanovených v Listině základních 

práv jsme my, neslyšící a nedoslýchaví uživatelé znakového jazyka, 

rovnocennými občany Evropské unie s právem volného pohybu. 

2. Neslyšící a nedoslýchaví lidé v Evropě jsou uživateli a ochránci mnoha 

původních národních znakových jazyků a tvoří zranitelná společenství 

rovnocenná jiným jazykovým a kulturním menšinám. 

3. Původní národní znakové jazyky členských států jsou rodným jazykem uživatelů 

znakového jazyka. Výzkum již dávno potvrdil, že znakové jazyky jsou 

plnoprávné jazyky s vlastní gramatikou a větnou skladbou jako mluvené jazyky. 

Slouží všem praktickým i teoretickým účelům přirozeného jazyka, včetně 

osvojování jazyka způsobem odpovídajícím věku u kojenců a dětí. 

4. Jedním z pilířů společenství uživatelů znakového jazyka je kultura neslyšících. 

Jako taková tvoří nedílnou součást kultur členských států, a proto musí být 

chráněna a podporována na vnitrostátní i regionální úrovni. 

5. Každý uživatel znakového jazyka musí mít právo používat svůj rodný znakový 

jazyka bez omezení a diskriminace. Komunikace v rodném jazyce a jeho 

používání je základní lidské právo. 



 

 

6. Uživatelé znakového jazyka musí mít rovný přístup k veřejnému životu, 

vzdělávání a zaměstnání. Plné zapojení musí být podporováno a chráněno 

právními předpisy. Jedním způsobem, jak pomoci uživatelům znakového jazyka 

získat plný přístup, jsou tlumočníci znakového jazyka (osobně nebo 

prostřednictvím moderních informačních řešení na míru).  

7. Evropská unie musí podporovat své členské státy, aby přijímaly potřebná 

zákonná opatření na ochranu a podporu národních znakových jazyků a splnily 

tak cíle strategie EU 2020, kterými je zvýšit zaměstnanost a životní úroveň v 

Evropské unii. 

  

POUŽÍVANÍ ZNAKOVÝCH JAZYKŮ 

 Vyzýváme Evropskou unii a její členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná zákonná 

opatření, která zajistí, že po konzultaci se společenstvím neslyšících: 

 Národní znakové jazyky  budou uznány stejně jako příslušné mluvené jazyky 

členských států. 

 Znakující společenství a jejich jednotliví členové budou moci používat svůj 

jazyk  bez omezení. 

 Členům rodiny bude poskytnuta výuka znakového jazyka, aby se zajistilo plné 

zapojení neslyšícího nebo nedoslýchavého dítěte do života rodiny. 

 Neslyšící a nedoslýchaví uživatelé znakového jazyka budou mít právo učit se 

znakový jazyk a učit se/studovat dvojjazyčně, ve své znakovém jazyce a v 

psaném národním jazyce (jazycích). 

 Uživatelé znakového jazyka budou mít přístup k veřejným službám ve svém 

národním znakovém jazyku. 

 Uživatelům znakového jazyka se dostane rovnocenného zacházení v zaměstnání. 

 Národní znakové jazyky  a jejich společenství budou chráněna a podporována. 

 Bude zajištěno poskytování tlumočnických služeb ve znakovém jazyce, včetně 

financování a odborného vzdělávání tlumočníků znakového jazyka, a to 

vypracováním a přijetím minimálních standardů pro všechny členské státy 

Evropské unie. 

Zvlášť na členské státy Evropské unie naléháme, aby zajistily rovné příležitosti 

poskytnutím dostupných možností vzdělávání uživatelům znakového jazyka. Učitelé 

musí absolvovat odborné vzdělání, aby se stali plně bilingvními, přičemž 



 

 

upřednostňováni by měli být rodilí uživatelé znakového jazyka. Jedině tak lze zajistit 

vhodné vzdělávání pro každé neslyšící nebo nedoslýchavé dítě. 

 Věříme, že členské státy Evropské unie, včetně Islandu, Norska a Švýcarska, mají vůli 

a prostředky aktivně podporovat používání znakových jazyků. 

Jsme si plně vědomi, že příslušné dokumenty o záležitostech uvedených v této 

deklaraci již schválila OSN a Rada Evropy. 

Připomínáme úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a doporučení 

č. 1598 (2003) o ochraně znakových jazyků v členských státech Rady Evropy. 

