
Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 

Ústav jazyků a komunikace neslyšících 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

Kateřina Lišková 

 

 

Překlad do znakového jazyka v německé státní správě: 

bezbariérový přístup k informacím 

 

Sign Language Translation in State Administration in 

Germany: Barrier Free Web Accessibility 

 

 

 

 

Praha 2014 Vedoucí práce:  Mgr. Radka Stará 



 

 

 

Děkuji své školitelce Mgr. Radce Staré za věcnou podporu a cenné vedení při psané této 

práce.  

Díky patří i pracovníkům firem Skarabee a Gebärdenwerk, kteří trpělivě odpovídali na 

mé otázky.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala 

všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného 

vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.  

 

V Praze dne 30. 7. 2014 …………………………………

 Jméno autorky 



 

Abstrakt 

Práce se zaměřuje na přístupnost webových stránek orgánů státní správy ve Spolkové 

republice Německo ve vztahu k sociodemografické skupině neslyšících uživatelů 

německého znakového jazyka, kteří si neměli možnost dostatečně osvojit znalost 

německého jazyka v psané formě. Nárok neslyšících na informace v přístupném formátu 

podložený právními předpisy usouvztažňujeme s teoretickými aspekty překladu do 

znakového jazyka. V praxi formou řízených rozhovorů ve dvou německých firmách 

poskytujících překladatelské služby zjišťujeme, jak vypadá proces překladu psaných 

textů do znakového jazyka. Závěrem uvádíme, že vizuálně přístupné informace mohou 

mít vliv na kvalitu života Neslyšících. 

 

 

Klíčová slova: překlad, tlumočení z listu, tlumočení, neslyšící tlumočník, německý 

znakový jazyk, Spolková republika Německo, přístup k informacím, neslyšící, osoby se 

sluchovým postižením 



 

Abstract 

The aim of this thesis is to describe Web accessibility in state administration in the 

Federal Republic of Germany in relation to the socio-demographic group of deaf sign 

language users who did not have the opportunity to gain proper knowledge of a written 

form of the German language. The demand of the Deaf to information in an accessible 

form as based on legal documents is presented in relation to the theory of translation. 

How translating from written texts into sign language works in practice shows an 

example from two sign language translation providers in Germany. In conclusion, the 

visually accessible information on the Web might have an impact on the quality of Deaf 

people’s lives.  

 

 

Keywords: translation, sight translation, interpreting, deaf interpreter, German Sign 

Language, Federal Republic of Germany, freedom of information, deaf, people with 

hearing loss 
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Seznam používaných zkratek 

ASNEP  Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel 

ASL  American Sign Languauge (americký znakový jazyk) 

BGBl.  Bundesgesetzblatt (Spolková sbírka zákonů) 

BGG  Behindertengleichstellungsgesetz 

  (Zákon o zrovnoprávnění zdravotně postižených osob) 

BGSD  Bundesverband der GebärdensprachdolmetscherInnen Deutschlands 

  (Spolkový svaz tlumočníků znakového jazyka v Německu) 

BITV 2.0 Barrierfreie-Informationstechnik-Verordnung  

  (Vyhláška o bezbariérových informačních technologiích) 

BMAS  Bundesministerium für Arbeit un Soziales  

  (Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí) 

BRD  Bundesrepublik Deutschland (Spolková republika Německo) 

CZTN  Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící 

ČKTZJ  Česká komora tlumočníků znakového jazyka 

ČR  Česká republika / Česko 

ČZJ  český znakový jazyk 

DGS  Deutsche Gebärdensprache (německý znakový jazyk) 

LSQ   Langue des Signes Québécoise (quebecký znakový jazyk) 

NT  Neslyšící tlumočník 

SRN  Spolková republika Německo/ Německo 

MZS  mezinárodní znakový systém 

CODA  děti neslyšících rodičů (Children of Deaf Parents) 

EFSLI   Evropské fórum tlumočníků znakového jazyka 
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Úvod 

Web se zdá být na první pohled ideálním médiem pro neslyšící, většina informací je 

založena na psaném jazyce, zvukové stopy jsou stále ještě v podřadném postavení 

k psanému textu, takže si neslyšící „všechno krásně přečtou“ a dostanou se tak 

i k informacím, které jim jiná media neposkytnou. Web nabízí spoluobčanům 

s postižením obrovské možnosti. Přehlížena je ale často skutečnost, že psaná forma 

jazyka webového obsahu staví část neslyšících před tak velkou překážku, jaké možnosti 

web otevírá.  

Tato práce se zaměřuje na vizuálně přístupné informace na webových stránkách orgánů 

německé státní správy. Na problematiku se podíváme ze čtyř různých úhlů. Nejprve 

představíme a porovnáme právní ukotvení bezbariérovosti v německých a českých 

právních předpisech. Následně představíme pravidla pro tvorbu přístupného webu 

a některé problémy související s přístupem neslyšících k informacím na webu. Překlad 

textů do znakového jazyka ukotvíme nejprve v rovině teoretické a nakonec ilustrujeme 

konkrétními příklady ze dvou německých firem. 

Kde to bylo možné, uvádíme vždy srovnání se situací v České republice.  

Důraz v této práci je kladen na důkladné popsání problematiky v teoretické rovině. 

Praktická část pouze ilustruje situaci v Německu, ovšem nelze na ni zakládat žádné 

normativní závěry. K praktické části jsme přistoupili formou kvalitativního výzkumu: ve 

dvou německých firmách, které poskytují překladatelské služby, jsme provedli řízené 

rozhovory s cílem ověřit v praxi funkčnost nařízení vydaných německou spolkovou 

vládou.  
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Terminologie 

Pro účely této práce vymezujeme několik termínů a doufáme, že jejich vyjasnění povede 

k přesnějšímu vyjádření popisované problematiky. 

Za osoby neslyšící považujeme všechny jedince, kteří mají nějakou vadu sluchu. Do této 

široké skupiny řadíme jak prelingválně neslyšící a nedoslýchavé (jejichž sluchová vada 

vznikal před osvojením mluveného jazyka), tak postlingválně neslyšící (ohluchlé) 

a nedoslýchavé (jejichž sluchová vada vznikla až po plném osvojení mluveného jazyka) 

bez ohledu na jejich preferovaný způsob komunikace a bez ohledu na komunitu, se 

kterou se identifikují.  

Jako Neslyšící označujeme osoby, které se cítí být členy jazykové a kulturní menšiny 

Neslyšících tak, jak popisuje Ladd (2003). Podle Ladd (2003) do této skupiny mohou 

částečně patřit i lidé bez postižení sluchu, většinou slyšící děti Neslyšících rodičů (tzv. 

CODA - ‚Children of Deaf Adults‘ nebo HMFD - ‚Hearing, Mother-Farther Deaf‘). V některé 

literatuře (např. Stone, 2009) jsou tito jedinci označováni jako ‚Deaf (hearing)‘, tedy 

kulturně Neslyšící, ovšem bez poškození sluchu. V této práci až na specifikované výjimky 

považujeme za Neslyšící ty, kteří mají jiný stav sluchu než „normální“. 

Neslyšící tlumočník je člověk kulturně Neslyšící a zároveň s vadou sluchu, který má 

translatologické vzdělání nebo své tlumočnické schopnosti získal praxí. Oblast 

působnosti Neslyšících tlumočníků popisuje podkapitola 8. „Neslyšící tlumočník“.  

Kompetenci ve dvou jazycích nazýváme bilingvismus. Tzv. vyvážený bilingvismus 

(balanced bilingualism) je archetypální pojmenování, kterého není v praxi možné 

dosáhnout (Stone, 2009). Vyvážený bilingvista by byl člověk, který ovládá dva jazyky na 

absolutně stejné (dokonalé) úrovni ve všech oblastech a situacích, kde se používá jazyk 

(Stone, 2009). Bilingvní člověk většinou užívá každý jazyk v jiném prostředí (např. 

v práci nebo ve škole a v rodinném kruhu). Nám tedy bude stačit bilingvismus funkční. 

Hudáková a Táborský (2008) definují funkčního bilingvistu jako toho, kdo „umí 

komunikovat ve dvou jazycích, přestože je úplně neovládá v některé konkrétní sféře“ 

(Hudáková, Táborský, 2008, s. 58). 

Z důvodu nedostatečného jazykového inputu může být jedinec semilingvní. Takový 

člověk neměl možnost osvojit si ani jeden z jazyků na úrovni rodilého mluvčího proto, že 

nebyl v době kritické pro osvojení jazyka dostatečně vystaven verbálním i neverbálním 
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komunikačním podnětům dospělých jedinců (v anglicky psané literatuře se užívá pojem 

„minimal language skills/competence“ nebo „highly visual language“ - srov. Boudreault, 

2005; Humphrey, Alcorn, 2001; Solow, 2000). 

Monolingvní je člověk, který ovládá pouze jeden jazyk. 

Termín text používáme pro označení smysluplného sdělení zaznamenaného v určité 

formě na určitém médiu. Může se tedy jednat o text psaný, mluvený či znakovaný 

zaznamenaný na papíře nebo digitálně, jako zvuková stopa nebo formou video záznamu.  

Video ve znakovém jazyce, resp. video ve ZJ je text ve znakovém jazyce zaznamenaný 

formou video záznamu. Může jít o text přeložený z většinového jazyka nebo o text 

vlastní (autorský). Tento termín přebíráme ze zahraniční literatury, kde se objevuje „SL-

video“ (Pelhate, 2012), „sign language video“ (WCAG 2.0, 2008), „sign language film“ 

(Weinmeister, 2012),  „Gebärdensprach-Film“ (DGB, 2006).  

Internet je systém umožňující propojení různých počítačových sítí (celosvětově 

propojená „síť sítí“). Jednou ze služeb poskytovaných na Internetu je WWW (Web).1 

Web (plným názvem World Wide Web - WWW - celosvětová síť) je soustava dokumentů 

umístěných na síti Internet, které jsou propojeny tzv. hypertextovými odkazy.2 

Informace „je podmnožina sdělení, která má význam pro příjemce“ (Dostál, 2007). Podle  

Zákona o svobodném přístupu k informacím se informací rozumí „jakýkoliv obsah nebo 

jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného 

záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, 

obrazového nebo audiovizuálního“ (§ 3 odst. 3).  

Pracovními jazyky tlumočníka či překladatele rozumíme jazyky, mezi kterými 

tlumočník tlumočí nebo překladatel překládá. Pracovní jazyky dělíme do tří kategorií: 

jazyk A je aktivní jazyk na úrovni mateřštiny, jazyk B je cizí jazyk, ze kterého i do 

kterého dokáže tlumočník tlumočit (tj. aktivní jazyk) a jazyk C je pasivní jazyk 

tlumočníka (tj. jazyk, ze kterého je schopen tlumočit do svého mateřského jazyka ale ne 

                                                        
1 Viz Internet. In: Encyclopædia Britannica, Inc. [online]. 2014 [cit. 2014-07-24]. Dostupné z: 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/291494/Internet. 

2 Viz World Wide Web (WWW). In: Encyclopædia Britannica, Inc. [online]. 2014 [cit. 2014-07-24]. Dostupné z: 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/649051/World-Wide-Web-WWW. 
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obráceně). (Do těchto tří kategorií řadí pracovní jazyky Mezinárodní asociace 

konferenčních tlumočníků - AIIC, srov. Čeňková, 2008). 
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PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Nárok na přístup k elektronickým informacím na webových stránkách bez bariér je 

zakotven v několika národních zákonech a vyhláškách a mimo jiné také v Úmluvě OSN 

o právech osob se zdravotním postižením. Tyto právní předpisy zde ve dvou kapitolách 

představujeme a v závěru srovnáváme.  

1. Právní předpisy v Německu a Česku  

Údaje o legislativních dokumentech dotýkajících se přístupu k informacím by nebyly 

kompletní bez zasazení do kontextu počtu uživatelů znakového jazyka ve Spolkové 

republice Německo  (SRN) a České republice (ČR) a právního ukotvení německého 

a českého znakového jazyka. Dotýkáme se i zákazu diskriminace osob se zdravotním 

postižením. 

1.1 Spolková republika Německo 

1.1.1 Počet neslyšících uživatelů znakového jazyka 

Populace SRN čítá necelých 81 milionů obyvatel.3 Německý spolek neslyšících (DGB) 

udává na svých webových stránkách, že v Německu žije 80 000 neslyšících a 16 milionů 

nedoslýchavých obyvatel. Z toho 140 000 má sluchovou ztrátu větší než 70 % a je 

„odkázaná na pomoc tlumočníků znakového jazyka4“ (DGB, 2010). Světová asociace 

tlumočníků znakového jazyka uvádí stejný počet (80 000) prelingválně Neslyšících 

(WASLI, 2005). Počet osob s postižením sluchu vyjma osob, jejichž sluch se zhoršuje 

vlivem stáří, odhaduje na 180 000 (tamtéž). Oproti tomu novější evropský průzkum 

Mayy de Wit (2012) uvádí 200 000 neslyšících uživatelů znakového jazyka v Německu.5 

                                                        
3 Viz německý spolkový statistický úřad (http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/de_zs01_bund.asp.) 

[cit. 2014-07-05] 

4 „auf Gebärdensprach-Dolmetscher angewiesen.“ Překlad autorka. 

5 Zarážející je, že jak WASLI (2005), tak de Wit (2012) uvádějí jako svůj zdroj Spolkový svaz tlumočníků 

znakového jazyka v Německu (BGSD). Sám BGSD na svých webových stránkách žádný údaj nemá. U „neslyšících 

uživatelů znakového jazyka“ nezávisí na stavu sluchu, skupina zahrnuje jak prelingválně neslyšící, tak 

nedoslýchavé a všechny ostatní s nějakou vadou sluchu, kteří používají znakový jazyk. Předpokládejme tedy, že 

skutečnost bude někde mezi 140 000 a 200 000 neslyšícími uživateli německého znakového jazyka.  
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1.1.2 Německý znakový jazyk a antidiskriminační opatření 

Německo je spolková republika sestávající z 16 spolkových zemí, federální zákony přímo 

ovlivňují jen činnost institucí spolkové vlády. Jednotlivé spolkové země mají vlastní 

vlády a přijímají vlastní zákony, které musejí být v souladu se spolkovou ústavou a 

se spolkovými zákony. O otázkách spojených s neslyšícími a znakovým jazykem se tedy 

rozhoduje částečně na spolkové úrovni, částečně na úrovni jednotlivých zemí 

(Timmermans, 2005).  Situace ve spolkových zemích se liší region od regionu (Pabsch, 

2010).  

Tato práce se bude zabývat legislativou a z ní plynoucích důsledků na spolkové úrovni, 

tedy pro instituce státní správy Německé spolkové republiky. Legislativu jednotlivých 

spolkových zemí tato práce nezahrnuje, neboť cílem této kapitoly je přinést ucelený 

přehled právních předpisů platných na celém území SRN. Česká republika není 

federálním státem, zákony vydávané Parlamentem ČR jsou platné na celém území 

republiky, krajské úřady v ČR oproti spolkovým republikám v SRN vydávají vyhlášky 

nikoli zákony. Pro ekvivalentní srovnání legislativy v obou zemích je tedy nutné uvést 

celostátně platné právní předpisy. Zpracování právních předpisů každé z 16 spolkových 

zemí by svým rozsahem přesahovalo zadání této práce. 

Znakový jazyk zmiňuje v Německu hned několik zákonů. Za nejdůležitější považujeme 

uznání německého znakového jazyka (Deutsche Gebärdensprache - DGS). Zákon 

o zrovnoprávnění zdravotně postižených osob (Behindertengleichstellungsgesetz 

(BGBl. I S. 1468) - BGG) z roku 2002 zakazuje diskriminaci na základě zdravotního 

postižení především ze strany státních úřadů, které vykonávají federální právo. Paragraf 

6 odst. 1 zákona říká, že „německý znakový jazyk je uznán jako samostatný jazyk.6“ Odst. 2 

potom uznává znaky podporující mluvenou řeč (lautsprachbegleitende Gebärden -  LBG) 

jako komunikační formu německého jazyka. V odst. 3 je uvedeno právo neslyšících, 

nedoslýchavých a ohluchlých osob na užívání mluveného jazyka, DGS či LBG a odst. 9 

upřesňuje, že osoby s postižením sluchu a osoby s vadou řeči mají právo používat DGS 

nebo LBG ve styku s úřady a za přítomnosti tlumočníka (BGG, 2002). Konkrétní oblasti 

a rozsah služeb, na které mají osoby s postižením sluchu právo, specifikuje Vyhláška 

o formách komunikace (Kommunikationshilfenverordnung) (Wheatly, Pabsch, 2010).  

                                                        
6 „Die Deutsche Gebärdensprache ist als eigenständige Sprache anerkannt.“ Překlad autorka. 
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BGG pokrývá různé oblasti veřejného života, neřeší však přímo diskriminaci v oblasti 

zaměstnání. Německého znakového jazyka se přímo dotýkají knihy Sociálně právního 

zákoníku (Sozialgesetzbücher - SGB). Kniha I (SGB I) paragraf 17 odst. 2 uvádí přímo, 

že osoby se sluchovým postižením mohou používat znakový jazyk při využívání 

sociálních služeb včetně návštěv lékařů. Provozovatel sociálních služeb je odpovědný za 

převzetí nákladů, které „vzniknou používáním znakového jazyka a jiných forem 

komunikace7“ (SGB I, 1975, § 17 odst. 2), což zahrnuje mimo jiné i náklady na tlumočníka 

(Wheatly, Pabsch, 2010).  

Desátá kniha (SGB X), paragraf 19 odst. 1 ustanovuje němčinu jako úřední jazyk. 

Německý znakový jazyk není sice jmenován jako druhý úřední jazyk, ale lidé se 

sluchovým postižením mají právo jej používat „k porozumění úřednímu jazyku“ (Pabsch, 

2010, s. 23). To potvrzuje status DGS jako jediného uznaného znakového jazyka 

v Německu. Takovou pozici nemá žádný jiný jazyk (znakový ani mluvený). Lidé, kteří 

neovládají němčinu, mají např. v soudním procesu nárok na tlumočníka, tento nárok ale 

nemají v komunikaci s úřady (Pabsch, 2010). 

Zákaz diskriminace je zakotven i v novelizované Ústavě Spolkové republiky Německo 

(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland - GG) z roku 1994: „Nikdo nesmí být 

znevýhodněn z důvodu svého zdravotního postižení8“ (GG, 1994, čl. 3 odst. 3). Toto 

ustanovení má v hierarchii německých právních předpisů, které řeší diskriminaci 

z důvodu zdravotního postižení, výsadní postavení, jelikož stojí na nejvyšší úrovni. 

Vytváří tak nezpochybnitelný právní základ, na němž lze stavět při vytváření další 

legislativy v této oblasti.  