Tímto institucím Evropské unie – zejména Evropské komisi a Evropskému parlamentu 

– připomínáme dvě usnesení Evropského parlamentu o znakových jazycích  (Doc A2-

302/87 ze dne 17. června 1988 a Doc B4-095/98 ze dne 18. listopadu 1998). 

Žádáme evropské instituce, aby vypracovávaly zákony, vydávaly směrnice a 

podporovaly vypracování horizontálních právních předpisů. 

Vyzýváme Evropskou unii, aby ve svých institucích poskytovala tlumočnické služby ve 

znakovém jazyce a byla tak příkladem osvědčených postupů. 

Žádáme Evropskou unii, aby po všech členských státech požadovala, aby se podílely 

na výzkumu, rozvoji a výuce znakového jazyka poskytnutím finanční pomoci a 

spouštěním a podporou vnitrostátních i místních projektů. 

Pověřujeme dr. Ádáma Kósu, poslance Evropského parlamentu a člena Evropské unie 

neslyšících, aby tuto deklaraci předal institucím Evropské unie a jejím členským státům. 

 

Podepsali: 

 dr. Ádám Kósa, poslanec Evropského parlamentu 

 předsedkyně Evropské unie neslyšících 

 zástupci národních asociací neslyšících členských států Evropské unie a 

přidružených členů, Islandu, Norska a Švýcarska 

 předsedkyně Evropského fóra tlumočníků znakového jazyka 

 předseda Světové federace neslyšících 

 předsedkyně Světové asociace tlumočníků znakového jazyka 

  

V Bruselu dne 19. listopadu 2010 

Převzato z http://www.cktzj.com/bruselska-deklarace-o-znakovych-jazycich-v-

evropske-unii 



 

 

Příloha D – Pražská deklarace 

 

PRAŽSKÁ DEKLARACE 2013 

 

Preambule 

My, představitelé národních organizací, které jsou členy Evropské federace 

nedoslýchavých (EFHOH), členové Evropské unie a dalších evropských zemí, věříme 

v rovná práva pro nedoslýchavé a usilujeme o ně. 

Na základě vzájemné dohody přijímáme následující deklaraci, jež byla slavnostně 

vyhlášena na závěru dnešní konference s názvem „Osoby se sluchovým postižením a 

jejich přístup k informacím“, pořádané Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR, 

organizací EFHOH a za podpory poslance Evropského parlamentu Ádáma Kósi. 

 

Předmět 

Jednou z podmínek kvalitního života je přístup všech občanů k informacím. Společnost, 

která je nedoslýchavým přístupná, přináší prospěch celé společnosti jako takové. 

EFHOH zdůrazňuje, že samotná ztráta sluchu neklade žádné překážky pro začlenění. 

Pro zajištění dobré kvality života všech občanů by proto i nedoslýchaví měli mít přístup 

ke spravedlivým pracovním podmínkám, kvalitní zdravotní péči a užitečným činnostem 

ve volném čase, a to za stejných podmínek, jako mají ostatní. 

Podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením je zřejmé, že osoby se 

zdravotním postižením by se měly těšit stejným životním podmínkám jako ostatní. 

Odhaduje se, že určitou ztrátou sluchu je postiženo 15 % světové populace a Světová 

zdravotnická organizace (WHO) řadí ztrátu sluchu mezi jeden z nejčastějších 

problémů veřejného zdraví. 

Článek 9 výše uvedené Úmluvy stanovuje, že státy, které jsou jejími signatáři, by měly 

přijmout nezbytná opatření, aby bylo zajištěno, že osoby se zdravotním postižením 

mají rovnocenný přístup k informacím a mohou bezproblémově komunikovat, a to i 

pokud jde o  přístup k  informačním a komunikačním technologiím a systémům. 

 

Pro nedoslýchavé osoby jsou zásadní následující body: 



 

 

 přístup k audiologické rehabilitaci, včetně sluchadel s telefonní cívkou; přístup 

k doplňkovým signalizačním systémům pro domovní zvonky, telefony, hlásiče 

požáru a jiné; 

 dobře fungující indukční smyčky a vyhovující technická řešení zvuku ve 

veřejných prostorách; 

 vizuální informace ve veřejné dopravě; 

 možnost zaslat ve stavu nouze textovou zprávu na tísňovou linku; 

 přístupnost veřejných informací; 

 100% pokrytí televizního vysílání skrytými či otevřenými titulky;  

 právo na bezproblémově fungující komunikační/tlumočnickou podporu, včetně 

simultánního přepisu, artikulačního tlumočení, zapisování poznámek 

a komunikační taktiky podporující odezírání ze rtů; 

 zohlednit problémy spojené se ztrátou sluchu ve školách, vzdělávacích 

systémech a v pracovním životě (pracovních agenturách, na pracovištích, 

v otázkách zdravotního pojištění); 

 zaujetí pozitivního přístupu k nedoslýchavým. 

 

Splnění výše uvedených podmínek by vedlo ke značnému zlepšení kvality života 

nedoslýchavých osob. 

Naléhavě vyzýváme Evropský parlament, aby při utváření svých politik v oblasti 

zdravotního postižení vycházel z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 

postižením a aktivně pracoval na její ratifikaci a provedení. 

Věříme, že členské státy EU a další evropské země mají vůli a prostředky tuto deklaraci 

aktivně podpořit. 

Naléhavě vyzýváme národní mechanismy, monitorující Úmluvu OSN o právech osob 

se zdravotním postižením, aby do tohoto monitorování a podávání zpráv začlenily 

hledisko nedoslýchavých osob. 

Vyzýváme Evropskou unii a Radu Evropy, aby v rámci svých institucí poskytovaly 

služby simultánního přepisu, a šly tak v osvědčených postupech příkladem. 

 

 

Převzato z http://snncr.cz/EPrazska-deklarace-2013.html 

 



 

 

Příloha E – Seznam zdravotních prostředků 

 

Seznam zdravotnických prostředků (příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění) – ODDÍL C: Seznam zdravotnických prostředků hrazených 

z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních služeb 

 

Skupina 8 Sluchadla včetně příslušenství 

Položka Název zdravotnického 

prostředku 

Omezení Limitace výše 

úhrady 

87 sluchadlo pro vzdušné vedení - 

pro středně těžkou 

nedoslýchavost od 30 dB do 59 

dB SRT 

max. 2 ks za 5 let;  

od 0 do 7 let;  

po předepsání FON 

100 %;  

max. 10.600 Kč/2 ks;  

A 

88 sluchadlo pro vzdušné vedení - 

pro těžkou a velmi těžkou 

nedoslýchavost od 60 dB SRT 

výše, zbytky sluchu, hluchota 

max. 2 ks za 5 let;  

od 0 do 7 let;  

po předepsání FON 

100 %;  

max. 11.600 Kč/2 ks; 

A 

89 sluchadlo na kostní vedení - 

ztráta sluchu při oboustranné 

anomálii zvukovodu a středouší 

s těžkou převodní 

nedoslýchavostí, chronický 

výtok ze středouší, stavy po 

kofochirugických operacích, 

neřešitelná alergie na tvarovku, 

špatný efekt sluchadla na 

vzdušné vedení 

max. 2 ks za 5 let; 

od 0 do 7 let;  

po předepsání FON a 

po schválení revizním 

lékařem 

100 %;  

max. 22.000 Kč/2 ks; 

A 

90 sluchadlo pro vzdušné vedení - 

pro středně těžkou 

nedoslýchavost od 30 dB do 59 

dB SRT 

max. 2 ks za 5 let;  

od 7 do 18 let;  

po předepsání FON, 

OTO S3 

100 %;  

max. 10.600 Kč/2 ks; 

A 

91 sluchadlo pro vzdušné vedení - 

pro těžkou a velmi těžkou 

nedoslýchavost od 60 dB SRT, 

zbytky sluchu, hluchota 

max. 2 ks za 5 let;  

od 7 do 18 let;  

po předepsání FON, 

OTO S3 

100 %;  

max. 5.800 Kč/2 ks; 

A 

92 sluchadlo na kostní vedení - 

ztráta sluchu při oboustranné 

anomálii zvukovodu a středouší 

s těžkou převodní 

nedoslýchavostí, chronickém 

výtoku ze středouší, stavech po 

kofochirugických operacích, 

neřešitelných alergiích na 

tvarovku, špatném efektu 

sluchadla na vzdušné vedení 

max. 2 ks za 5 let;  

od 7 do 18 let;  

po předepsání FON a 

po schválení revizním 

lékařem 

100 %;  

max. 6.800 Kč/2 ks; 