Podle všeobecného zákona o rovném zacházení (Allgemeines Gleichbehandlungs-

gesetz (BGBl. I S. 610, 615) - AGG) je nepřípustné „znevýhodnění na základě rasy, 

etnického původu, pohlaví, víry, postižení, věku nebo sexuální orientace9“ (AGG, 2006, § 1). 

                                                        
7 „[...] durch die Verwendung der Gebärdensprache und anderen Kommunikationshilfen entstehen.“  Překlad 

autorka.  

8 „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Překlad autorka.  

9 „Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, wegen des Geschlechts, 

der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität.“ Překlad autorka.  
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1.1.3 Bezbariérovost a přístupnost  

Zákon o zrovnoprávnění zdravotně postižených osob (BGG) z roku 2002 dává 

Spolkovému ministerstvu práce a sociálních věcí (Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales - BMAS) pravomoc vypracovat právní předpis, který upraví používání tzv. 

bezbariérové informační techniky (Barrierefreie Informationstechnik) (§ 11 odst. 1). 

První vyhláška pod zkratkou BITV vznikla v roce 2002, krátce po vydání zákona BGG. 

Tato vyhláška nebrala příliš v potaz potřeby lidí se sluchovým postižením (podobně jako 

česká vyhláška o přístupnosti). Ke změně došlo v září 2011, kdy byla tato vyhláška 

novelizována pod názvem vyhláška (BGBl. I S. 1843) o bezbariérové informační 

technice (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung - BITV 2.0). Tento prováděcí 

předpis je pro německou komunitu Neslyšících průlomový, neboť obsahuje podrobné 

informace o tom, jak realizovat bezbariérový přístup na webových stránkách 

(Weinmeister, 2012).  

Vyhláška platí pro všechny spolkové správní orgány a to na veškerou internetovou 

nabídku, veřejně přístupnou intranetovou nabídku a veřejně přístupná uživatelská 

rozhraní realizovaná s pomocí informačních technologií (tj. např. elektronická 

informační tabule na úřadě, kde si uživatel volí typ služby, který požaduje atd.) (BITV 

2.0, 2011, § 1). Cílem BITV 2.0 je umožnit přístup k internetové nabídce státních orgánů 

lidem s postižením, „u kterých je používání informační techniky bez splnění dodatečných 

podmínek možné pouze v omezené míře10“ (§ 2).  Úvodní internetová nebo intranetová 

stránka státního úřadu musí poskytovat informace v německém znakovém jazyce 

(DGS) a tzv. jednodušším jazyce11 (Leichter Sprache) o obsahu, navigaci po webové 

stránce a o jakékoli další stránce, která obsahuje informace v DGS nebo Leichter 

Sprache (§ 3 odst. 2). Veškerý obsah spadající pod výše jmenovaná kritéria musí být 

převeden v souladu s BITV 2.0 a to nejpozději do 22. března 2014 (§ 4 odst. 2). 

                                                        
10 [...] behinderten Menschen, „denen ohne Erfüllung zusätzlicher Bedingungen die Nutzung der 

Informationstechnik nur eingeschränkt möglich ist.“ Překlad autorka.  

11 „Jednodušší jazyk“ je systém předkládání informací v podobě, která je přístupná jednak osobám, jejichž 

mateřským jazykem není němčina (v SRN žije velké procento přistěhovalců) a jednak osobám se sníženým 

intelektem. Tento způsob předkládání informací je v případě německého jazyka zvlášť důležitý, vezmeme-li 

v potaz jeho poměrně složitou gramatiku, slovní složeniny atd. Při převodu informací do „jednoduššího jazyka“ 

se dbá na strukturalizaci textu, na používání krátkých výstižných vět a obrázků či piktogramů (BITV 2.0, 2011, 

příloha 2 část 2).  
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Jednotlivé webové stránky státních orgánů by tedy měly v současné době obsahovat 

výše uvedené informace v DGS.12 

Aktuálnost vyhlášky musí být pravidelně kontrolována s ohledem na vývoj informačních 

technologií a to nejpozději po každých třech letech jejího od vstupu v platnost (§ 5).  

Příloha 1 předkládá na devíti stranách konkrétní pravidla pro tvorbu bezbariérového 

webu. Pravidla jsou rozdělena do čtyř principů:  

A. Vnímatelnost (Wahrnehmbarkeit) 

 „Informace a komponenty jsou zobrazovány tak, aby mohli být uživateli vnímány.13“  

B. Obsluhovatelnost (Bedienbarkeit) 

 „Komponenty a navigace musí být obsluhovatelné.14“ 

C. Srozumitelnost (Verständlichkeit) 

 „Informace a obsluha musí být srozumitelné.15“ 

D. Robustnost (Robustheit)  

 „Obsah musí být tak robustní, aby jej mohl s použitím asistivních technologií 

spolehlivě interpretovat co největší počet uživatelů16“ (BITV 2.0, 2011, příloha 1, 

s. 2 - 11). 

Neslyšících uživatelů se dotýká několik požadavků. Informace prezentované formou 

audio stopy je třeba doplnit titulky (příloha 1, požadavek 1. 2. 2). Živé přenosy musí být 

titulkovány v reálném čase (Live-captions) (požadavek 1. 2. 4). V případě prezentace 

                                                        
12 Podle ústního sdělení firmy Skarabee poskytující překladatelské služby z německého jazyka do DGS ze dne 

25. března 2014, kdy autorka navštívila sídlo a ateliér firmy v Kolíně nad Rýnem, nebyly k tomuto datu webové 

stránky všech státních institucí v souladu s BITV 2.0. Firma zaznamenala enormní poptávku po překladech 

krátce před vypršením lhůty stanovené vyhláškou.  

13 „Die Informationen und Komponenten der Benutzerschnittstelle sind so darzustellen, dass sie von den 

Nutzerinnen und Nutzer wahrgenommen werden können.“ Překlad autorka 

14 „Die Komponenten der Benutzerschnittstelle und die Navigation müssen bedient werden können.“ Překlad 

autorka. 

15 „Die Informationen und die Bedienung der Benutzerschnittstelle müssen verständlich sein.“ Překlad autorka. 

16 „Inhalte müssen so robust sein, dass sie von möglichst allen Benutzeragenten, einschließlich assistiver 

Technologien, zuverlässig interpretiert werden können.“ Překlad autorka. 
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informací formou synchronizovaných medií17 je třeba doplnit zvukovou stopu 

překladem do DGS (požadavek 1. 2. 6). Překlad do znakového jazyka je v tomto případě 

pod prioritou II, což znamená, že je povinný pouze v případě, kdy jde o centrální navigaci 

po webové stránce.  

Velmi důležitá pro vznik videí ve znakovém jazyce je první část přílohy 2 vyhlášky BITV 

2.0. Podává přesné technické parametry, které musí každé video ve ZJ splňovat: 

A. „Stínům na těle figuranta je třeba zamezit. Mimika, mluvní a orální komponenty 

musí být dobře viditelné.18“ 

B. „Pozadí musí být statické. Je třeba se vyhnout černému a bílému pozadí.19“ 

C. „Pozadí, oblečení a ruce figuranta jsou ve vzájemném kontrastu. Oblečení musí být 

tmavé a jednobarevné.20“ 

D. „Video je označeno symbolem pro německý znakový jazyk. Barvu loga je možné 

upravit podle designu stránky.21“ Viz obrázek č. 1 

 

 

 

 

 

E. „Rozlišení činí minimálně 320 x 240 pixelů.22“ 

F. „Snímková frekvence činí minimálně 25 snímků za sekundu.23“ 

                                                        
17 Synchronizovaná media obsahují audio a video stopu kombinovanou s dalšími interaktivními prvky (BITV 2.0, 

2011, příloha 1, s. 18). 

18 „Schatten auf dem Körper der Darstellerin oder des Darstellers sind zu vermeiden. Die Mimik und das 

Mundbild müssen gut sichtbar sein.“ Překlad autorka. 

19 „Der Hintergrund ist statisch zu gestalten. Ein schwarzer oder weißer Hintergrund ist zu vermeiden.“  Překlad 

autorka. 

20 „Der Hintergrund sowie die Kleidung und die Hände der Darstellerin oder des Darstellers stehen im Kontrast 

zueinander. Dabei soll die Kleidung dunkel und einfarbig sein.“ Překlad autorka. 

21 „Das Video ist durch das Logo für die Deutsche Gebärdensprache gekennzeichnet. Die farbliche Gestaltung 

des Logos kann dem jeweiligen Design des Auftritts angepasst werden.“ Překlad autorka. 

22 „Die Auflösung beträgt mindestens 320 x 240 Pixel.“ Překlad autorka. 

Obrázek č. 1: Symbol pro německý znakový jazyk používaný na webových 

stránkách státních institucí. 
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G. „Video ve znakovém jazyce je dostupné ke stažení. Údaje o velikosti a délce souboru 

jsou k dispozici24“ (BITV 2.0, 2011, příloha 2 část 1). 

Jak bylo výše uvedeno, všechny tyto parametry musí splňovat webové stránky orgánů 

státní správy a to ve vztahu k informacím o obsahu webu, o navigaci po webu 

a o jakýchkoli dalších konkrétních webových stránkách, obsahují-li informace 

v německém znakovém jazyce. 

Zákon o svobodném přístupu k informacím (Informationsfreiheitgesetz - IFG) (BGBl. I 

S. 2722) z roku 2005 se o osobách se zdravotním postižením ani o jazycích, ve kterých 

mají být informace poskytovány, nezmiňuje. Říká pouze, že „informace musí být 

zpřístupněna žadateli bez prodlení s přihlédnutím k jeho zájmům25“ (§ 7 odst. 5). 

1.2 Česká republika 

1.2.1 Počet neslyšících uživatelů znakového jazyka 

V ČR žije zhruba 10 500 000 obyvatel26. Hrubý (1998) uvádí odhad 500 000 obyvatel 

s postižením sluchu, z nichž 15 000 se narodilo se sluchovou vadou, nebo ji získalo před 

osvojením řeči. Hrubý (1998) odhaduje 7 300 uživatelů znakové řeči (jako nadřazený 

pojem pro český znakový jazyk a znakovanou češtinu ve smyslu zákona o znakové řeči 

č. 155/1998 Sb.). Běžně se udává zhruba 10 000 Neslyšících uživatelů ČZJ (např. CZTN, 

ČKTZJ, EUD). De Wit (2012) udává 10 000 s odvoláním na ČKTZJ. 

1.2.2 Český znakový jazyk a antidiskriminační opatření 

Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči je prvním zákonem na území ČR, který 

vymezuje postavení znakového jazyka. Pro účely zákona je pojem znaková řeč 

nadřazeným pojmem k českému znakovému jazyku a znakované češtině. Paragraf 4 

odst. 2 uznává ČZJ jako „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 

                                                                                                                                                                             
23 „Die Bildfolge beträgt mindestens 25 Bilder je Sekunde.“ Překlad autorka. 

24 „Der Gebärdensprach-Film ist darüber hinaus als Datei zum Herunterladen verfügbar. Es sind Angaben zur 

Größe der Datei sowie zur Abspieldauer verfügbar.“ Překlad autorka. 

25 „Die Information ist dem Antragsteller unter Berücksichtigung seiner Belange unverzüglich zugänglich zu 

machen.“ Překlad autorka. 

26 Viz Český statistický úřad (http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide) [cit. 2014-07-08] 
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jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, produktivnost, svébytnost a historický 

rozměr, a je ustálen po stránce lexikální i gramatické“ (Zákon o znakové řeči, 1998, § 4 

odst. 2). 

Zákon o znakové řeči, paragraf 8 odst. 3 zároveň upravuje nárok neslyšících studentů 

středních a vysokých škol na bezplatné tlumočnické služby ve vzdělávání „za podmínek 

stanovených zvláštním předpisem MŠMT.“ Tento prováděcí předpis dosud MŠMT 

nezpracovalo (Toráčová, 2008).  

V novelizaci zákona pod názvem zákon č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech 

neslyšících a hluchoslepých osob najdeme rozdělení komunikace neslyšících 

a hluchoslepých na český znakový jazyk a systémy založené na českém jazyce. Zákon 

klade důraz na možnost výběru komunikačního prostředku: „Neslyšící a hluchoslepé 

osoby mají při návštěvě lékaře, vyřizování úředních záležitostí a při zajišťování dalších 

nezbytných potřeb právo na tlumočnické služby zajišťující tlumočení v jimi zvoleném 

komunikačním systému uvedeném v tomto zákoně“ (Zákon o komunikačních systémech 

neslyšících a hluchoslepých osob, 2008, § 8 odst. 1). 

O znakovém jazyce se zmiňuje ještě zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

a sice v souvislosti se „zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím“ (Zákon 

o sociálních službách, 2006, § 56 odst. 2 písm. a), čímž se mimo jiné rozumí tlumočnické 

služby. 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., paragraf 2 odst. 1 zajišťuje každému státnímu občanu 

ČR rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace a zároveň zohledňování 

vzdělávacích potřeb jedince. Paragraf 16 odst. 7 poté stanoví právo dětí, žáků a studentů, 

„kteří nemohou vnímat řeč sluchem na bezplatné vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím 

znakové řeči.“  

V Ústavě České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) není zákaz diskriminace přímo 

zanesen. Najdeme jej ale v Listině základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.) 

(dále jen „Listina“), která je „součástí ústavního pořádku ČR“ (Ústava ČR, 1993, čl. 3). 

Podle Toráčové (2008) panují mezi odbornou veřejností pochyby o postavení Listiny, 

není totiž jasné, zda se jedná o ústavní zákon nebo jen zákon. Obecně je ale považována 

za součást právního řádu (Toráčová, 2008). Hlava čtvrtá čl. 29 odst. 2 Listiny říká, že 
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„mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních 

vztazích a na pomoc při přípravě k povolání.“  

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací (antidiskriminační zákon) paragraf 3 odst. 2 uvádí: „Nepřímou 

diskriminací z důvodu zdravotního postižení se rozumí také odmítnutí nebo opomenutí 

přijmout přiměřená opatření,27 aby měla osoba se zdravotním postižením přístup 

k určitému zaměstnání, k výkonu pracovní činnosti nebo funkčnímu nebo jinému postupu 

v zaměstnání, aby mohla využít pracovního poradenství, nebo se zúčastnit jiného 

odborného vzdělávání, nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti, ledaže by 

takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení.“ Podobné ustanovení najdeme 

i v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením (viz podkapitolu 2.1 

„Přístupnost a přiměřená úprava“).  

Při rozhodování o tom, zda konkrétní opatření představuje nepřiměřené zatížení, je 

třeba vzít v potaz: „(a) míru užitku, kterou má osoba se zdravotním postižením z realizace 

opatření; (b) finanční únosnost opatření pro fyzickou nebo právnickou osobu, která je má 

realizovat; (c) dostupnost finanční a jiné pomoci k realizaci opatření a (d) způsobilost 

náhradních opatření uspokojit potřeby osoby se zdravotním postižením“ 

(Antidiskriminační zákon, 2009, § 3 odst. 3).  

1.2.3 Bezbariérovost a přístupnost 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vydal již pět Národních plánů, „které 

formulovaly politiku státu ve vztahu ke zdravotně postiženým občanům“ (Národní plán 

2010, s. 5). Platnost posledního z nich, Národního plánu pro vytváření rovných 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 - 2014 (dále jen 

Národní plán), se chýlí ke konci, proto můžeme laicky zhodnotit jeho úspěšnost v oblasti 

tvorby bezbariérového webového prostředí pro Neslyšící. Národní plán vždy cituje 

některý článek Úmluvy OSN, který komentuje a připojí „termínová opatření“, čímž se 

rozumí ta opatření, která mají konkrétního řešitele a udaný termín, do kdy má být 

opatření splněno. Dále připojí „průběžná opatření“, což jsou jakási doporučení bez 

konkrétního termínu řešení a často i bez konkrétního řešitele („všechny resorty“). 

Kapitola 4 pojednává o přístupnosti staveb a dopravy a přístupu k informacím. 

                                                        
27 Zvýraznění autorka. 



 

22 

 

Připojený komentář se zabývá především zajišťováním bezbariérového přístupu do 

budov, nicméně říká, že „o rozšiřování počtu bezbariérově přístupných webových stránek 

je třeba usilovat i v následujícím období“ (Národní plán, 2010, s. 17). Pod průběžným 

opatřením 4.12. nalezneme „úkol“ pro Ministerstvo vnitra: „Prosazovat významné 

rozšíření přístupnosti webových stránek veřejných institucí osobám se zrakovým, 

sluchovým, mentálním a kombinovaným postižením (zejména blind friendly web)“ 

(Národní plán, 2010, s. 17). 

Co si Národní plán představuje pod pojmem bezbariérově přístupných webových 

stránek, přiblíží novelizovaný zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 

veřejné správy ve znění pozdějších předpisů (poslední novela z roku 2012) a vyhláška 

o přístupnosti.28 Orgány veřejné správy jsou povinny „postupovat při uveřejňování 

informací způsobem umožňujícím dálkový přístup29 tak, aby byly informace […] 

uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném 

rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením“ (Zákon o informačních 

systémech veřejné správy, 2000, § 5 odst. 2 písm. f).  

Formu uveřejnění informací stanoví prováděcí vyhláška z roku 2008. Příloha vyhlášky 

obsahuje dvoustránkovou tabulku se souborem „Pravidel pro tvorbu přístupného 

webu“. Ačkoli jednotlivé názvy skupin pravidel jsou v souladu s WCAG 2.0: 

A. „obsah webových stránek musí být dostupný a čitelný;“ 

B. „práci s webovou stránkou řídí uživatel;“ 

C. „ informace musí být srozumitelné a přehledné;“ 

D. „ovládání webových stránek musí být jasné a srozumitelné“  

(Vyhláška o přístupnosti, 2008, s. 1010), veškerá zde uvedená pravidla se dotýkají 

především uživatelů s postižením zraku (možnost nastavení kontrastu, zvětšení písma, 

textová alternativa pro netextové prvky atd.), popřípadě s epilepsií, sníženou schopností 

orientace atp. (prvky na stránce nesmí blikat, navigace na stránkách musí být 

srozumitelná atd.). Na uživatele s postižením sluchu pamatuje jen pravidlo č. 2: 

„Multimediální prvky nesoucí významové sdělení musí být doplněny titulky“ (Vyhláška 

                                                        
28 Celým názvem „vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné 

správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením“. 