A 



 

 

93 sluchadlo pro vzdušné vedení - 

pro středně těžkou 

nedoslýchavost od 40 dB do 59 

dB SRT 

max. 1 ks za 5 let;  

od 18 let;  

po předepsání FON, 

OTO S3 

100 %;  

max. 2.700 Kč/1 ks; 

A 

94 sluchadlo pro vzdušné vedení - 

pro těžkou nedoslýchavost od 60 

dB do 79 dB SRT 

max. 1 ks za 5 let;  

od 18 let;  

po předepsání FON, 

OTO S3 

100%;  

max. 3.900 Kč/1 ks; 

A 

95 sluchadlo pro vzdušné vedení - 

pro velmi těžkou 

nedoslýchavost, ztráty od 80 dB 

SRT, zbytky sluchu, hluchota 

max. 1 ks za 5 let;  

od 18 let;  

po předepsání FON, 

OTO S3 

100%;  

max. 5.100 Kč/1 ks; 

A 

96 sluchadlo na kostní vedení - 

ztráta sluchu při oboustranné 

anomálii zvukovodu a středouší 

s těžkou převodní 

nedoslýchavostí, chronickém 

výtoku ze středouší, stavech po 

kofochirugických operacích, 

neřešitelných alergiích na 

tvarovku, špatném efektu 

sluchadla 

max. 1 ks za 5 let;  

od 18 let;  

po předepsání FON, 

OTO S3 a po schválení 

revizním lékařem 

100 %;  

max. 6.800 Kč/1 ks; 

A 

97 baterie ke sluchadlu max. 4 ks za 5 let;  

po předepsání FON, 

OTO S3 

100 %;  

max. 80 Kč za 4 ks; 

A 

98 brýlový adaptér k závěsnému 

sluchadlu 

max. 1 ks za 5 let;  

po předepsání FON, 

OTO S3 

100 %;  

max. 90 Kč za 1 ks; 

A 

99 ušní tvarovka - individuálně 

zhotovená 

max. 2 ks za 1 rok;  

do 18 let;  

po předepsání FON, 

OTO S3 

100 %;  

max. 700 Kč za 2 ks; 

A 

100 ušní tvarovka - individuálně 

zhotovená 

max. 1 ks za 5 let;  

od 18 let;  

max. 2 ks za 5 let - 

pouze pro hluchoslepé; 

po předepsání FON, 

OTO S3 

100 %;  

max. 350 Kč za 1 ks; 

A 

101 ušní tvarovka ochranná - 

individuálně zhotovená 

max. 1 ks za 2 roky;  

od 18 let;  

stavy s otevřeným 

středouším;  

po předepsání OTO a 

po schválení revizním 

lékařem 

100 %;  

max. 250 Kč za 1 ks; 

A 

102 ušní tvarovka - sériově vyráběná max. 1 ks za 5 let;  

po předepsání FON, 

OTO S3 

100 %;  

max. 20 Kč za 1 ks; 

A 

SRT = práh slovní srozumitelnosti 



 

 

Skupina 15 kompenzační pomůcky pro sluchově postižené 
Položka Název zdravotnického 

prostředku 

Omezení Limitace výše 

úhrady 

166 indukční set zesilovače max. 1 ks za 7 let;  

po předepsání FON, 

OTO S3 

100%;  

max. 1.000 Kč/1 ks; 

A 

167 kompenzační pomůcky pro 

sluchově postižené 

max. 1 ks za 7 let;  

po předepsání FON, 

OTO S3 a po schválení 

revizním lékařem 

100 %;  

max. 2.000 Kč/1 ks; 

A 

 

A = úhrada ve výši ceny pro konečného spotřebitele zdravotnického prostředku 

v provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti 

zdravotního postižení (dále jen "ekonomicky nejméně náročná varianta"); cenu 

ekonomicky nejméně náročné varianty zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní 

pojišťovna průzkumem trhu. 



 

 

Příloha F – Postižení ucha, bradavkového výběžku, sluchu 



 

 

 



 

 

 



 

 

Příloha G – Mezinárodní symbol přístupnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby se sluchovým postižením je čtverec modré 

barvy, na němž je vyobrazen bílou čarou stylizovaný boltec ucha, který přerušuje 

diagonála vedená z pravého horního rohu čtverce.  

Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm x 100 mm, u symbolu umístěného v kleci 

výtahu pak nejméně 50 mm x 50 mm. 

 

 



 

 

Příloha H – Místa v ČR se službou online přepisu 

 

ZDROJ: Transkript online, s. r. o. Místa s přepisem. [online]. [cit. 2014-05-31]. 

Dostupné z: http://www.transkript.cz/index.php/o-prepisu/mista-s-prepisem 



 

 

Příloha I – Vzor dotazníku pro slyšící respondenty 

 

Vážení kolegové, 

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který je součástí mé výzkumné práce. 

Jmenuji se Tereza Skákalová, působím na Katedře speciální pedagogiky a logopedie 

PdF Univerzity Hradec Králové a současně pracuji jako sociální pracovník 

v Hradeckém centru pro osoby se sluchovým postižením o.p.s. 

Moje práce se věnuje proměnám vztahu společnosti k lidem se sluchovým postižením a 

jejich současnému postavení. Vaše zkušenosti a názory považuji za velmi cenné, proto 

se na Vás dovoluji obrátit s žádostí o jejich sdílení. 

Dotazník je anonymní a naleznete ho na 

odkazu https://docs.google.com/forms/d/1RsOyyoS-

mhUsEdH4gBDHtnvopgOgOVKYPJEkpplvR2g/viewform?usp=send_form 

Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 15 minut. 

  

Jsem si vědoma Vašeho časového vytížení, přesto věřím, že se rozhodnete tento 

výzkum podpořit. Sběr dat probíhá do 26. 5. 2014. V případě dotazů či jiných 

připomínek mne prosím kontaktujte na adrese tereza.skakalova@uhk.cz 

  

Děkuji za Váš čas a ochotu. S pozdravem Tereza Skákalová 

 

 

Proměny vztahu společnosti k lidem se sluchovým postižením 

Základní instrukce k vyplnění: 

Dotazník je anonymní. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 15 minut. 

Neexistuje správná ani špatná odpověď – důležitý je Váš osobní názor a Váš úhel 

pohledu. Otázky se zaměřují spíše na vnímání adolescentů a dospělých lidí se 

sluchovým postižením, pokud pracujete s malými dětmi, pokuste se prosím v 

odpovědích zohlednit Váš kontakt se sluchově postiženými rodiči těchto dětí apod. 

 

Základní údaje 

Pohlaví 
Dosažené vzdělání + obor 

Věk 

Současná pracovní pozice 

Délka praxe v oblasti práce s lidmi se sluchovým postižením  

Ovládáte znakový jazyk? Popište prosím Vaši úroveň 

  

Hlavní část 

1. Co je pro Vás nejtěžší na práci s lidmi se sluchovým postižením?  

2. Co Vás na práci s lidmi se sluchovým postižením baví a naplňuje?  

3. Vnímáte v poslední době větší zájem veřejnosti a institucí o Vaši činnost a 

o spolupráci? Popište prosím konkrétně.  

4. Co vám vadí na neslyšících uživatelích znakového jazyka?  

5. Co Vám vadí na nedoslýchavých lidech?  

6. Co Vám vadí na lidech později ohluchlých (neslyšící, kteří zpravidla nepoužívají 

znakový jazyk)?  

7. Jaké máte zkušenosti s názorem veřejnosti na lidi se sluchovým postižením?  

8. Co obdivujete na lidech se sluchovým postižením?  

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=https%3A%2F%2Fdocs%2Egoogle%2Ecom%2Fforms%2Fd%2F1RsOyyoS%2DmhUsEdH4gBDHtnvopgOgOVKYPJEkpplvR2g%2Fviewform%3Fusp%3Dsend%5Fform
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=https%3A%2F%2Fdocs%2Egoogle%2Ecom%2Fforms%2Fd%2F1RsOyyoS%2DmhUsEdH4gBDHtnvopgOgOVKYPJEkpplvR2g%2Fviewform%3Fusp%3Dsend%5Fform


 

 

9. Co je pro vás těžké, vyčerpávající ve vztahu k lidem se sluchovým postižením?  

10. Jak byste hodnotili současné možnosti/příležitosti lidí se sluchovým postižením 

v oblasti: 

a) vzdělávání 

b) pracovního uplatnění 

c) účasti na společenském životě 

d) jiné – dle Vašeho názoru 

11. Jaké jsou podle Vás další příčiny (kromě komunikace) obtížného zapojení lidí se 

sluchovým postižením do společnosti?  

12. V čem mají podle Vás lidé se sluchovým postižením v životě největší potíže? 

13.  Myslíte si, že jsou lidé se sluchovým postižením v naší společnosti 

diskriminováni?  

 

Prostor pro Vaše další připomínky a komentáře: 

 

Závěrečná část 

Děkuji za vyplnění dotazníku. 

Pokud máte zájem o vyhodnocení dotazníkového šetření či celou výzkumnou práci, 

uveďte prosím Váš e-mail: 

 



 

 

Příloha J – Vzor otázek pro rozhovory s osobami se sluchovou vadou 

A) Uživatelé mluveného jazyka  

A1. Působí Vám sluchová vada velké problémy při komunikaci? 

A2. Máte potíže při vyřizování svých běžných záležitostí? Popište případně jaké. 

A3. Jaké situace jsou pro Vás obtížné kvůli sluchové vadě? 

A4. Pokud druhý člověk zjistí, že špatně slyšíte, chová se k Vám empaticky nebo spíše 

s nezájmem a opovržením? (např. u lékaře, na úřadě, v obchodě aj.) 

A5. Setkali jste se někdy s diskriminací? Pokud ano, popište prosím situaci. 

A6. Omezuje sluchová vada Vaše záliby? Jste spokojeni s trávením volného času? 

A7. Zasahuje sluchová vada do Vašeho zaměstnání? Jak? Jste spokojeni v zaměstnání? 

A8. Zasahuje sluchová vada do Vašich soukromých vztahů? 

A9. Jak hodnotíte lékařskou péči ve vztahu ke sluchové vadě? 

A10. Máte dostatek informací o všem, co potřebujete? 

A11. Využíváte nějaké podpůrné služby? (např. poradny, tlumočnické služby apod.) 

A12. Je pro Vás tato podpora dostačující? 

A13. Jakou další pomoc a podporu byste uvítali? Co Vám celkově chybí? 

A14. Myslíte si, že sluchově postižení mají ve společnosti rovné možnosti jako ostatní? 

A15. Vnímáte poslední dobou nějaké zlepšení v přístupu společnosti ke sluchově 

postiženým? 

A16. Existují na sluchové vadě nějaké výhody? 

A17. Cítíte se celkově bezpečně a spokojeně? 

A18. Vaše další osobní zkušenosti k tématu „Život osob se sluchovým postižením ve 

společnosti“. 

B) Uživatelé znakového jazyka 

B1. Jste spokojená (spokojený) s vaším vzděláním?  

B2. Chcete se dál vzdělávat? Např. kurzy, semináře.  

B3. Co vás zajímá?  

B4. Máte dost informací? (např. z TV, internet) 

B5. Využíváte tlumočnické služby? 

B6. Využíváte online tlumočení? 

B7. Jak hodnotíte tlumočnické služby v České republice? Jste spokojená (spokojený) 

s tlumočnickými službami?  

B8. Jaké další služby využíváte? (např. poradna pro neslyšící, občanská poradna apod.)  

B9. Jste spokojená (spokojený) se službami? Proč?  

B10. Jakou další pomoc a podporu potřebujete? 

B11. Má neslyšící stejné možnosti jako slyšící lidi? (např. akce, kultura, škola, práce)  

B12. Jak se k vám chovají slyšící?  

B13. Zlepšil se přístup k neslyšícím? (např. na úřadě, u lékaře) 

B14. Setkali jste se s diskriminací? (diskriminace = omezení, nerovnost).  

B15. Je dost akcí pro neslyšící? (např. divadlo, tlumočený koncert, přednášky atd.). Jaké 

akce se vám líbí?  

B16. Máte kamarády mezi slyšícími?  

B17. Jak se k vám chovají sousedi? 

B18. Co vám vadí na slyšících lidech? Co se vám nelíbí?  

B19. Máte problémy – důvod sluchová vada?  

B20. Máte zaměstnání? Jste spokojená (spokojený) v práci?  

B21. Žije se Vám dobře v České republice? Proč?  

B22. Další poznámky: dobrá zkušenost, nebo naopak špatná zkušenost (pomluvy, 

posmívání). 
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