29 Zvýraznění autorka. 
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o přístupnosti, 2008, s. 1010). Textová alternativa však často není pro prelingválně 

neslyšící uživatele dostatečná (viz podkapitolu 4.1 „Jazyková bariéra webu“). Především 

kategorie „Informace musí být srozumitelné a přehledné“ dává prostor pro zmínku o 

informacích v přístupných formách apod.  Pravidlo č. 15 se však omezuje na: „Webové 

stránky musí sdělovat informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou, pokud to 

charakter webové stránky nevylučuje“ (Vyhláška o přístupnosti, 2008, s. 1010). Toto 

pravidlo je navíc v kategorii „podmíněně povinné“ (tj. orgán veřejné správy nemusí 

v souladu s uvedenou podmínkou toto pravidlo uplatnit, stačí, když v tzv. prohlášení o 

přístupnosti s odůvodněním uvede, že toto pravidlo neuplatňuje). 

Usuzujeme, že opomenutí potřeb prelingválně neslyšících uživatelů znakového jazyka 

není záměrné, ale má původ v neznalosti problematiky. Vytvoření prováděcího předpisu 

o přístupnosti předcházel „výzkum v oblasti cílových skupin“ (Špinar et al., 2007, s. 35) 

vypsaný Ministerstvem informatiky ČR. V dotazníkovém šetření zjišťujícím socio-

demografické údaje, informace o typu postižení a způsobu práce s počítačem 

odpovědělo 144 respondentů. Z dostupných výsledků vyplývá, že z 33 respondentů se 

sluchovým postižením mělo více než 42 % nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské 

a přes 45 % středoškolské s maturitou. Přestože nemáme k dispozici demografické 

údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání občanů se sluchovým postižením, domníváme se, 

že takto vysoká distribuce vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných osob mezi 

neslyšícími není. Usuzujeme, že vliv na toto zkreslení výsledků mělo mimo jiné šíření 

dotazníku, které provádělo brněnské TyfloCentrum a Masarykova Univerzita v Brně 

(MU), lze tedy předpokládat, že významnou část respondentů tvořili právě studenti 

a absolventi MU. Přestože 24 respondentů uvedlo, že trpí praktickou nebo úplnou 

hluchotou a u 19 z nich vznikla vada v prvním roce života, výsledky šetření tvrdí, že 

„u většiny sluchově postižených je hlavním jazykem mluvená řeč a odezírání (66,7 %)“ 

(Špinar et al., 2007, s. 44). Není ani nutné zdůrazňovat, že dotazník byl založený na 

psaném jazyce. Podle zkušeností z Německa je návratnost dotazníků v psané formě u 

neslyšících nižší než u běžné populace (Raule, 2004). Je zřejmé, že autoři se 

nedostatečně informovali o potřebách neslyšících uživatelů (pravděpodobně se 

zaměřovali především na uživatele s postižením zraku30), jen tak se dá vysvětlit tvrzení, 

                                                        
30 Na studii spolupracovaly tři subjekty: Fakulta informatiky MU, poradenská firma H1.cz a TyfloCentrum 

zaměřující se na pomoc nevidomým a slabozrakým. Nikdo z organizací Neslyšících ani jiných organizací 

sdružujících osoby se zdravotním postižením přizván nebyl. 
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že mezi asistivní technologie pro uživatele s postižením sluchu patří „naslouchátka 

a znaková řeč“ (Špinar et al., 2007, s. 69). 

Ačkoli tvůrci těchto nových pravidel z roku 2007 tvrdí, že starší pravidla předcházející 

těmto pravidlům vznikla „bez důkladného výzkumu specifických potřeb handicapovaných 

uživatelů a spoléhala se pouze na znalosti a zkušenosti autorů“ (Špinar et al., 2007, s. 5), 

konstatujeme, že ani při tvorbě těchto nových pravidel nedošlo k dostatečné 

identifikaci potřeb jednotlivých skupin uživatelů.  

Na tomto místě je třeba znovu zdůraznit, že na základě tohoto šetření vznikla v roce 

2008 výše zmíněná vyhláška o přístupnosti. 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se paradoxně 

k „přístupnosti“ nevyjadřuje. Institucemi majícími povinnost poskytovat informace 

vztahující se k jejich působnosti jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich 

orgány a veřejné instituce (§ 2 odst. 1). Je-li informace poskytována na základě žádosti, 

poskytne ji státní orgán „ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí 

informace“ (§ 4 odst. 3). Ovšem pouze v případě, kdy změna formátu nebo jazyka 

nepředstavuje nepřiměřenou zátěž (§ 4 odst. 3). 
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2. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením 

Na půdě Organizace spojených národů byla v prosinci 2006 přijata Úmluva o právech 

osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“), již podepsala a ratifikovala 

Evropská unie v roce 2007. Česká republika ratifikovala Úmluvu v roce 2009 a ta 

vstoupila v platnost 28. října 2009. Německá spolková republika Úmluvu rovněž 

ratifikovala v roce 2009 a v platnost vstoupila 26. března 2009. 

Na tomto místě uvádíme Úmluvu jako dokument, který upravuje mimo jiné nárok na 

svobodný přístup k informacím pro všechny občany bez rozdílu a na několika místech 

zdůrazňuje důležitost nových médií a technologií včetně internetu a webu pro osoby se 

zdravotním postižením. ČR i SRN se ratifikací zavazují dodržovat stanoviska Úmluvy 

a implementovat změny vedoucí ke zlepšení současného stavu ve smyslu Úmluvy. 

Podle OSN má Úmluva přispět k odstranění sociálního znevýhodnění osob se 

zdravotním postižením a podpoření jejich účasti ve všech oblastech občanského, 

politického, hospodářského, sociálního a kulturního života. Ze znění preambule lze 

usuzovat, že OSN bere na vědomí, že současná situace není ideální a sociální 

znevýhodnění je ve společnosti stále aktuální otázkou (Peňázová, 2013). 

Pro účely Úmluvy spadá skupina neslyšících mezi osoby se smyslovým postižením.  

2.1 Přístupnost a přiměřená úprava 

Článek 9 „Přístupnost“ je nejpodstatnějším nástrojem v boji za větší přístupnost 

veřejných služeb (Ball, 2012). Státy, které Úmluvu ratifikovaly, „přijmou opatření 

k zajištění přístupu osob se zdravotním postižením […] k informacím a komunikaci, včetně 

informačních a komunikačních technologií a systémů“ (OSN, 2006, čl. 9 odst. 1 v českém 

znění). Tato opatření zahrnují „profesionální tlumočníky znakového jazyka k zajištění 

přístupu do budov a dalších veřejně přístupných zařízení“ (čl. 9 odst. 2 písm. e) a „další 

vhodné formy asistence a podpory […] s cílem zajištění přístupu k informacím31“ (čl. 9 

odst. 2 písm. f). Státy dále přijmou opatření, která podporují přístup „k novým 

informačním a komunikačním technologiím, včetně internetu“ (čl. 9 odst. 2 písm. g). 

Článek 21 „Svoboda projevu a přesvědčení a přístup k informacím“ nejen že požaduje, 

aby státy uznávaly a podporovaly znakové jazyky (čl. 21 písm. e), ale zároveň aby 

                                                        
31 Zvýraznění autorka. 
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umožňovaly používání znakových jazyků či forem komunikace podle volby uživatele při 

úředních jednáních (čl. 21 písm. b). Za účelem „přijímat a rozšiřovat informace a 

myšlenky na rovnoprávném základě s ostatními“ (čl. 21) státy, které jsou smluvní stranou 

úmluvy, „poskytují informace určené široké veřejnosti osobám se zdravotním 

postižením v přístupných formátech a technologiích32 vhodných pro různé typy 

zdravotního postižení, a to bez prodlení a dodatečných výdajů“ (čl. 21 písm. a). 

Článek 30 „Účast na kulturním životě, rekreace, volný čas a sport“ definuje právo na 

„uznání a podporu své specifické kulturní a jazykové identity, včetně znakového 

jazyka a kultury neslyšících33“ (čl. 30 odst. 4). 

Článek 2 v úvodu Úmluvy vymezuje, že „diskriminace na základě zdravotního postižení 

[…] zahrnuje všechny formy diskriminace, včetně odepření přiměřené úpravy34“ 

(reasonable accomodation) (čl. 2). Přiměřená úprava pak znamená „nezbytné 

a odpovídající změny a úpravy, které nepředstavují nepřiměřené nebo nadměrné zatížení“ 

(disproportionate or undue burden) (čl. 2). Zahrnutí odepření přiměřené úpravy do 

forem diskriminace poskytuje osobám se zdravotním postižením poměrně účinný 

prostředek obrany vlastních práv (Peňázová, 2013). 

2.2 Nedostatky Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením 

Jak je uvedeno výše, státy se mohou odvolávat na to, že ta či ona „přiměřená úprava“ 

představuje „nepřiměřené nebo nadměrné zatížení,“ což má chránit stát před skutečně 

nepřiměřenými finančními výdaji na úpravu. Bohužel to také dává prostor 

k potenciálnímu systematickému odpírání přiměřených úprav. Úmluva nespecifikuje, co 

se nepřiměřeným nebo nadměrným zatížením konkrétně rozumí (Ball, 2011). Oproti 

tomu český antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.) uvádí 4 body k posuzování 

nepřiměřeného zatížení, které jsou uvedeny v podkapitole 1.2.2 „Český znakový jazyk 

a antidiskriminační opatření“ na straně 21. V německém všeobecném zákoně o rovném 

zacházení (AGG) zásady k posuzování nepřiměřeného zatížení nenajdeme. 

                                                        
32 Zvýraznění autorka. 

33 Zvýraznění autorka. 

34 Zvýraznění autorka. 
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Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením poskytuje všem dotčeným 

skupinám obyvatel, včetně neslyšících, právní základ, o který je možné opírat své 

nároky. Současně s Úmluvou byl vydán i opční (dodatkový) protokol, který umožňuje 

občanům států, které jsou smluvní stranou opčního protokolu, obrátit se na Komisi OSN 

pro práva osob se zdravotním postižením v případě, že jsou jejich práva potlačována ze 

strany státu. ČR však do dnes neratifikovala opční protokol k Úmluvě, čímž pozbývají 

skupiny i jednotlivci možnost se na Komisi obrátit. SRN ratifikovala jak Úmluvu, tak 

opční protokol v roce 2009. 

Jednou z negativních stránek v boji (především neslyšících) za jazykovou přístupnost 

(linguistic accessibility) je fakt, že Úmluva nahlíží na neslyšící (tedy i Neslyšící) jako na 

„postižené“ (Ball, 2011). Komunita Neslyšících nevidí hluchotu jako postižení, naopak 

Neslyšící jednotlivci se vnímají jako členové jazykové a kulturní menšiny s „odlišnými 

zvyky, postoji a hodnotami a odlišnou fyzickou stavbou těla35“ (Lane, 2002, s. 367 - 368). 

Úmluva OSN označuje komunitu Neslyšící „nálepkou postižení“, což předjímá nějaké 

„opravování“ této komunity (Ball, 2011). 

                                                        
35 „Distinctive mores, attitudes, and values and a distinctive physical constitution.“ Překlad autorka. 
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3. Shrnutí 

Německý znakový jazyk je zapracován do několika federálních zákonů, které se všechny 

týkají oblasti zdravotního postižení, resp. sociální oblasti. Pabsch (2010) doplňuje, že 

vhodné by bylo zmínění GDS v zákonech týkajících se menšin.36 Zmínku o českém 

znakovém jazyce nenajdeme ani u nás v zákoně č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 

národnostních menšin.37 

Vzdělávání je v Německu záležitostí spolkových zemí, proto jej žádný federální zákon 

neupravuje. 

Vidíme, že český zákon o znakové řeči i jeho novela z roku 2008 je mnohem 

konkrétnější, co se týče definice znakového jazyka, než německý BGG, který se omezuje 

na pouhé „DGS je uznán jako samostatný jazyk“ (BGG, 2002, § 6 odst. 1). V obou zemích je 

v zákonech jasně uveden rozdíl mezi přirozeným znakovým jazykem a komunikačním 

systémem založeným na českém, resp. německém jazyce.  

Německý i český zákon zdůrazňují možnost volby komunikačního prostředku podle 

preference jeho uživatele a právo na užívání zvoleného kódu ve styku s úřady. V obou 

zemích je tedy zakotveno právo na tlumočníka a zároveň i to, že neslyšící mají na 

tlumočnické služby v úředním styku nárok zdarma.  

Na úrovni ústavy najdeme zmínku o zákazu diskriminace v Německu. V Česku pak 

v Listině základních práv a svobod, která je podle Ústavy ČR součástí ústavního pořádku 

ČR. V Německu je tvrzení obecnější a vůči zdravotně postižením přívětivější („Nikdo 

nesmí být znevýhodněn z důvodu svého zdravotního postižení.“ (GG, 1994, čl. 3 odst. 3)), 

kdežto v ČR zmiňuje Listina pouze ochranu v pracovních vztazích a při přípravě na 

povolání („[…] mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu 

v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání“ (Listina základních práv 

a svobod, 1993, hl. 4, čl. 29 odst. 2)). Toráčová (2008) upozorňuje, že Listina stanoví 

práva, ale již neurčí, komu z nich vyplývají povinnosti. 

                                                        
36 Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (1992) vstoupila v Německu v platnost v roce 1999 

(Timmermans, 2005). 

37 Česká republika podepsala Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků 9. listopadu 2000 

(Timmermans, 2005). 
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V obou zemích byly vydány vyhlášky o přístupnosti webových stránek orgánů státní 

správy do určité míry založených na Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 

(viz níže kapitolu 5. „WCAG 2.0“ na straně 35). Nalezneme v nich podobná ustanovení 

k tvorbě přístupných webových stránek především pro uživatele s postižením zraku 

(možnost upravit kontrast, zvětšit písmo, textové alternativy pro obrazový materiál, 

zvukový přepis video souborů atd.). Německá BITV 2.0 ukládá titulky u veškerých audio 

souborů, včetně živých přenosů. V české vyhlášce jsou povinné titulky u multimediálních 

souborů, o živých přenosech se vyhláška nezmiňuje. Informace musí být podle obou 

předpisů sdělovány srozumitelnou formou a jednoduchým jazykem.  

V české vyhlášce zmínku o ČZJ nenalezneme. Naproti tomu v BITV 2.0 je DGS popsán 

jako „samostatný jazyk vnímatelný vizuálně, který je užíván ke komunikaci především 

neslyšícími a těžce sluchově postiženými lidmi. Znakový jazyk se skládá z kombinací znaků, 

jež se vytváří převážně rukama ve spojení s mimikou, mluvními a orálními komponenty 

(slova nebo slabiky vyslovované bezhlasně) a které se spolu s pozicemi těla spojují 

v kontext38“ (BITV 2.0, 2011, příloha 1, s. 14). BITV 2.0 dále ukládá všem orgánům 

spolkové státní správy zprostředkovat informace o obsahu a navigaci v DGS na svých 

webových stránkách, na veřejně přístupných intranetových stránkách a na rozhraních 

využívajících informační technologie (např. informační stánky na úřadech, ze kterých 

„vyjede“ pořadový lístek s číslem apod.).  

Český zákon o informačních systémech státní správy uvádí, že informace musí být 

přístupné tak, aby se s nimi „v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním 

postižením“ (§ 5 odst. 2 písm. f). Národní plán pro vytváření rovných příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením na období 2010 - 2014 stanovuje, že Ministerstvo 

vnitra ČR bude „prosazovat významné rozšíření přístupnosti webových stránek veřejných 

institucí osobám se zrakovým, sluchovým, mentálním a kombinovaným postižením 

(zejména blind friendly web)“ (Národní plán, 2010, s. 17). Přístupnost pro občany 

s postižením zraku se zásadním způsobem vylepšila. Bohužel musíme konstatovat, že 

pro prelingválně neslyšící občany, pro něž je čeština cizím často těžko uchopitelným 

                                                        
38 „[...] eine eigenständige, visuell wahrnehmbare natürliche Sprache, die insbesondere von gehörlosen und 

schwerhörigen Menschen zur Kommunikation genutzt wird. Gebärdensprache besteht aus kombinierten Zeichen 

(Gebärden), die vor allem mit den Händen, in Verbindung mit Mimik und Mundbild (lautlos gesprochene Wörter 

oder Silben) und zudem im Kontext mit der Körperhaltung gebildet werden.“ Překlad autorka. 
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jazykem, se v oblasti přístupu k informacím v elektronické formě v době platnosti 

Národního plánu mnoho nezměnilo.   

Čeští neslyšící by se mohli obrátit na Komisi OSN pro práva osob se zdravotním 

postižením zřízenou Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením v případě, 

že by Česká republika ratifikovala opční protokol k Úmluvě. Ten ČR sice podepsala, 

nikoli však ratifikovala, čímž osoby se zdravotním postižením ztrácí zásadní možnost 

domáhat se svých práv, k jejichž dodržování se ČR ratifikací Úmluvy zavázala. 

Úmluva OSN neustavuje žádná nová práva, pouze zdůrazňuje ta stávající, mimo jiné 

právo na vlastní kulturní a jazykovou identitu, včetně znakového jazyka. V neposlední 

řadě říká, že „diskriminace na základě zdravotního postižení […] zahrnuje všechny formy 

diskriminace, včetně odepření přiměřené úpravy“ (čl. 2). 

 

V tabulce č. 1 shrnujeme pro přehlednost důležitá čísla a data a uvádíme nejvýznamnější 

citáty z právních předpisů obou států. 

 Spolková republika Německo Česká republika 

počet obyvatel 81 000 000 10 500 000 

odhadovaný počet 

uživatelů znakového 

jazyka 

(nejčastěji uváděný) 

140 000 -  200 000 7 300 -  10 000 

legislativní uznání 

znakového jazyka 

2002 

Behindertengleichstellungs-gesetz, 

BGG 

(zákon o zrovnoprávnění zdravotně 

postižených osob) 

 

„DGS je uznán jako samostatný 

jazyk.“ 

1998 

zákon o znakové řeči 

2008 

(novela zákona) 

 

obšírná definice ČZJ 

antidiskriminační 

zákon 

2006 

Uvádí pouze obecně, že „znevýhodnění 

na základě postižení je nepřípustné.“ 

2009 

Za nepřímou 

diskriminaci z důvodu 

zdravotního postižení 

považuje mimo jiné 

i „odmítnutí nebo 

opomenutí přijmout 
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přiměřená opatření, 

aby osoba mohla 

využít služeb 

určených veřejnosti.“ 

vyhláška o 

přístupnosti 

2002, novela 2011 

Web každého státního orgánu musí 

obsahovat informace v DGS o obsahu 

a navigaci po stránkách a o každé další 

stránce, je-li v DGS. Audio soubory 

musí být doplněny titulky. Živé 

přenosy musí být titulkovány 

v reálném čase (live-captions).  

2008 

Vyhláška se zaměřuje 

na tzv. ‚blind friendly 

web‘, o znakovém 

jazyce se nezmiňuje. 

Multimediální soubory 

musí být doplněny 

titulky. 

zákon o svobodném 

přístupu k 

informacím 

2005 

„Informace musí být zpřístupněna 

žadateli bez prodlení s přihlédnutím 

k jeho zájmům.“ 

1999 

Informaci státní orgán 

poskytne „ve 

formátech a jazycích 

podle obsahu žádosti 

o poskytnutí 

informace.“ 

ratifikace a vstup 

v platnost Úmluvy o 

právech osob se 

zdravotním 

postižením 

2009 2009 

ratifikace a vstup 

v platnost opčního 

protokolu Úmluvy o 

právech osob se 

zdravotním 

postižením 

2009 

ČR do dnešního dne 

neratifikovala opční 

protokol. 

 

Tabulka č. 1: Základní údaje o SRN a ČR, vstup jednotlivých zákonů a předpisů v platnost 
a nejdůležitější ustanovení v těchto zákonech  

 

________________________________ 
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WEB JAKO ZDROJ INFORMACÍ PRO OSOBY SE SMYSLOVÝM 

POSTIŽENÍM 

Ne každé zdravotní postižení musí být překážkou v práci s webem a internetem obecně. 

Mnoho lidí s těžkým zdravotním postižením nemusí mít z hlediska přístupnosti žádné 

problémy. Zároveň je třeba mít na paměti, že všechny osoby se zdravotním postižením 

nemusejí nutně chtít s webem pracovat, ačkoli počítačová gramotnost je mezi touto 

demografickou skupinou obyvatel vysoká, neboť značná část kompenzačních pomůcek 

je založena na počítačových systémech. Ovládání informačních technologií poskytuje 

často možnost samostatné komunikace, popřípadě možnost získávat a zpracovávat 

informace (Pavlíček, 2010). 

Internet a web především otevírají obrovské možnosti k získávání informací pro osoby 

s vadou zraku či sluchu. Webové služby nemají „otevírací dobu“, nejsou vázány na 

konkrétní místo. Informace jsou přístupné po delší dobu, lze se k nim vracet, lze je 

vyhledat asistivními technologiemi a to kdykoli a odkudkoli za předpokladu funkčního 

internetového připojení. Pro občany s postižením zraku existují softwary, které 

předčítají text a umožňují vyhledávání hlasem. Připojením klávesnice s reliéfním či 

bodovým písmem lze využívat emailové služby, nebo být aktivní na sociálních sítích 

(srov. konference INSPO, 2014).  

Osoby s postižením sluchu mohou internetové služby využívat bez speciálních 

asistivních technologií nebo s využitím běžných kompenzačních pomůcek, např. 

sluchadel, kochleárních implantátů, smyček umožňujících indukční poslech atp. Velké 

množství informací na webu je nezávislé na zvuku a přístupné v textové podobě. Podle 

Hrubého (1999) žije v ČR kolem 500 000 lidí s nějakou vadou sluchu. V Německu to je 

16 milionů osob (DGB, 2010). Většina z nich může z webových služeb profitovat. Často 

se ale zapomíná na ty, jejichž prvním jazykem není mluvený, resp. psaný jazyk a kteří si 

vlivem nedostatečného vzdělání nemohli psanou formu většinového jazyka osvojit. 

Značná část žáků s vadou sluchu opouští základní i střední školy s vážnými nedostatky 

ve čtení s porozuměním (Hudáková, 2008), jehož zvládnutí je pro získání informací 

z psaných textů na webových stránkách bezpodmínečně nutné.  
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4. Bezbariérový web 

Bezbariérovost chápeme v nejširším slova smyslu. Běžně se o bezbariérovém přístupu 

mluví v souvislosti se stavebními úpravami budov a veřejných komunikací, dopravními 

prostředky městské i dálkové hromadné dopravy apod. Bariéry pro spoluobčany 

s tělesným i mentálním postižením ovšem nemusejí být jen fyzického charakteru.  

Termínem „Web Accessibility“ se označuje přístupně vystavěná WWW (celosvětová 

webová síť), která je stejně přístupná svým uživatelů s i bez postižení. „Nikdo by neměl 

být vyloučen z využívání digitálního světa na základě omezení tělesného nebo technického 

charakteru39“ (Harper, Yesilada, 2008, cit. z Möbus, 2009).  

Přístupně vytvořenou webovou stránku ocení i lidé, kteří jsou omezeni dočasně (např. kvůli 

krátkodobému zranění ruky nemohou ovládat počítač myší, a proto využijí ovládání 

z klávesnice) nebo situačně (např. se zrovna nachází v hlasitém prostředí, kde není slyšet 

zvuk, a proto využijí připojené titulky) (Möbus, 2009).  

Podle paragrafu 4 německého zákona o zrovnoprávnění zdravotně postižených osob (BGG) 

jsou informační zdroje bezbariérové v případě, že jsou lidem s postižením přístupné v běžné 

míře a bez cizí pomoci. 

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením jasně říká, že plné a nezávislé 

zapojení do všech oblastí života společnosti je možné jen v případě, že jsou informační 

a komunikační služby osobám s postižením plně přístupné (§ 9). 

4.1 Jazyková bariéra webu 

Schopnost číst a psát je základním předpokladem k (receptivnímu i produktivnímu) 

užívání obsahu webu založeném na psaném jazyce.40 Většina neslyšících osob, jejichž 

prvním jazykem je (německý) znakový jazyk, tuto základní podmínku nesplňuje (DGB, 

2004). Složité, ale často i jednoduché psané texty jsou těžko srozumitelné (DGB, 2004), 

neboť mluvený, potažmo psaný jazyk je pro většinu neslyšících jazykem cizím (např. 

                                                        
39 „Niemand soll - aufgrund von Einschränkungen körperlicher oder technischer Art – von der digitalen Welt 

ausgeschlossen werden.“ Překlad autorka. 

40 Stejně důležitá je i schopnost zacházet s informačními technologiemi, tzv. počítačová gramotnost. 

„Počítačově gramotný člověk umí ovládat počítač a jeho periferie, pracovat s běžným softwarovým vybavením 

a využívat počítačových sítí (především sít Internet)“ (Dostál, 2007, s. 62). Ačkoli je počítačová gramotnost 

neslyšících nepopiratelně důležitá, v této práci se jí zabývat nebudeme, jelikož příliš úzce nesouvisí s tématem 

práce. 
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Macurová, 2006). Tento cizí jazyk si často neměli možnost řádně osvojit a to nikoli 

z důvodů intelektových, ale z důvodu nevhodných vyučovacích metod. „[…] mnozí žáci 

s vadou sluchu zůstávají i po absolvování základní školy funkčně negramotní, často 

nedosahují ani elementární úrovně gramotnosti. To celoživotně výrazně negativně 

ovlivňuje jejich pracovní a osobní uplatnění, protože kvůli neschopnosti pracovat s psanými 

informacemi se v podstatě nejsou schopni (sebe)vzdělávat“ (Hudáková, 2008, s. 147). 

Tato „neschopnost pracovat s psanými informacemi“ nabývá na významu v případě 

úředních či právních textů, které se přímo dotýkají zdravotního postižení. Člověk, který 

vlivem nekvalitního vzdělání není schopen s porozuměním číst základní texty, si nebude 

schopen přečíst (ale ani vyhledat) právně závazné texty, které se přitom přímo 

dotýkají jeho sluchového postižení. Úřední psané texty mají složitou větnou stavbu, 

obsahují často řadu pojmů ve významech, jež se v běžné mluvě nepoužívají. Porozumění 

takovým textům může být problematické i pro osoby, jejichž prvním jazykem je 

německý, resp. český jazyk. Z důvodu neporozumění veřejně přístupným informacím 

dochází k nedorozuměním, formuláře mohou být vyplněny špatně nebo vůbec atp. (DGB, 

2004). Z německé studie s názvem „Web 2.0 - bezbariérově“ (Web 2.0 - barrierefrei)41 

o uživatelích webu se všemi typy postižení vyplývá, že Neslyšící produkují vlastní psané 

texty výhradně jen v „chráněném“ prostředí své vlastní online komunity (tj. na 

diskusních fórech Neslyšících), neboť pravopisné a stylistické chyby zde nehrají 

významnou roli (Aktion Mensch, 2010). 

                                                        
41 „Web 2.0“ je funkce Webu založená na principu neustálé interakce uživatelů (blogy, diskusní fóra), sdílení 

informací (sociální sítě) a umožnění svým uživatelům zásadně měnit obsah webu (např. Wikipedia). 
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5. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0  

World Wide Web Consortium (W3C) je organizace založená Timem Berners-Leem, 

zakladatelem sítě WWW, která vznikla v roce 1994 na Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). Má 348 partnerských organizací ze státního i soukromého sektoru.42 

V roce 1999 vydalo W3C první pravidla pro tvorbu přístupného webu (WCAG 1.0). 

V roce 2008 po několika připomínkovacích kolech byla vydána nová pravidla WCAG 2.0. 

Pravidla obsahují návod, jehož následování pomůže přiblížit obsah webových stránek 

„většímu počtu uživatelů s postižením včetně slepoty a slabozrakosti, hluchoty a 

nedoslýchavosti, poruch učení, kognitivních omezení, omezené schopnosti pohybu, vad řeči, 

citlivosti na světlo a kombinace výše uvedených43“ (WCAG 2.0, 2008, s. 1). Důležité je si 

uvědomit, že z přizpůsobení webových stránek pravidlům přístupnosti neprofitují jen 

uživatelé s postižením. Stránky se tak stanou přehlednější a uživatelsky přístupnější i 

pro běžné uživatele (WCAG, 2008), což mimo jiné zlepšuje tzv. pozitivní image 

webových stránek (Pavlíček, 2010).  

Pravidla jsou rozdělena na tři úrovně. Na nejvyšší úrovni stojí čtyři principy  

(Principles): vnímatelnost, obsluhovatelnost, srozumitelnost a robustnost - ty jsou totožné 

s principy uvedenými v oddíle 1.1.3 „Bezbariérovost a přístupnost“ v německých 

předpisech, kde jsou podrobněji rozepsány. Následuje 12 rámcových pravidel 

(Guidelines) předkládajících základní cíle, které by autoři webových stránek měli mít na 

paměti při tvorbě přístupného webu. Na třetí úrovni jsou kriteria úspěchu (Success 

Criteria). Tato kriteria představují konkrétní pravidla, jejichž funkčnost je možné 

otestovat. Jednotlivá kritéria jsou ještě rozdělena do tří skupin podle tzv. stupně 

přizpůsobení (Level of Conformance): A je nejnižší stupeň přizpůsobení (má nejvyšší 

prioritu), AA je stupeň střední a AAA je nejvyšší stupeň přizpůsobení (má nejnižší 

prioritu) (WCAG 2.0, 2008). 

Znakový jazyk najdeme jen pod nejvyšším stupněm přizpůsobení (má tedy nejnižší 

prioritu). „Zvukové stopy u předtočených synchronizovaných medií44 jsou opatřeny 

                                                        
42  Viz http://www.w3.org/Consortium/Member/List [cit-2014-07-28]. 

43 „[...] wider range of people with disabilities, including blindness and low vision, deafness and hearing loss, 

learning disabilities, cognitive limitations, limited movement, speech disabilities, photosensitivity and 

combinations of these.“ Překlad autorka. 

44 Viz poznámku pod čarou č. 17. 
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překladem do znakového jazyka45“ (WCAG 2.0, 2008, kriterium 1.2.6). Nejnižší stupeň 

přizpůsobení (nejvyšší prioritu) mají titulky u předtočených audio stop (1.2.2), střední 

prioritu pak titulky v reálném čase u živých přenosů (1.2.4).  

Více se o znakovém jazyce WCAG nezmiňují. Potřeby uživatelů webu s těžkým 

sluchovým postižením, kteří špatně rozumí psaným textům, tato pravidla prakticky 

nezohledňují. Například pravidlo 1.3 „Readable“ - „Obsah musí být čtivý a srozumitelný“ 

otvírá prostor k zohlednění specifických potřeb Neslyšících. Zmínka o znakovém jazyce 

zde ale chybí. 

 

 

________________________________ 

Nízká informovanost o problematice neslyšících mezi odborníky na přístupnost webu se 

bohužel ukázala jak v případě české vyhlášky o přístupnosti (viz podkapitolu 1.2.3 

„Bezbariérovost a přístupnost“), tak u tvůrců WCAG 2.0. Nic jiného nelze konstatovat ani 

o publikaci Media for all (Cintas, 2007), která sice na obalu tvrdí, že se zabývá mimo jiné 

„znakovým jazykem pro neslyšící“, avšak kniha pojednává převážně o titulkování filmů. 

Titulkování pro neslyšící je důležitá oblast přístupnosti a je třeba ji věnovat pozornost, 

avšak ne na úkor potřeb prelingválně neslyšících uživatelů webových a elektronických 

služeb.  

                                                        
45 „Sign language interpretation is provided for all prerecorded audio content in synchronized media.“  Překlad 

autorka. 
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6. Shrnutí 

Internet a jeho služby včetně celosvětové webové sítě (World Wide Web) umožňují 

svým uživatelům přístup k informacím v měřítku, v jakém nebyl možný nikdy dříve 

v historii. Z této obrovské přístupnosti informací mohou profitovat především lidé, pro 

které by v době před internetem bylo značně obtížné informace získávat pro svůj 

fyzický, smyslový či jiný hendikep. Především pro osoby se zrakovým postižením 

existuje v současnosti celá řada kompenzačních pomůcek a technologií, které pomáhají 

funkce webu plně využívat. Za tímto účelem vznikla i pravidla WCAG 2.0, která stanoví 

zásady pro vytváření přístupných webových stránek. Pro asistivní softwary je totiž 

zásadní, aby zdrojové kódy byly „napsány správně“, aby každý prvek na stránce měl 

správné označení, jen to může vést ke kvalitní interpretaci stránky pro uživatele se 

zrakovým postižením. 

Uživatelé se sluchovým postižením, jejichž prvním jazykem je většinový jazyk, který má 

psanou podobu, je web ideálním místem k získávání informací. Většina informací je 

založena na psaném textu, k zvukovým nahrávkám bývají textové alternativy. K obsahu 

se dá vracet a lze jej vyhledávat. Nutno dodat, že toto se týká drtivé většiny osob se 

sluchovým postižením (především postlingválně neslyšících, ale i prelingválně 

neslyšících s lehčím stupněm sluchové vady). 

Stále je ale v naší společnosti nezanedbatelná skupina uživatelů internetu, kteří výhody 

snadného přístupu k informacím za účelem vzdělávání se, komunikace či zábavy, plně 

využívat nemohou, a to i přes to, že nepotřebují žádné technicky náročné asistivní 

technologie. Prelingválně neslyšící lidé nebo lidé, kteří ztratili schopnost slyšet před 

plným rozvinutím řeči a jejichž prvním jazykem je znakový jazyk, v drtivé většině 

případů neovládají psaný jazyk slyšící společnosti na takové úrovni, aby mohli bez 

problému získávat informace uvedené v elektronické podobě na webových stránkách 

(Pelhate, 2012).  

Jak v Německu, tak v Česku byly vyhlášky o přístupnosti informačních portálů orgánů 

státní správy navrženy v souladu s WCAG 2.0. Česká vyhláška o přístupnosti přebírá jen 

některá pravidla a dotváří vlastní. Německá BITV 2.0 jde v mnohém dál než světová 

pravidla. Zatímco podle WCAG 2.0 jsou videa ve znakovém jazyce pouze jednou 

z možných variant alternativ ke zvukovému obsahu, navíc na úrovni nejnižší priority, 
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BITV 2.0 nepřímo staví videa ve znakovém jazyce na srovnatelnou úroveň s jazykovými 

mutacemi webových stránek (vedle originálního textu v němčině, najdeme často text 

v angličtině, v německém znakovém jazyce a v „jednodušším jazyce“ - to vše většinou 

graficky na stejné úrovni, viz obrázek č. 2). To podle našeho názoru, dává německému 

znakovému jazyku prestiž srovnatelnou s většinovým mluveným jazykem. 

 

Obrázek č. 2: Umístění jazykových mutací na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí 

(BMAS). Na hlavní navigační liště se nachází jak německý znakový jazyk, tak „jednodušší jazyk“. Angličtina se 

nachází v nabídce v horní části stránky. 

 

 

________________________________ 

V první části jsme představili právní dokumenty, na kterých lze zakládat nárok na 

poskytování informací v přístupné formě v ČR a SRN. První i druhá část představila 

pravidla pro tvorbu přístupného webu a konkrétní technické parametry, které by mělo 

video ve znakovém jazyce obsahovat. Ve třetí části se budeme zabývat překladem jako 

takovým, osobou překladatele, teorií překladu a rozdílu mezi překladem a tlumočením.  
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NESLYŠÍCÍ TLUMOČNÍK A PŘEKLADATEL 

U mluvených jazyků je běžné oddělovat profesi tlumočníka a překladatele. Usuzovat 

můžeme i z dostupných vzdělávacích programů. Například Ústav translatologie FF UK 

v Praze nabízí dva magisterské studijní obory: překladatel a tlumočník.46 V povědomí 

laické veřejnosti je většinou tlumočník zjednodušeně spojován s mluveným projevem 

a překladatel s psaným textem. V případě znakových jazyků se tyto profese neoddělují 

(nebo to není autorce známé), neboť překlad do znakového jazyka je historicky velmi 

mladá disciplína, která se ještě nestihla etablovat na úroveň srovnatelnou s tlumočením. 

Zároveň není ani jasně stanovená hranice mezi překladem a tlumočením mezi 

mluvenými a znakovými jazyky, neexistuje teorie překladu do znakového jazyka 

(výjimku tvoří práce Ch. Stona, popsaná v kapitole 7.3 Deaf Translation Norm) 

a především neexistuje ucelené vzdělávání pro překladatele znakových jazyků (výjimku 

tvoří např. kurz celoživotního vzdělávání na Univerzitě Hamburg „Taube 

Gebärdensprachdolmetscher“, viz kapitolu 8.2.2) 

Jak bude uvedeno níže, pramenů popisujících práci tlumočníků, kteří neslyší, není 

mnoho (viz kapitolu 8. „Neslyšící tlumočník“). Překladem do znakového jazyka se zabývá 

ještě menší počet autorů (Stone, 2009; Cardinaletti, 2012). Rozdíl mezi překladem 

a tlumočením přibližuje kapitola 7. „Teorie“, dotkne se i otázky, zda vůbec lze ve 

znakových jazycích tyto dvě disciplíny oddělit.  V kapitole 9. „Překlad do znakového 

jazyka“ předkládáme teoretické poznatky především z per německých autorů, kteří 

často sami u vzniku videí ve znakovém jazyce figurují.  

Mezi odbornou veřejností se vžil termín „neslyšící tlumočník“ jako označení pro 

profesionála, který nějakým způsobem pracuje s jazykem, dodržuje určitý soubor 

pravidel (etický kodex) a jeho sluch není „normální“. V zahraniční literatuře najdeme 

označení Neslyšící tlumočník převážně s velkým počátečním N, resp. D (Deaf 

interpreters) (srov. Boudreault, 2005; Cardineletti, 2012; Stone, 2009; de Wit, 2012). 

Oproti tomu Pešková (2008) používá slovní spojení „neslyšící tlumočník“ s malým 

počátečním písmenem. V této práci jsme přistoupili k používání termínu „Neslyšící 

tlumočník“ a to ze dvou důvodů. Tlumočník, který neslyší a pracuje se znakovým 

jazykem či jazyky v komunitě Neslyšících, musí být zákonitě i jejím členem, znát kulturu 

                                                        
46 Viz http://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-142.html [cit 2014-07-06]. 
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Neslyšících (viz kap. Terminologie). Přídavné jméno „neslyšící“ neoznačuje tedy jen stav 

jeho sluchu, ale především příslušnost ke kulturnímu společenství. Tlumočníkova 

„zkušenost Neslyšícího,“ jeho sounáležitost s komunitou Neslyšících je jedním z faktorů, 

které ho odlišují od tlumočníka slyšícího. V neposlední řadě následujeme označením 

Neslyšící tlumočník praxi zahraničních autorů.  
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7. Teorie  

Překlad i tlumočení zahrnují převod jednoho jazyka do druhého, ale liší se formou 

a časem provedení. Frishberg (1990) (převzato ze Stone, 2009) spojuje překlad 

s psanými texty a tlumočení s živým a bezprostředním převodem mluvených nebo 

znakovaných textů. Kam tedy zařadit situace, kdy zdrojovým materiálem je psaný text 

a výstupním materiálem je mluvený či znakovaný text? Stone (2009) navrhuje dělení na 

základě času: rozhodovací proces (decision making process) u překladu trvá obvykle 

delší dobu a sestává se z několika kroků včetně následné revize, zatímco rozhodovací 

proces u tlumočení je okamžitý. Znakový jazyk nemá psanou formu, nahrávku 

výsledného textu nelze žádným způsobem editovat (pouze přetočením celého úseku 

textu), důležitost přesnosti provedení je proto podobná jako u tlumočení.  

7.1 Výběr z teorií překladu  

Jednotlivé teorie překladu jsou zaznamenány v obsáhlých publikacích, není 

v možnostech této práce obsáhnout zdaleka všechny. Budeme se zde soustředit spíše na 

to, „co je to překlad“ a jak k němu přistupovat. 

Jednu z mnoha definic překladu vyřkl Dubois (1973, citováno z Bell, 1991, s. 5): 

„Překlad je vyjádření toho, co bylo vyjádřeno ve zdrojovém jazyce, v jazyce 

jiném (tj. cílovém) při zachování sémantické a stylistické ekvivalence.47“ 

Teorie překladu se v mnohém liší, avšak podle většiny definic je při překladu obligatorní 

jakási povinnost najít „ekvivalenci“, která „zachová“ rysy originálu (Bell, 1991).  

Jazyk je kód s formální strukturou, jehož prvky nesou sémantické významy (Bell, 1991). 

Jazyk je zároveň komunikační systém využívající onen kód k odkazování na různé entity 

(podstaty věcí) a k vytváření komunikačního „významu“ (Bell, 1991). Překladatel se pak 

může soustředit na hledání formální ekvivalence (zachování sémantických významů) 

bez ohledu na kontext nebo na hledání funkční ekvivalence zachovávající komunikační 

hodnotu v rámci kontextu za cenu pozměnění sémantických významů (Bell, 1991). První 

typ odkazuje na doslovný překlad (word-for-word), druhý na volný překlad 

                                                        
47 „Traduire c’est énoncer dans une autre langage (ou langue cible) ce qui a été énoncé dans une autre langue 

source, en conservant les équivalences sémantiques et stylistiques.“ Překlad do angličtiny Bell, 1991. Překlad 

z angličtiny do češtiny autorka. 
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(meaning-for-meaning). Bell (1991) tvrdí, že klíčovým faktorem při rozhodování je účel, 

za kterým se překlad provádí.  

U každého textu (psaného/mluveného/znakovaného) jsme schopni do jisté míry 

rozeznat šest kritérií, dle kterých lze určit účel, za kterým se překlad provádí 

(Bell, 1991):  

A. Co? - Co je hlavní myšlenka obsažená v textu? 

B. Proč? - Jaký je záměr mluvčího, za jakým účelem byl text vydán? (účel 

informovat, přesvědčit, lichotit...) 

C. Kdy? - V jaké časovém období a prostředí se komunikace uskutečnila? 

D. Jak? - ‚Jak‘ odkazuje buď na ráz přednesu (veselý, hravý, ironický...) či na 

komunikační mód (verbální/nonverbální, mluvený/psaný text). 

E. Kde? - Kde se komunikace fyzicky odehrála? 

F. Kdo? - ‚Kdo‘ odkazuje k účastníkům komunikace a vztahu mezi nimi. 

Vezmeme-li v potaz tzv. kulturní přístup k překladu (Stone, 2009), překladatel vytváří 

text v cílovém jazyce s vědomím cílového recipienta (diváka/posluchače/čtenáře...). 

Překladatel snažící se o funkčně ekvivalentní překlad si vytváří svou „představu 

o ekvivalenci“ na základě „předpokládaného cílového diváka“ (hovoříme-li o znakových 

jazycích). Například překladatel ví, že text technického charakteru ve zdrojovém jazyce 

má být určen lékařskému personálu v cílovém jazyce. Překladatel upraví svou 

„představu o ekvivalenci“ na základě této znalosti (znalosti „předpokládaného cílového 

diváka“) (Stone, 2009) (viz níže podkapitolu 7.3 Deaf Translation Norm). To samozřejmě 

předpokládá dokonalou znalost kultur, z nichž zdrojový i cílový jazyk pochází. 
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7.2 Tlumočení z listu  

Tzv. tlumočení z listu leží na pomezí překladu a tlumočení. Dokládá to mimo jiné 

i terminologie: v anglicky psané literatuře se používá termín „sight translation“ (překlad 

pohledem) nebo „sight interpreting“ (tlumočení pohledem), v německy psané literatuře 

„Vom-Blatt Übersetzung“ (tlumočení z listu), u nás se podle Čeňkové (2008) dříve 

používalo označení „překlad z listu“ či „čtení z listu“. Jde o převod informací ze 

zdrojového jazyka ve formě psaného textu do cílového jazyka ve formě mluveného textu. 

Tlumočník dostane zdrojový text a jeho úkolem je jej převést v reálném čase, plynule 

a v obvyklém tempu do cílového jazyka (Čeňková, 2008). Tlumočník by se neměl 

„zbytečně opravovat, přeformulovávat jednou vyřčené, měl by zachovávat oční kontakt 

s posluchači, působit přirozeně a tlumočit obsah a smysl sdělení“ (Čeňková, 2008, s. 23). 

Z tohoto důvodu zařazuje Čeňková (2008) tlumočení z listu mezi formy tlumočení, nikoli 

překladu. „Tlumočení z listu je z časového hlediska velmi úsporné, klade však velké nároky 

na tlumočníkovu schopnost rozdvojení pozornosti ve vztahu k vlastní činnosti“ (Čeňková, 

2008, s. 23). 

Tlumočení z listu na tomto místě uvádíme z toho důvodu, že je často spojováno právě 

s převodem textu v psaném jazyce do znakovaného jazyka (srov. Cardinaletti, 2012) 

(např. převod dopisů, úředních listin, formulářů, smluv atd.) a podle názorů některých 

odborníků (Weinmeister, 2012; Pelhate, 2012) najdeme prvky tlumočení z listu i při 

převodu psaných textů do formy videí ve znakovém jazyce. Nejprve představíme jednu 

z teorií tlumočení z listu u mluvených jazyků. 

Daniel Gile (1997)48 (převzato z Agrifolio, 2004) zmiňuje „modely úsilí“ (Effort Models), 

které popisují kognitivní procesy při simultánním a konsekutivním tlumočení a při 

tlumočení z listu: 

A. Poslech a analýza (Listening and Analysis Effort) - zahrnuje procesy vnímání 

a pochopení projevu; 

B. Paměť (Memory Effort) - zahrnuje ukládání informací do krátkodobé paměti po 

dobu od poslechu projevu do jeho přeformulování; 

                                                        
48 GILE, Daniel. 1997. Conference interpreting as a cognitive management problem. In: DANKS at al. (Eds.). 

Cognitive processess in translation and interpreting. Thousand Oaks/London/New Delhi: Sage, 1997, s. 196 - 

214. 
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C. Produkce (Production Effort) - zahrnuje všechny operace od mentálního 

zpodobnění (mental representation) informace do jejího zformulování v cílovém 

jazyce; 

D. Koordinace (Coordination Effort) - představuje dodatečné kognitivní zatížení 

potřebné k simultánnímu zapojení výše jmenovaných.  

Ve chvíli, kdy nároky převýší dostupnou kognitivní kapacitu, rovnováha mezi 

jednotlivými „úsilími“ se naruší, což vede k různým chybám a výpadkům (Agrifolio, 

2004). 

Model simultánního tlumočení (ST) vypadá takto: 

ST = Poslech a analýza (A.) + Paměť (B.) + Produkce (C.) + Koordinace (D.). 

Konsekutivní tlumočení (KT) se dělí na dvě fáze, v první fázi se neobjevuje Produkce (C.), 

ale místo něj máme Psaní poznámek (E.).  

KT (první fáze) = Poslech a analýza (A.) + Paměť (B.) + Psaní poznámek (E.) 

+ Koordinace (D.) 

V druhé fázi konsekutivního tlumočení dochází k vyvolání informací z Dlouhodobé 

paměti (F.) a Rozklíčování poznámek (G.).  

KT (druhá fáze) = Dlouhodobá paměť (F.) + Rozklíčování poznámek (G.) 

+ Produkce (C.) 

V případě modelu tlumočení z listu (TL) se Poslech a analýza (A.) mění v Čtení a analýzu 

(H.). Úsilí Projevu (C.) je totožné jako v ST. Podle Gile (1997) se zde neobjevuje Paměť 

(B.), tak jako u ST nebo KT, neboť informace zůstávají neustále přístupné v psané formě. 

Navíc tempo při tlumočení z listu neudává řečník, ale tlumočník sám, takže může podle 

potřeby navýšit pracovní kapacitu u Čtení či Produkce. 

TL = Čtení a analýza (H.) + Produkce (C.) 

Ovšem, jak vyplynulo z výzkumu mezi tlumočníky při tlumočení z listu, který Agrifolio 

(2004) provedla, zdá se, že do TL se zapojuje krátkodobá paměť podobná té 

u simultánního tlumočení (B.). V obou typech tlumočení (TL a ST) se překrývá úsilí 

Receptivní (A. resp. H.) a Produktivní (C.), tj. tlumočník produkuje větu „X“ v cílovém 

jazyce, zatímco čte/poslouchá větu „Y“ ve zdrojovém jazyce. Přestože při TL může 

tlumočník kontrolovat své tempo, dosáhnout plynulého projevu je možné jen v případě, 
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že tlumočník formuluje větu „X“ zatímco již čte větu „Y“. Často je také nutné ukládat 

některé informace ze zdrojového jazyka do krátkodobé paměti z důvodu syntaktických 

odlišností pracovních jazyků tak, aby mohly být v určitý moment vhodně vloženy do 

cílového jazyka (Agrifolio, 2004). 

Model tlumočení z listu je tedy možné popsat takto: 

TL = Čtení a analýza (H.) + Paměť (B.) + Produkce (C.) + Koordinace (D.) 

Dalším markantním rozdílem mezi tlumočením z orálního zdroje a TL je absence 

prozódie. Ve fázi Čtení a analýzy (H.) nemá tlumočník z listu k dispozici prozodické rysy 

mluveného jazyka (melodie, pauzy mezi celky atd.). Naopak má před sebou složitá 

souvětí s vedlejšími větami, která v reálném čase převádí do mluveného projevu, který 

taková souvětí běžně neobsahuje (Agrifolio, 2004).  

Při tlumočení z listu dochází k extrémní hrozbě interferencí ze zdrojového jazyka, 

neboť zdrojový text má tlumočník neustále na očích (Agrifolio, 2004). Zatímco u chyb 

v simultánním a konsekutivním tlumočení bývá na vině paměť a zapisování poznámek, 

u tlumočení z listu se zdá, že největším problémem je přítomnost zdrojového textu 

(tamtéž). Z výzkumu Agrifolio (2004) vyplynulo, že vizuální interference jsou silnější 

než zvukové interference.  

Přestože se může zdát, že u tlumočení z listu není zapotřebí vynakládat „úsilí“ Paměti 

(B.), neboť zdrojový text má tlumočník stále před očima, výzkum ukazuje, že tlumočník 

musí do krátkodobé paměti ukládat informace jednak o začátku věty a jednak 

o gramatických strukturách, pokud se od sebe ve zdrojovém a cílovém jazyce liší.  

Jeden z nejúčinnějších způsobů jak přispět k plynulosti projevu při tlumočení z listu je 

označit si v textu klíčové oddíly a myšlenky, pomocí závorek a lomítek si vyznačit 

vedlejší věty apod. (Agrifolio, 2004), pokud má tlumočník text k dispozici v předstihu. 

7.2.1 Tlumočení z listu do znakových jazyků 

Výroční konference EFSLI v roce 2011 byla věnována tlumočení z listu, kde jedním 

z jazyků je jazyk znakový. V příspěvku Sharon Neuman Solow (2012) zaznělo, že udržení 

významu zdrojového materiálu by mělo být nejvyšším cílem při tlumočení z listu (i při 

každém jiném tlumočení). Vliv jazyka zdrojového textu je značný (to tvrdí i Agrifolio, 

2004, a dokládá svým výzkumem, viz výše) a tlumočník může lehko sklouznout 
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k doslovné interpretaci. Solow (2012) říká, že nejdůležitější při tlumočení z listu je 

udržet pozornost zacílenou na převod významu. Přistupuje-li tlumočník k překladu 

s vědomím významu jako nejvyššího cíle, má větší „šanci“ svého cíle opravdu dosáhnout.  

Tlumočení z listu (TL), kde jedním z jazyků je jazyk znakový, má mnoho společného 

s tlumočením mezi dvěma jazyky ve stejné modalitě. Dva nejvýraznější rozdíly jsou 

fyzické rozmístění tlumočníka a klienta a soukromí (Solow, 2012).  

Tlumočníci mluvených jazyků většinou stojí za zády klienta a čtou přes rameno nebo 

sedí bok po boku a nemusí s klientem udržovat prakticky žádný oční kontakt (Oproti 

tomu Čeňková (2008) tvrdí, že tlumočník udržuje oční kontakt s posluchači, viz výše. 

Pravděpodobně má na mysli situaci, kdy tlumočník stojí na podiu.). Tlumočník 

znakového jazyka sedí většinou naproti klientovi a udržuje s ním oční kontakt po 

značnou část času (Solow, 2012). Toto rozmístění a především oční kontakt vytváří 

„intimnější“ prostředí, ve kterém může být převod nepříjemných informací 

a zachování neutrálního postoje ke zdrojovému materiálu nebo k reakci klienta 

náročnější. Zde Solow (2012) znovu zdůrazňuje, jak je důležité vědět o možnosti těchto 

reakcí a mít na paměti převod významu. „Vědomí je první krok. Když si uvědomíme 

nebezpečí, budeme lépe připraveni se ho vyvarovat49“ (Solow, 2012). 

Druhá odlišnost je pro tlumočníky znakových jazyků v soukromí. Zatímco u mluvených 

jazyků je třeba dát pozor, aby přetlumočený obsah neslyšel někdo nepovolaný, 

u znakových jazyků je třeba dbát, aby obsah někdo nezainteresovaný neviděl. Znakový 

jazyk je viditelný na poměrně velkou vzdálenost, proto by měl tlumočník dbát na výběr 

takového prostředí, kde lze úniku soukromých informací zamezit (Solow, 2012). 

Dále definuje Solow (2012) dvě zásady kvality týkající se cílového textu. Aby klient 

materiálu dobře porozuměl, projev v cílovém jazyce musí být přirozený, měl by 

obsahovat odpovídající oční kontakt, čistě provedené znaky atd. Časté chyby se objevují 

v prozódii, např. odmlky v projevu podle zdrojového textu nikoli podle cílového, pausy 

v projevu podle tlumočníkova porozumění zdroji nikoli podle logických celků atd. 

(Solow, 2012). Kromě zásady přirozenosti projevu a prozódie se objevují ještě další 

překážky, které ubírají na kvalitě odvedené práce. Např. tlumočení ve spěchu, zapředení 

                                                        
49 „Awareness is the first step. If we realize the danger we are better prepared to avoid it.“ Překlad autorka. 
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do nevhodné konverzace s klientem nebo dávání najevo svých pocitů v souvislosti 

s textem nebo klientovou reakcí.  

7.3 Deaf Translation Norm50 

Ve své dizertační práci se Stone (2009) soustředí na to, jak Neslyšící a slyšící 

překladatelé/tlumočníci (P/T)51 převádí anglicky vysílané televizní zprávy ve Velké 

Británii do britského znakového jazyka (BSL). Předmětem výzkumu byly i strategie, 

které využívají Neslyšící P/T při prezentování textu v BSL divákům, kteří jsou, tak jako 

oni sami, členy komunity užívající BSL. 

Role Neslyšícího P/T je v prostředí televizního vysílání „viditelně odlišná od běžného 

moderátora52“ (Stone, 2009, str. 166). Neslyšící P/T se v rozhovorech jasně vyjádřili, že 

možnost Neslyšících osob pracovat v médiích vidí jako „politický proces“ (Stone, 2009, 

str. 166) posilující sebevědomí komunity Neslyšících.  

V první části výzkumu provedl Stone strukturované rozhovory s Neslyšícími P/T, kde 

zjišťoval jejich subjektivní názory na to, kdo je Neslyšící P/T, jaká je jeho role atd. 

Druhou část výzkumu tvořily tzv. „think aloud protocols“ (TAP), Neslyšícím (3 osoby) 

a slyšícím (3 osoby pocházející ze slyšících rodin, 1 osoba z neslyšící rodiny) 

překladatelům/tlumočníkům byly předloženy krátké video nahrávky televizních zpráv 

a přepis mluveného textu v angličtině. Úkolem každého P/T bylo pokusit se přeložit 

dané zprávy do BSL tak, jako když se připravují na svůj výstup v televizi, a zároveň 

verbálně komentovat všechny myšlenky týkající se jejich činnosti, které jim projdou 

hlavou („think aloud“). Celý proces byl zaznamenán na kameru a následně přepsán 

formou glos do počítačového programu. 

Výzkum ukázal, že Neslyšící P/T vytváří překlad s mentální představou cílového diváka, 

což vede k překladu, který se nevyznačuje „věrností“ zdrojovému textu, ale především 

tím, že je relevantní pro cílové Neslyšící diváky. Tuto relevantnost dosahují Neslyšící 

                                                        
50 Název kapitoly ponecháváme záměrně v angličtině, a to proto, že jde o jev popsaný zatím pouze 

Christopherem Stonem (2009) v anglicky psané literatuře. Jako pracovní překlad navrhujeme „pravidla překladu 

Neslyšících“. 

51 Stone (2009) v originálu používá termín „translator/interpreter (T/I)“. Tvrdí, že překlad a tlumočení se v práci 

Neslyšících „T/Is“ v televizním vysílání překrývají. 

52 „[...the role is] clearly different from that of a simple newsreader“ Překlad autorka. 
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P/T dvěma typy úprav zdrojového textu: pragmatická „obohacení“ (pragmatic 

enrichments) a pragmatická „ochuzení“ (pragmatic inpowerishment).  

Pragmatické „obohacení“ cílového textu je doplnění logické myšleny tak, aby vyjádřila 

tvrzení ve zdrojovém jazyce s tím, že doplnění může a nemusí obsahovat pouze 

myšlenky vyslovené v původním tvrzení (Stone, 2009). Cílové tvrzení se tak stává 

explicitnějším (výslovnějším, konkrétnějším).  

Pragmatické „ochuzení“ popisuje situaci, kdy tvrzení převedené ze zdrojového jazyka 

do cílového jazyka obsahuje méně než v jazyce zdrojovém (Stone, 2009). Cílové tvrzení 

se tak stává implicitnějším (předpokládané se samozřejmostí). 

Zatímco slyšící tlumočníci tlumočili zprávy na základě zvukové stopy spíše než psaného 

textu, role Neslyšícího T/P je širší než jen role tlumočnická. Neslyšící T/P pracují 

s psaným textem na čtecím zařízení tak jako moderátoři slyšící, ale zároveň si předem 

připravují překlad do BSL. 

I přestože jsou někteří slyšící tlumočníci sžití s kulturou neslyšících a dosahují vysoké 

úrovně v BSL (Stone je označuje jako ‚Deaf (hearing)‘ - kulturně neslyšící, ale schopni 

slyšet), „nemohou zamezit vlivu zvuků na způsob jejich myšlení53“ (Stone, 2009, str. 95). 

Ilustrací budiž tento úryvek z rozhovoru s Neslyšící tlumočnicí, který ponecháváme 

záměrně v originálním znění: 

„[…] Not criticism but, hearing interpreters good but have not some specific 

skills, same as [some] Deaf people will never have some skills that hearing 

have, never. I think it’s impossible for us, impossible for them, through 

influence from sound, impossible, hearing way of thinking impossible, do 

your best fine, but Deaf natural, grow up natural, comma full-stop from 

head, you tell me I’ve been doing that, I don’t know that, I don’t know 

why, not taught at school, how to move head nothing, just using language 

naturally, have head movement there naturally. (Rebecca) 54“  (Stone, 2009, 

str. 95). 

                                                        
53 „[...] cannot reduce the influence hearing sound has on their way of thinking.“ Překlad autorka. 

54 Citát zůstává v originále z důvodu zachování typické stavby vět. Volný překlad: „Tohle není kritika, slyšící 

tlumočníci jsou dobří, ale nemají některé specifické dovednosti. To je stejné jako [někteří] Neslyšící lidé také 

nikdy nebudou mít dovednosti, které mají slyšící. Nikdy. Myslím, že to pro nás není možné, není to možné ani pro 
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Neslyšící P/T nejenom využívají tzv. „pravidla překladu Neslyšících“ (Deaf Translation 

Norm), ale zároveň přetváří promluvu v BSL tak, že působí spíš jako samostatný text než 

jako překlad (Stone, 2009).  

Nejvýznamnější rozdíl v práci mezi slyšícími a Neslyšícími PT není ve výběru lexikálních 

jednotek, ale v používání prozódie. Koheze ve znakovém jazyce se dosahuje pomocí 

prostoru a pohybů těla (Stone, 2009). Cílový text, který zapojuje prvky Deaf Translation 

Norm, se vyznačuje mrkáním (blinking), které se objevuje mezi významovými celky 

a jehož frekvence je na úrovni dialogu nikoli monologu. To umožňuje navázat 

Neslyšícímu P/T „spojení“ s divákem (Stone, 2009). 

Mrkání ve spojení s pohyby hlavy (head movements) po třech různých osách tvoří 

prvky prostorové prozódie, což přispívá ke kohezi cílového textu.  

Tato prostorová prozódie snižuje kognitivní zátěž diváků a tím zvyšuje míru jejich 

porozumění (Stone, 2009), neboť pomáhá vytvářet text relevantní pro cílové diváky. 

7.4 Vznik videa ve znakovém jazyce - překlad či tlumočení? 

Wurm (2010) zkoumala vznik videa ve znakovém jazyce jako převod zdrojového textu 

v psané podobě do cílového textu ve znakované podobě na základě klasických 

translatologických teorií. Podle Wurm (2010) má proces tři fáze: fáze přípravy 

(preparation) a produkce (prodiction), která se dále dělí na samotné natáčení 

(presenting) a fázi revize (revision).  

Fáze přípravy se podobá překladu (viz Tabulku č. 2): Modalita zdrojového textu (ZT) je 

psaná, ZT je pevný, neměnný. Tato neměnnost dává prostor k potenciálně neomezené 

době na přípravu na vypracování „nejlepší“ verze. Tato neměnnost textu a prostor na 

přípravu je v kontrastu s tlumočením, kde tlumočník převádí text ad hoc a má jen „jednu 

šanci“. Tlumočník se samozřejmě také připravuje, ale jeho zdrojový text nikdy není 

neměnný (ani v případě, kdy má tlumočník k dispozici celý text projevu, nemůže 

vyloučit, že mluvčí některou pasáž přeskočí atd.). ZT je dostupný celistvý. Jak bylo 

uvedeno výše, při funkčním překladu přistupujeme k textu jako celku (Bell, 1991). Delší 

                                                                                                                                                                             
ně. Jsou ovlivněni zvukem, mají ‚slyšící‘ způsob uvažování. Nemožné. Můžou se snažit sebevíc, ale pro Neslyšící 

je to přirozené, vyrostli tak přirozeně. Říkáte mi, že něco dělám, ale já o tom ani nevím, nevím, proč to dělám, 

neučila jsem se ve škole, jak kývat hlavou, prostě jen přirozeně používám znakový jazyk a ty pohyby hlavou mám 

přirozeně v sobě. (Rebecca)“ 
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čas na přípravu umožňuje využít další zdroje k rešerši například významů ve zdrojovém 

textu a umožňuje konzultovat s kolegy možné formulace v cílovém jazyce. Při překladu 

nejsou přítomní primární účastníci (tj. ani autor textu ani cílový čtenář/divák). 

Přípravná fáze je tedy velmi časově a prostorově flexibilní (překladatel může pracovat 

„kdykoli a kdekoli“) (Wurm, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fáze produkce je velmi odlišná od přípravné fáze a podobá se více tlumočení. Přestože 

je zdrojový text stále v psané formě, je třeba jej převést do čtecího zařízení (Wurm 

(2010) pracovala se slyšícími tlumočníky, kteří si text převáděli do zvukové nahrávky, 

došlo tedy ke změně modality na mluvenou). Ve čtecím zařízení se text objevuje 

lineárně, čili překladatel nemá celý text přístupný najednou. Tato situace se v lecčems 

podobá tlumočení, avšak překladatel si výchozí text předem připravoval, do jisté míry je 

schopen si jej v paměti vybavit, navíc může využít jiné vizuální podměty (například 

tabuli umístěnou vedle kamery, na které je osnova textu apod.). Cílový text (CT) 

má podobu znakované nahrávky, tedy CT je podobně jako ZT pevný, produkuje se 

lineárně, neboť oproti psanému textu jej není možné editovat po jednotlivých 

lexikálních jednotkách. Na rozdíl od tlumočení kdy je prostor pro opravu jen limitovaný, 

při vytváření videa  ve znakovém jazyce je možná následné revize a případné 

přepracování celé nahrávky. Tento rys se blíží spíše překladu. Ovšem v případě psaných 

jazyků je možné změnit každé písmeno CT, aniž by to primární účastníci ve výsledném 

textu poznali. U znakované nahrávky možnost „vystřihnout“ jednu krátkou sekvenci a 

nahradit ji tak, aby to cílový divák nepoznal, chybí. Další odlišností mezi cílovým textem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psaný zdrojový 
text 

Delší čas na 

přípravu 

Absence 

primárních 

účastníků 

Možnost  připravit si 

pevný cílový text 

Dostupnost celistvého 

zdrojového textu 

Dostupnost druhotných 

zdrojů  

Možnost konzultace 

Časová a prostorová 

flexibilita 

Tabulka č. 2: Přípravná fáze.  
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psaným a znakovaným je absence anonymity. Překladatel, resp. figurant ve videu je 

s překladem trvale spjat, nelze jej od cílového textu oddělit (Wurm, 2010). Při převodu 

do znakového jazyka nelze zapomenout na techniku zapojenou do celého procesu. 

Překladatelova práce může rozšířena o obsluhování kamery, což jej odlišuje od 

tlumočníka, který se o rysy technického charakteru tradičně starat nemusí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázali jsme si, že vznik videa ve znakovém jazyce obsahuje jak činnosti čistě 

překladatelské tak vykazuje rysy tlumočnické.  Tabulka č. 4 sumarizuje obě fáze: 

 

 

Tabulka č. 3: Produkční fáze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahraný cílový 
text 

Delší čas na 

produkci 

Lineární 

výstup 

Absence 

primárních 

účastníků 

Trvalost 

Možnost nácviku 

Možnost revize 

Omezená možnost cílový 

text jednoduše editovat 

Viditelnost figuranta 

Tabulka č. 4: Fáze přípravy a produkce. 
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7.5 Shrnutí 

Stone (2009) i Wurm (2010) se shodují na několika rysech převodu do znakového 

jazyka zaznamenaného na video kameru. Překlad trvá obvykle delší dobu a sestává se 

z několika kroků včetně následné revize, zatímco rozhodovací proces u tlumočení je 

okamžitý.  

Zdá se, že převod do znakového jazyka, kde cílovým textem je neměnný video záznam, 

se více přibližuje překladu, proto jej budeme nadále takto v této práci označovat. 

Moderní teorie překladu se orientují na tzv. funkční ekvivalenci, tj. na zachování 

významu za cenu porušení syntaktické stavby zdrojového textu. Svou představu 

o ekvivalenci (Stone, 2009) vytváří překladatel na základě cílového recipienta. Cílové 

diváky překladatel většinou nezná, proto využívá své znalosti komunity, ve které se 

pohybuje, k představě „předpokládaného cílového diváka“ (Stone, 2009). Podle 

výzkumu Stone (2009) převádějí Neslyšící překladatelé zdrojový text do cílového za 

pomoci pragmatických „ochuzení“ a „obohacení“. Neslyšící moderátoři televizních zpráv 

vytvářejí kohezní cílový text za pomoci prostorové prozódie (mrkání a pohyby hlavou).  

Jak Agrifolio (2004) tak Solow (2012) tvrdí, že při tlumočení z listu hrozí extrémní riziko 

interference ze zdrojového textu, neboť tento má tlumočník neustále na očích. 

Tlumočník má k dispozici jiné jazykové zdroje při tlumočení z mluveného zdroje než při 

tlumočení ze psaného zdroje (prozódie vs. interpunkce). Stěžejní při provádění 

tlumočení z listu je mít na paměti, že nejvyšším cílem je přenést význam textu (Solow, 

2012).  

 

________________________________ 
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8. Neslyšící tlumočník 

Tlumočení mezi mluvenými a znakovými jazyky se věnuje poměrně velký počet autorů, 

vznikají odborné i populárně naučné publikace (např. Frishberg, 1999; Humphrey, 

Alcorn 2001; Mindess, 2006; Solow, 2000; u nás např. Čeňková, 2008; četné publikace 

ČKTZJ v projektu na vytvoření materiálů pro tlumočníky znakového jazyka) a tato 

profese se dostává do povědomí laické veřejnosti. Literatura zabývající se Neslyšícími 

tlumočníky není početná ani u nás (výjimku tvoří Pešková, 2008) ani v zahraničí 

(Ressler, 1999; Boudreault, 2005; Forestal, 2005; Stone, 2009). Sporé zdroje rozšířila 

nejnovější publikace Adam et. al. (2014) z konce června tohoto roku, kterou bohužel 

nebylo možné v době sestavování této práce za únosných podmínek získat. Profese 

Neslyšícího tlumočníka je u slyšící veřejnosti prakticky neznámá, a dokonce ani 

v povědomí komunity Neslyšících není ještě plně zakotvena.  

„Jak může být Neslyšící tlumočníkem znakového jazyka ve své vlastní 

komunitě? To přece nejde, vždyť neslyší!55“ (Boudreault, 2005, s. 323) 

Tento citát uvádí Boudreault  v úvodu svého příspěvku v knize Terry Janzena (2005). 

Tvrdí, že většina Neslyšících, kteří se poprvé setkají s Neslyšícím tlumočníkem, 

předpokládá, že je slyšící. Když zjistí, že neslyší, jsou často zmatení a podezřívaví 

(Boudreault, 2005).  

8.1 Neformální tlumočení v rámci komunity neslyšících 

V komunitě neslyšících téměř vždy narazíme na někoho, kdo neformálně napomáhá 

(facilituje) komunikaci. Tato osoba může být jak slyšící, tak neslyšící. Na takové 

„tlumočení“ můžeme narazit ve školách pro neslyšící, na pracovištích nebo při kontaktu 

se slyšícími profesionály (lékaři, právníky atd.). Komunikace ze strany Neslyšícího 

facilitátora56 může zahrnovat mluvený jazyk, gesta, psaný jazyk nebo jiný znakový jazyk 

či mezinárodní znakový systém (Boudreault, 2005). Tento typ tlumočení se v komunitě 

Neslyšících objevil již dávno před tím, než vzniklo jakékoli vzdělávání či certifikace 

Neslyšících tlumočníků. 

                                                        
55 „How can a Deaf person be a signed language interpreter in your own Deaf community? It can‘t be. You’re 

Deaf!“ Překlad autorka. 

56 Na tomto místě označuje termín „facilitátor“ osobu, která usnadňuje komunikaci, nikoli profesionála, který 

je školen v moderování či vedení diskuzí, ani osobu, která asistuje při formách alternativní komunikace.  
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Ve školách pro neslyšící se setkáme s učiteli, kteří neovládají znakový jazyk na 

dostatečné úrovni, aby mohli srozumitelně předat veškeré informace neslyšícím žákům 

či studentům, a kteří přesto musí pracovat bez tlumočníka nebo takový způsob práce 

preferují. V takovém případě může docházet k jazykovým bariérám mezi žáky a učitely 

(Boudreault, 2005). Neslyšící tlumočníci Collins a Roth (1992) uvádí příklad: 

„Pamatujete, jak jsme na sebe ukazovali ‚Co povídá?‘, když se učitelka otočila čelem 

k tabuli? Pokaždé, když jsme si navzájem ‚překládali‘, co učitelka říkala, to byla určitá 

forma tlumočení!57“ (Collins, Roth, 1992). V jiném případě může Neslyšící osoba, která 

má dostatečnou znalost většinového jazyka, facilitovat komunikaci mezi Neslyšícím, 

jemuž není příjemné dorozumívání „psaním“, a slyšící osobou neovládající principy 

komunikace s neslyšícími (Boudreault, 2005). Někteří nedoslýchaví členové komunity 

Neslyšících tlumočí pro své přátele a známé. Toto tlumočení je většinou přirozeně 

konsekutivní (Boudreault, 2005). Bilingvální Neslyšící mohou zprostředkovávat 

komunikaci mezi slyšícími, kteří neovládají dostatečně znakový jazyk, a neslyšícími, 

kteří jsou semilingvní či monolingvní.58 (více k této problematice v podkapitole 7.3 „Deaf 

Translation Norm“) Způsobů, jak si Neslyšící navzájem pomáhají porozumět okolnímu 

světu, je mnoho a zde jsme uvedli jen několik pro ilustraci.  

8.2 Neslyšící tlumočník jako profesionál 

Tlumočení popsané výše označujeme jako neformální. Profesionální status získali první 

Neslyšící tlumočníci ve Spojených státech v roce 1972. Tehdejší certifikát RSC (Reverse 

Skills Certificate) byl ale spíše udělován nedoslýchavým osobám, které se podílely na 

evaluaci slyšících tlumočníků (Bienvenu, Colomonos, 1992).  

V České republice neexistuje do dnešní doby žádné ucelené vzdělání pro Neslyšící 

tlumočníky, pouze krátkodobé kurzy specializující se na určitou oblast (např. roční kurz 

pro neslyšící tlumočníky mezinárodního znakového systému, víkendový kurz překladu 

textů z psané češtiny do českého znakového jazyka v ČKTZJ). Neslyšící tlumočníci v ČR 

ovšem mají jako jedni z mála v evropských zemích možnost být členy profesní 

                                                        
57 „Remember when the teacher would turn her back and the students would turn to each other and sign, 

‘What did she say?’ Well, every time we ‘translated’ what the teacher said for each other, that was a form of 

interpreting!“ Překlad autorka. 

58 Termíny vysvětleny v kapitole Terminologie. 
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organizace (ČKTZ)59 a také možnost registrace v databázi Centra zprostředkování 

tlumočníků pro neslyšící60 při ASNEP. Spolkový svaz tlumočníků znakového jazyka v 

Německu (BGSD) neumožňuje Neslyšícím tlumočníkům být členy svazu.  

8.2.1 Definice 

Kdo je tedy Neslyšící tlumočník? Pešková (2008) uvádí, že neslyšící tlumočník je „osoba 

prelingválně neslyšící, jejímž mateřským jazykem je český znakový jazyk, popřípadě osoba 

postlingválně neslyšící ovládající český znakový jazyk na úrovni rodilého mluvčího“ 

(Pešková, 2008, s. 18). Dále říká, že jazyková kompetence není jediným předpokladem, 

důležité jsou i osobnostní předpoklady a tlumočnické dovednosti, stejně jako 

u tlumočníků slyšících. Mezi obecné předpoklady pro profesi neslyšícího tlumočníka 

řadí Pešková (2008) znalost kulturního prostředí Neslyšících, znalost psané formy 

většinového jazyka a znalost kulturního prostředí slyšících. Za obecné dovednosti 

tlumočníka považuje kultivovaný projev, schopnost zvládnout psychický nápor, 

schopnost vcítit se do svých klientů. Tlumočník musí být schopný se připravit na 

tlumočenou situaci, dokáže komunikovat s oběma klienty a zajistit si odpovídající 

technické a organizační zázemí (tamtéž).  

Tyto kompetence podstatně rozvádí Weinmeister (2012) a my je uvádíme v samostatné 

kapitole 9.1 „Kompetence překladatele“. 

Boudreault (2005) konkrétní definici neuvádí. Úspěšný Neslyšící tlumočník musí být 

citlivý k jazykové a komunikační rozmanitosti Neslyšících klientů, především k různým 

formám domáckých znaků (home-signs), ale také vlivu cizích znakových jazyků 

(Boudreault, 2005). 

8.2.2 Dostupné vzdělání pro Neslyšící tlumočníky 

Na Univerzitě v Hamburku vznikl třísemestrální kurz celoživotního vzdělávání s názvem 

„Taube Gebärdensprachdolmetscher“ (Neslyšící tlumočníci znakového jazyka) pod 

                                                        
59 Vzdělávání pro Neslyšící tlumočníky (NT) najdeme jen v několika málo evropských zemích, tato profese není 

často nijak uznaná, a proto nemají NT ani možnost být členy profesní organizace. Členství NT umožňují 

organizace sdružující tlumočníky kromě ČR ještě v Anglii, Walsu a Severním Irsku, Finsku, Chorvatsku, Irsku, 

Maďarsku, Portugalsku a Rusku (de Witt, 2012). Viz databáze ČKTZJ http://www.cktzj.com/certifikovani-

tlumocnici-mzs. 

60 Viz databázi CZTN, kde jsou i neslyšící tlumočníci http://www.cztn.cz/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=84&Itemid=83. [cit. 2014-07-10] 
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vedením prof. Christiana Rathmanna. První Neslyšící tlumočníci absolvovali v roce 2011 

(Tgsd, 2014). Kurz se sestává z 10 modulů, po jejichž absolvování následuje státní 

zkouška. Moduly mimo jiné obsahují informace o translatologii, etice tlumočení, 

lingvistice znakového jazyka, frekventanti si osvojí praktické i teoretické znalosti o 

simultánním tlumočení, tlumočení z listu, týmovém tlumočení, tlumočení 

mezinárodního znakového systému a tlumočení ze čtecího zařízení. Jeden modul má 

hodnotu 3 kredity ECTS (European Credit Transfer System). Cena za absolvování 

jednoho modulu je 370 Euro a je možné získat finanční prostředky formou stipendií. 

Vstupními požadavky je dokončené vysokoškolské studium, v případě, kdy uchazeč 

nemá VŠ diplom, může být ke studium přijat na základě osobního pohovoru. Každý 

uchazeč musí být kompetentní v jedné ze tří oblastí: (A.) německý znakový 

jazyk/znakový jazyk jiného státu, (B.) německý znakový jazyk/mezinárodní znakový 

systém nebo (C.) německý znakový jazyk/německý jazyk v psané formě.61 Úspěšný 

absolvent celého programu je státně certifikovaným Neslyšícím tlumočníkem. 

8.3 Oblasti působnosti 

„O tlumočnících z mluvených do znakových jazyků přemýšlíme jako 

o ‚slyšících‘. Takže bychom ‚Neslyšící‘ tlumočníky mohli považovat za ty, 

kteří prostě a jenom neslyší. Mnoho lidí si ovšem myslí, že Neslyšící 

tlumočníci mohou pracovat jen v určitých specifických situacích, […] že role 

Neslyšícího tlumočníka je omezená.62“ (Boudreault, 2005, s. 327)  

Naše práce se primárně zabývá Neslyšícími profesionály na poli překladu. Neslyšící 

tlumočníci ovšem pracují v dalších oblastech, které si nyní pro úplnost stručně 

představíme. Uplatňují se ve dvou hlavních odvětvích: tlumočení v rámci jednoho jazyka 

a tlumočení mezi dvěma jazyky (Boudreault, 2005; Pešková, 2008; Stone, 2012). 

8.3.1 Tlumočení mezi dvěma jazyky 

V mnoha zemích světa existují paralelně dva nebo více oficiálních mluvených jazyků 

(např. Kanada, Irsko, Švýcarsko), tudíž zde často vznikají dvě (tři) komunity Neslyšících 

                                                        
61 Viz http://www1.uni-hamburg.de/aww/Gebaerdensprachdolmetscher.html. 

62 „We tend to think of spoken to signed language interpreters as ‘hearing’ interpreters, so perhaps we might 

consider ‘Deaf’ interpreters to be those who just happen to be Deaf. However many people assume that Deaf 

interpreters can only do certain specific tasks, [...] that a Deaf interpreter’s role is limited.” Překlad autorka. 
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korespondující s jazykovými oblastmi většinových jazyků, neboť školy pro neslyšící 

vznikají tak, aby odpovídaly jazyku rodičů (Boudreault, 2005). Například Kanadská 

asociace neslyšících (Canadian Association of the Deaf) oficiálně uznává dva znakové 

jazyky: quebecký znakový jazyk (LSQ) užívaný ve frankofonní oblasti a americký 

znakový jazyk (ASL) užívaný v anglofonní oblasti. Oba jazyky jsou příbuzné, avšak mají 

odlišnou gramatiku a v obou nalezneme vliv odpovídajícího většinového jazyka. 

V komunikaci mezi mluvčími LSQ a ASL mohou nastat nedorozumění (Boudreault, 

2005). Neslyšící tlumočník pracující mezi LSQ a ASL musí tedy ovládat oba znakové 

jazyky a zároveň psanou formu obou většinových jazyků (angličtiny a francouzštiny).63 

V týmu se slyšícími tlumočníky pracují Neslyšící jako relay64 v případě, kdy klient 

používá jiný znakový jazyk než národní (Pešková, 2008). Například na přednášce 

amerického neslyšícího přednášejícího (ASL) bude český Neslyšící tlumočník ovládající 

ASL tlumočit do ČZJ a český slyšící tlumočník pak do mluvené češtiny pro slyšící 

publikum.  Viz obrázek č. 3. 

 

 

 

 

                                                        
63 Například ASL používá mnohem více prstovou abecedu než LSQ. Je nutné rozumět termínům v angličtině, 

aby NT mohl nalézt ekvivalent ve francouzštině/LSQ. Naproti tomu LSQ používá pro odborné termíny 

inicializované znaky a výraznou artikulaci, ASL ‚vyspeluje‘ celé slovo (Boudreault, 2005). 

64 „Podstata relay tlumočení tkví v tom, že výchozím/zdrojovým jazykem tlumočníka, který tlumočí do jazyka 

cílového (cílový tlumočník) není projev mluvčího, ale již jednou přetlumočený projev. Tlumočení tedy probíhá 

přes 3. osobu.“ (Pešková, 2008, s. 15). V prostředí mluvených jazyků narazíme na takové situace např. na půdě 

Evropského parlamentu: Hovoří-li mluvčí v jazyce, který tlumočník neovládá (např. litevština), napojí se na 

tlumočníka, který převádí projev do jazyka, který ovládá (např. angličtiny), kterou používá jako výchozí jazyk, a 

dále tlumočí do svého pracovního jazyka (např. maďarštiny). V prostředí znakových jazyků zahrnuje Pešková 

(2008) do relay tlumočení MZS, tlumočení cizího znakového jazyka, tlumočení v situacích, které jsou pro klienta 

psychicky náročné, tlumočení pro klienty se specifickými jazykovými potřebami a tlumočení pro klienty 

s narušenou komunikační schopností. Pešková (2008) uvádí tyto typy tlumočení v souvislosti s vytvářením 

tlumočnického týmu. V této práci je uvádíme v následujícím oddílu 4.2.3 „Tlumočení v rámci jednoho jazyka“. 

K tomuto dělení jsme přistoupili na základě rozdělení podle pracovního jazyka tlumočníka a není v rozporu 

s dělením podle Peškové (2008). 

Termín „relay“ je v anglicky psané literatuře týkající se znakových jazyků používán výhradně v kontextu online 

tlumočení po telefonu. Posun ve významu pochází z amerického VRS, tedy Video Relay Service, umožňující 

Neslyšícím klientům telefonovat přes tlumočníka, který není fyzicky přítomný (viz Mindess, 2006; Solow, 2000). 
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8.3.2 Tlumočení v rámci jednoho jazyka 

Termín tlumočení není v tomto případě zcela na místě, neboť „tlumočení“ chápeme jako 

převod informací mezi dvěma různými jazykovými kódy.65 Neslyšící tlumočník nemusí 

ovšem nutně tlumočit mezi dvěma jazyky, naopak může pracovat z jednoho jazykového 

kódu do jiné formy komunikace, která není považována za plnohodnotný jazykový 

systém (gestikulace, používání rekvizit, kreslení, idiosynkratické znaky, mezinárodní 

znakový systém atd.) (Boudreault, 2005). Převod v rámci jednoho jazyka bychom též 

mohli nazvat transliterací.  

V prostředí konferencí či přednášek narazíme na tlumočníka, který „zrcadlí“ (v anglicky 

psané literatuře se setkáme s termíny „mirroring, shadowing“) znakovaný projev 

mluvčího tak, aby tlumočník stojící vedle mluvčího čelem k publiku mohl bez problému 

tlumočit do jiného znakového jazyka. Zrcadlící tlumočník také opakuje otázky z publika, 

kde je většina diváků Neslyšících, a to z toho důvodu, aby Neslyšící divák nemusel chodit 

dopředu či na podium (Boudreault, 2005). Uveďme si na příkladu quebeckého 

znakového jazyka (LSQ) a amerického znakového jazyka (ASL) v obrázku č. 4.  

 

 

 

                                                        
65 Pešková (2008) používá termín „tlumočení v rámci jednoho jazyka“ a uvádí, že i v tomto případě se jedná 

o tlumočení neboť „tlumočník nesmí významově posunout obsah sdělení a nesmí nijak zasáhnout do 

komunikace“ (Pešková, 2008, s. 17). Boudreault (2005) se pojmu tlumočení vyhýbá a preferuje „working within 

one language“. Stone (2009) pro stejný jev používá pojem „intra-lingual modification“.  

Přednášející: ASL 

Neslyšící tlumočník: ASL/ČZJ 

Slyšící tlumočník: ČZJ/ČJ 

Slyšící publikum používající ČJ 

Obrázek č. 3: Relay tlumočník v pracovním týmu. Slyšící tlumočník neovládá ASL, 

proto se „napojí“ na Neslyšícího tlumočníka a jeho přetlumočený projev v ČZJ má jako 

výchozí jazyk. 
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V některých případech stojí zrcadlící Neslyšící tlumočník (např. ASL) na podiu tak, aby 

na něj diváci dobře viděli. Tento tlumočník přijímá stejný kód (ASL) od slyšícího 

tlumočníka sedícího naproti němu, který tlumočí z mluveného jazyka (např. AJ). 

Neslyšící tlumočník je na rozdíl od slyšícího tlumočníka rodilým mluvčím ASL, a proto 

dokáže produkovat přirozený a plynulý projev (viz obrázek č. 5). Jak je uvedeno 

v podkapitole 9.3 „Překladatelský tým“, Neslyšící tlumočníci mají nadprůměrnou znalost 

znakového jazyka, neboť si ho osvojili v dětství. Projev Neslyšícího tlumočníka vnímá 

divák jako přirozenější než projev slyšícího tlumočníka (Weinmeister, 2012). Tento typ 

týmového tlumočení je velmi oblíbený u Neslyšících diváků, ovšem z finančních důvodů 

se nerealizuje příliš často66 (Boudreault, 2005).  

 

 

                                                        
66 Jeden Neslyšící účastník na akci, kde poprvé viděl pracovat Neslyšícího tlumočníka: „To bylo poprvé, co jsem 

rozuměl všemu, aniž bych musel přemýšlet. Nádhera - čistý ASL!” (Colins, Roth, 1992, nečíslováno). Tento citát 

dokládá, jak důležitý pro porozumění je přirozený projev. („That is the first time I understood everything 

without even having to think. It was so beautiful - pure ASL!“ Překlad autorka.) 

Obrázek č. 4: Schéma rozmístění tlumočnického týmu se „zrcadlícím“ 

tlumočníkem (červená barva). V případě otázky z publika se zrcadlící tlumočník otočí 

a otázku zopakuje pro zbytek diváků z toho důvodu, aby tázající nemusel vstávat a 

chodit na podium (modrá barva). 

„Zrcadlící tlumočník“ pracuje v rámci jednoho jazyka (LSQ - LSQ nebo ASL - ASL 

v případě dotazu z publika), zatímco „Tlumočník“ pracuje mezi dvěma jazyky (LSQ - 

ALS a obráceně). 

Situace se samozřejmě může rozšířit o tlumočníky do mluvených jazyků v případě, že 

v publiku budou jak neslyšící tak slyšící diváci.  

 

Přednášející: LSQ 

Zrcadlící tlumočník: LSQ/ASL 

Tlumočník: LSQ/ASL 

Neslyšící publikum používající ASL 

Dotaz z publika: ASL 
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Neslyšící tlumočník se často uplatní v práci s klienty se specifickými jazykovými 

potřebami nebo klienty s narušenou komunikační schopností. Může se jednat o 

klienty semilingvní,67 klienty s různým stupněm mentální retardace, autismem či jinou 

psychickou poruchou. Při práci s těmito klienty se uplatní gesta, obrázky, prvky 

pantomimy, odkazování ke konkrétním objektům v místnosti nebo používání rekvizit 

(Boudreault, 2005). Neslyšící tlumočník může být přizván i v případě, že je situace pro 

neslyšícího klienta psychicky náročná. Může jít o klienty, jejichž projev je ovlivněn 

vlivem stresu ve vypjaté situaci (např. soudní přelíčení, výslech na policii atd.) (Pešková, 

2008). „Tlumočník by měl neustále ověřovat porozumění každé dílčí myšlence, než se 

rozhodne pokračovat dál68“ (Solow, 2000, s. 99-100). Situaci ilustrujeme v obrázku č. 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
67 Viz pojem semilingvní v kapitole Terminologie. 
68 „The interpreter should remember to constantly check for understanding at each completed thought before 

moving on.“ Překlad autorka. 

Obrázek č. 5: Zrcadlící Neslyšící tlumočník na podiu. Produkuje plynulejší 

a přirozenější projev než slyšící tlumočník, protože ASL je jeho mateřským jazykem.  

 

Přednášející: AJ 

Slyšící tlumočník: AJ/ASL 

Zrcadlící Neslyšící tlumočník: ASL 

Neslyšící publikum používající ASL 

Obrázek č. 6: Neslyšící tlumočník v týmu se slyšícím tlumočníkem při tlumočení 

pro neslyšícího klienta. Projev neslyšícího klienta je „nestandardní“. Slyšící tlumočník 

mu buď špatně rozumí, nebo si není jist, zda mu klient dobře porozumí, proto je do 

situace přizván Neslyšící tlumočník. Jeho zdrojovým jazykem je „standardní“ ČZJ, který 

převádí do přístupné formy pro neslyšícího klienta. Tlumočení může probíhat jak 

simultánně tak konsekutivně.  

Slyšící tlumočník: ČJ/ČZJ 

Neslyšící tlumočník: ČZJ/ČZJ 

Neslyšící klient: ČZJ 

Slyšící policista/terapeut/…: ČJ 



 

61 

 

 

Tlumočení do mezinárodního znakového systému (MZS) (v anglicky psané literatuře 

„International Sign“ -  IS) zařazujeme do oddílu „Tlumočení v rámci jednoho jazyka“ 

z toho důvodu, že MZS je umělý jazykový kód, není tedy plnohodnotným jazykem 

(Pešková, 2008) a není ani prvním jazykem žádné komunity Neslyšících (Boudreault, 

2005). Jde tedy o tlumočení z jednoho jazyka do systému znaků „vypůjčených“ z různých 

znakových jazyků (loan signs) (Boudreault, 2005), vizuálně motivovaných znaků 

z vlastního znakového jazyka a několika stovek mezinárodně ustálených znaků 

(Pešková, 2008). Situaci ilustrujeme na příkladu konference v Německu (viz obrázek 

č. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při tlumočení pro hluchoslepé klienty bývá také často přizván Neslyšící tlumočník. 

Tlumočení zahrnuje taktilní znakový jazyk (hluchoslepý klient buď „odhmatává“ znaky, 

nebo tlumočník vede klientovy ruce, jako kdyby znakoval sám (Pešková, 2008), formy 

abecedy (Lormova abeceda, psaní do dlaně, jednoruční prstová abeceda atd.), vibrační 

metodu Tadoma69 (Solow, 2000) a další. Hluchoslepý klient většinou volí kombinaci 

několika technik, aby předešel nedorozuměním (Solow, 2000).  

                                                        
69 Taktilní „odezírání“ pomocí palce na rtech mluvčího a odhmatávání vibrací samohlásek na krku mluvčího 

(Solow, 2000). 

Obrázek č. 7: Schéma rozmístění tlumočnického týmu s Neslyšícím tlumočníkem 

tlumočícího do MZS. Slyšící přednášející hovoří německy (NJ), slyšící tlumočník 

tlumočí jeho projev do německého znakového jazyka (DGS). Jeho projev je zdrojovým 

textem pro Neslyšícího tlumočníka, který ho převádí do MZS. V publiku sedí posluchači, 

kteří rozumí německy a zahraniční hosté, kteří rozumí MZS. Slyšící tlumočník je v této 

situaci na pozici relay tlumočníka. 

 

Přednášející: NJ 

Slyšící tlumočník: NJ/DGS 

Neslyšící tlumočník: DGS/MZS 

Publikum používající NJ a MZS 
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Neslyšící tlumočníci mohou fungovat v celé řadě dalších situací, některé z nich však 

nalezneme spíše v knihách než v praxi (Pešková, 2008). Jako podpůrný tlumočník 

„nahazovač“ může pracovat například ve školním prostředí (Pešková, 2008). 

8.4 Shrnutí 

Profese Neslyšícího tlumočníka není limitována pouze na podpůrného člena 

tlumočnického týmu. Naopak, „Neslyšící tlumočníci podávají při tlumočení cizích 

znakových jazyků, MZS i v rámci tlumočení mezi varietami znakového jazyka lepší výkony 

než tlumočníci slyšící“ (Pešková, 2008, s. 46).  Velkou výhodou Neslyšícího tlumočníka je 

jeho schopnost identifikovat se s klientem, jeho „zkušenost Neslyšícího“ („the Deaf 

experience“ (Boudreault, 2005, s. 335)). Tlumočník sdílí tuto zkušenost, tuto „stejnost“ 

s neslyšícím klientem, což je klíčové pro vytvoření určitého propojení a pro efektivní 

komunikaci (Boudreault, 2005). Přítomnost Neslyšícího tlumočníka může být pro 

klienta pozitivní po psychické stránce (Boudreault, 2005), neboť se s ním kulturně 

identifikuje a necítí se „ztracený“ mezi slyšícími. To může podnítit neslyšícího klienta 

k sebevědomějšímu jednání, k vyjadřování svých myšlenek svobodněji (Boudreault, 

2005). Více o výhodách Neslyšících tlumočníků uvádíme v kapitole 9.4 „Neslyšící figurant 

a překladatel“.  

Někteří slyšící tlumočníci nejsou z různých důvodů příliš otevření spolupráci 

s Neslyšícími kolegy (Pešková, 2008; Bronk, 2009), avšak je třeba si uvědomit, že 

spolupracovníci v tlumočnickém týmu mají jeden společný cíl, a to zprostředkování co 

nejkvalitnější komunikace pro své klienty (Pešková, 2008).  

Neslyšící tlumočník v týmu je nespornou přidanou hodnotou pro slyšící kolegy, neboť, 

jak dodává Neslyšící tlumočnice Alisha Bronk (2009), pro slyšící tlumočníky není lepší 

způsob jak zvýšit své bikulturní a bilingvní schopnosti, než ve chvíli, kdy vidí svou 

interpretaci ihned přetlumočenou Neslyšícím kolegou (Bronk, 2009).  
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9. Překlad do znakového jazyka 

9.1 Kompetence překladatele 

K tomu, aby cílová skupina co nejvíce profitovala z přeloženého textu, měl by mít každý 

překladatel soubor určitých klíčových kompetencí. Zároveň by měl, v evropském 

kontextu, splňovat podmínky stanovené Generálním ředitelstvím pro překlad 

(Directorate-General for Translation) Evropské komise (viz níže). Generální ředitelství 

pro překlad iniciovalo v roce 2009 projekt European Master‘s in Translation (EMT) 

v reakci na problematickou situaci na evropském trhu institucí poskytujících terciární 

vzdělávání na poli překladu (EMT, 2009). Evropská komise registrovala v roce 2006 na 

území EU přes 285 různých překladatelských vzdělávacích programů, které se lišily svou 

úrovní (EMT, 2009). Subjekty zapojené do projektu EMT70 garantují standardizované 

vzdělání a přihlíží k potřebám evropských institucí. Toto vzdělání je jediným oficiálně 

uznávaným překladatelským standardem Evropské komise.  

Podmínky stanovené Generálním ředitelstvím pro překlad v projektu EMT zahrnují šest 

minimálních požadavků na překladatele včetně oblasti multimédií. Výsledná podoba 

přeložených textů do znakového jazyka, kterými se v naší práci zabýváme, má formu 

multimediálních souborů (videí). Tato pravidla aplikuje Weinmeister (2012) na překlad 

textů do znakového jazyka nejen pro svou výslednou formu (multimediální video 

soubory), ale především proto, že překlad do znakových jazyků by měl splňovat stejné 

podmínky kvality jako překlad do jazyků mluvených. Překladatelé pracující 

v evropských institucích se potýkají se specifickými texty z oblasti práva, ekonomie 

a politiky, což svou náročností koresponduje s texty publikovanými na federální 

(spolkové) úrovni v Německu (Weinmeister, 2012).  

Následující diagram (viz Obrázek č. 8) popisuje šest oblastí, které stanovují minimální 

kompetence překladatele podle projektu EMT. Konkrétní kompetence specifikujeme 

v textu níže. Informace čerpáme ze zprávy expertní komise při EMT (2009), specifikace 

pro překlad z němčiny do německého znakového jazyka (DGS) uvádí Weinmeister 

(2012). 

                                                        
70 V České republice je členem projektu pouze Ústav translatologie FF UK v Praze. (viz 

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/universities/index_en.htm#czech) [cit 2014-05-30]  
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I. Kompetence poskytování překladatelských služeb 

Tato oblast specifikuje osobnostní dovednosti pro poskytování překladatelských služeb. 

Překladatel si umí sjednat zakázku, vyjednat pracovní podmínky, termíny dodání práce, 

formu a způsob vyplacení odměny včetně kalkulace poskytnutých služeb a jejich přidané 

hodnoty, zná svá práva a povinnosti vůči zadavateli. Umí organizovat svůj čas, pracovat 

se stresem, dodržuje závazky. Umí pracovat pod tlakem a zvládá práci v týmu, včetně 

cizojazyčného a/nebo virtuálního. Dokáže navázat kontakty pro spolupráci v týmu. 

Rozšiřuje své vzdělání.  

Do této oblasti spadají i kompetence produkční. Překladatel umí zvolit strategii překladu 

odpovídající klientovu požadavku, dokáže identifikovat problémy a zvolit řešení. Umí 

obhájit svůj postup při překladu. Osvojí si překladatelský meta-jazyk, komunikuje jasně 

o své práci, postupech a řešení problémů. Zná techniky revize vlastních 

vyprodukovaných textů a dokáže si nastavit a dodržovat standardy kvality (EMT, 2009).   

Pro překladatele z němčiny do DGS specifikuje Weinmeister (2012) schopnost pracovat 

v týmu neslyšících a slyšících překladatelů. 

 

 

 

 

Obrázek č. 8: Klíčové kompetence v programu EMT  
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II. Jazyková kompetence 

Překladatel má povědomí o gramatických, lexikálních a idiomatických strukturách 

a zároveň zná typografické normy jazyka A71 a svých ostatních pracovních jazyků (B, C...) 

a umí tyto struktury používat ve všech pracovních jazycích (EMT, 2009).  

V případě překladu do DGS jsou vyžadovány perfektní schopnost čtení s porozuměním 

ve zdrojovém jazyce a nadprůměrná znalost cílového jazyka včetně znalosti různých 

variet.  

III. Interkulturní kompetence 

Mezi sociolingvistické dovednosti patří schopnost použít varietu jazyka odpovídající 

situaci, schopnost rozeznat pravidla interakce vážící se ke specifické komunitě včetně 

nonverbálního chování. Schopnost práce s textem zahrnuje analýzu struktury 

a koherence dokumentu. Dokument nemusí mít jen formu psaného textu, ale 

například multimediálního souboru, čili k celkové koherenci mohou přispívat i vizuální 

a zvukové prvky (Weinmeister, 2012). Překladatel dokáže porozumět skrytým 

významům, nepřímým zmínkám a narážkám. Umí vytáhnout a shrnout klíčové 

informace v dokumentu, dokáže identifikovat prvky odlišných kultur, hodnot a odkazy 

na ně v textu. Dokáže tyto kulturní prvky výstižně propojit. Umí rychle a kvalitně 

vypracovat koncept, přeformulovat nebo zestručnit text v jazycích A i B (C, D…) 

(EMT, 2009). 

Pro překlad do DGS je bezpodmínečně nutná orientace v obou jazycích a kulturách, 

neboť znalost kultury slyšících je nutné převést do prostředí kultury Neslyšících 

(Weinmeister, 2012).  

IV. Kompetence shromažďovat informace (sběr a porovnávání 

informací) 

Překladatel umí efektivně vyhledávat odbornou terminologii (ovládá práci se softwarem 

pro vyhledávání terminologie, umí pracovat s elektronickými korpusy a elektronickými 

slovníky) včetně konzultace s experty v dané oblasti. Zároveň umí kriticky zhodnotit 

důvěryhodnost dokumentů nalezených na internetu nebo jiném médiu. Dokáže vyvinout 

systém vlastní archivace dokumentů (EMT, 2009). 

                                                        
71 Viz kap. Terminologie, heslo „Pracovní jazyky“. 
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Vedle vyhledávání neznámých znaků ve slovnících nebo specializovaných periodikách je 

nutná schopnost parafrázovat psané texty pro převod do DGS (Weinmeister, 2012).  

V. Tematické kompetence (vyhledávání informací, schopnost se učit) 

Překladatel umí vyhledat odpovídající informace pro hlubší pochopení tématu. Dokáže 

rozvíjet své znalosti v odborných tématech - vytváří si systematizovaný seznam 

terminologie (tzv. controlled vocabulary -  indexovaný seznam umožňující vyhledávání). 

Překladatel je mimo jiné „zvídavý“, má potřebu vyhledávat, analyzovat a sumarizovat 

nové informace (EMT, 2009). 

VI. Technologické kompetence 

Překladatel ovládá podpůrný software a umí ho používat efektivně a ke svému 

prospěchu. To zahrnuje programy na kontrolu pravopisných chyb, formátování 

dokumentů, program na přepis audio záznamu (rozeznávání hlasu), prvky strojového 

překladu;72 ale také uživatelské schopnosti pro práci s internetem a databázemi. Umí 

vytvářet složky a vlastní databáze (EMT, 2009).  

Tyto technologické kompetence se vztahují především na překlad mezi jazyky, které 

mají psanou formu, proto je není možné přímo vztáhnout na překlad do DGS.  

 

Weinmeister (2012) definuje další dvě kompetence, které se uplatňují v kontextu 

multimédií (tj. u vizuálně motorických jazyků, kde jednou z forem záznamu je video 

nahrávka). Kompetence VII. a VIII. nejsou zahrnuty mezi šest kompetencí stanovaných 

projektem EMT. 

VII. Oblast médií -  technické schopnosti 

Osoba znakující před kamerou (figurant)73 by měla umět používat video kamery a mít 

znalosti technického charakteru, jako je stříhání či vkládání videí na webové stránky. 

                                                        
72 Pro kvalitní práci nelze samozřejmě využívat primárně strojový překlad. Zde se jedná o software sestavující 

indexovaný seznam vět či sousloví, které již byly v minulosti přeloženy, čímž umožňuje rychlejší práci na 

překladu. Software nabízí překladateli možné varianty překladu ustálených spojení či dříve přeložených vět 

a sousloví.  

73 Ačkoli figurant nemusí nutně stát u překládání zdrojového textu, z osobního rozhovoru ve firmě Skarabee 

poskytující překlady do DGS a z emailové konverzace s firmou Gebärdenwerk poskytující obdobné služby 

vyplývá, že člověk, který bude cílový text znakovat před kamerou, je vždy přítomen u vytváření překladu a často 

je i sám překladatelem.  
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Ačkoli figurant sám nemusí tyto činnosti vykonávat, jejich znalost přispívá k porozumění 

celému procesu. Díky tomu figurant například ví, kdy se ukazují titulky, kdy je vhodné 

udělat v projevu pauzu a podobně. Rozumí základním technickým údajům na DVD nebo 

na internetu a dokáže svůj projev přizpůsobit podmínkám, které si to či ono medium 

žádá (Weinmeister, 2012).  

VIII. Oblast médií - schopnost přednesu 

Samozřejmostí je jasný a srozumitelný projev, figurant se musí vyvarovat „přeřeknutím“ 

či „koktání“ (Weinmeister, 2012). 

Každá z výše jmenovaných kompetencí předpokládá kombinaci nadání, znalostí 

a chování nutných k vypracování konkrétní zakázky v konkrétních podmínkách (EMT 

expert group, 2009). Předpokladem k úspěchu je i dostatečná znalost jazyků A i B, a to 

minimálně na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce (Common 

European Framework of References for Languages).  

9.2 Etický kodex 

Neslyšící tlumočníci, kteří absolvovali kurz celoživotního vzdělávání „Taube 

Gebärdensprachdolmetscher“ v Hamburku a složili státní zkoušku, se sdružili ve Foru 

neslyšící tlumočníků s názvem „tgsd“ (Forum der staatlich geprüften tauben 

Gebärdensprachdolmetscherinnen und - dolmetscher). Tlumočníci sdružení v tgsd 

uznávají etický kodex Spolkového svazu tlumočníků znakového jazyka v Německu 

(plným názvem Pracovní a etický kodex tlumočníků a tlumočnic a překladatelů a 

překladatelek znakového jazyka74). Celý etický kodex obsahuje 22 pravidel a je 

k nahlédnutí v německém jazyce v příloze 2. Kodex se orientuje na výkon tlumočnické 

profese, například každý tlumočník je odpovědný sám za sebe, je povinen dbát na své 

vzdělání, přijímá pouze takové zakázky, na které podle svého uvážení stačí, tlumočník 

jedná podle svého nejlepšího uvážení. Každý tlumočník dodržuje mlčenlivost a je 

kolegiální ke svým spolupracovníkům. Bod, jehož obdobu v Etickém kodexu ČKTZJ75 

nenajdeme, říká, že tlumočník se má vyvarovat všem formám nekalé konkurence, 

například nabízení svých služeb pod cenou (bod č. 8). 

                                                        
74 „Berufs- und Ehrenordnung für Gebärdensprachdolmetscher/innen und Übersetzer/innen“ Překlad autorka. 

75  Viz http://www.cktzj.com/eticky-kodex 
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Pešková (2008) dodává, že neslyšící tlumočník by měl při práci v týmu ctít stejný etický 

kodex jako slyšící tlumočníci. 

9.3 Překladatelský tým 

Jazyk se neustále mění a vyvíjí (Weinmeister, 2012). Neslyšící tlumočníci mají 

nadprůměrnou znalost znakového jazyka, neboť jej používají od dětství. Podobný 

jazykový cit mohou mít někteří CODA nebo ‚near-native signers‘, kteří si znakový jazyk 

osvojili v mladším věku (Weinmeister, 2012). Rodilí mluvčí vhodně používají různé 

variety jazyka, umí se přizpůsobit konkrétní sociolingvistické cílové skupině (např. 

starší diváci, mládež atd.). Slyšící tlumočníci se často specializují jen na určitou oblast, 

např. na tlumočení ve školách (Weinmeister, 2012). 

Institute of Translation and Interpreting (ITI) doporučuje, aby cílovým jazykem byl 

vždy jazyk mateřský. Překládáme-li informační brožuru do němčiny a ruštiny, 

překladatelé budou rodilí mluvčí němčiny a ruštiny. „Překladatel, který porušuje toto 

základní pravidlo, bude pravděpodobně lhostejný i k dalším důležitým otázkám kvality76“ 

(Durban, 2014, s. 16).  

Toto pravidlo by se nemělo vymáhat plošně, např. při překladu krásné literatury. Každý 

předmět překladu je jedinečný a měl by se individuálně posuzovat. Z našich rozhovorů 

ve firmách Skarabee a Gebärdenwerk, které poskytují překladatelské služby, vyplývá, že 

překladatelské týmy v těchto firmách vždy tvoří rodilí mluvčí cílového jazyka a rodilí 

mluvčí zdrojového jazyka (viz kapitoly 10.1 „Gebärdenwerk“ a 10.2 „Skarabee“).  

Pešková (2008) definuje pravidla pro práci v tlumočnickém týmu s neslyšícím 

tlumočníkem, která by „měla platit ve všech situacích a celý tým by je měl mít vždy na 

paměti“ (Pešková, 2008, s. 24). Slyšící i neslyšící tlumočníci jsou partneři, jeden není 

nadřazený druhému, to znamená, že i povinnosti a odměna za práci je pro celý tým 

stejná. Všichni členové týmu dodržují etický kodex (viz kapitolu 9.2 „Etický kodex“) a na 

tlumočení se precizně připravují. Jsou si vědomi svých kvalit a nedostatků a umí s nimi 

pracovat (Pešková, 2008).  

                                                        
76 „[A] translator who flouts this basic rule is likely to be ignorant of other important quality issues as well.“ 

Překlad autorka. 
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9.4 Neslyšící versus slyšící figurant  

U jazyků, jež mají psanou formu, je většinou překladatel či překladatelský tým jediným 

článkem v procesu překladu, cílový text je zaznamenán na papíře či v elektronické 

podobě a vytváří ho překladatel sám. V případě vizuálně motorických jazyků musí být 

cílový text zaznamenán formou video nahrávky. Překladatelé psaných jazyků mohou bez 

větších problémů cílový text upravovat, změnit slovo, větu, či celý odstavec (Pelhate, 

2012). Chce-li překladatel znakového jazyka změnit byť jen jediné slovo, je nucen 

předělat celou video nahrávku. To klade vysoké nároky na přípravu cílového textu před 

samotným nahráváním (Pelhate, 2012).  

‚Figuranta‘ chápeme jako osobu, která stojí před kamerou a znakuje cílový text 

(v německy psané literatuře se objevuje pojem ‚Darsteller‘, v anglicky psaných textech 

pojem ‚signer‘ nebo ‚sign language presenter‘). Figurant nemusí být vždy přítomen 

u procesu překladu. V některých případech na překladu pracuje člověk, který má 

výborné překladatelské schopnosti, ale na práci před kamerou se z různých důvodů 

nehodí (Pyfers, 1999). Jak ale vyplývá z rozhovorů v německých firmách Skarabee 

a Gebärdenwerk, které obě poskytují překladatelské služby, v praxi je člověk, který 

znakuje cílový text před kamerou, vždy přítomen alespoň v některé části 

překladatelského procesu a často je i sám překladatelem.  

„Díky brzkému osvojení znakového jazyka přirozenou cestou v dětství, mají 

Neslyšící všeobecně lepší předpoklady pro znakování před kamerou než slyšící 

uživatelé znakového jazyka77“ (Weinmeister, 2012, s. 77). 

Toto tvrzení zaznělo v příspěvku Knuta Weinmeistra na výroční konferenci efsli78 v roce 

2011. V následujících dvou oddílech předkládáme důvody, které podporují toto tvrzení. 

9.4.1 Doporučení Německého svazu neslyšících 

Německý spolek neslyšících -  Deutscher Gehörlosenbund (DGB) vydal příručku pro 

vytváření videí v DGS „Leitfaden für den Einsatz von Gebärdensprach-Filmen in 

                                                        
77 „Due to acquiring sign language in a natural way at very young age, Deaf people generally have a better 

aptitude than most hearing people for signing in front of a camera.“ Překlad autorka. 

78 Konference Evropského fóra tlumočníků znakového jazyka s názvem „Sight translation, sight interpreting 

meeting at the cross modes: Sign language interpreters as translators“ proběhla 16. - 18. září 2011 ve Vietri sul 

Mare v Itálii.  
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multimedialen Anwendungen“ (Návod na vkládání filmů ve znakovém jazyce 

v multimediálních aplikacích).  

Kvalita videa „stojí a padá s výběrem figuranta79“ (DGB, 2006, s. 16), neboť Neslyšící 

diváci často nemají dostatečnou znalost psané němčiny, a tak je pro ně jediným zdrojem 

informací text ve znakovém jazyce ve videu (DGB, 2006). Divák bude hodnotit video 

primárně na základě figuranta, protože to je osoba, „kterou vidí“ (Pyfers, 1999). Tak jako 

v televizi nebo rozhlase moderují rodilí mluvčí, měli by i figuranti být rodilými mluvčími, 

jelikož pouze s nimi se Neslyšící divák identifikuje a pouze tito figuranti jsou komunitou 

plně akceptováni (DGB, 2006).  

9.4.2 Slyšící figurant - „něco tomu chybí“ 

Neslyšící jako cílová skupina preferují neslyšící figuranty nezávisle na tom, zda má či 

nemá translatologické vzdělání (Weinmeister, 2012). Jedním důvodem je plynulost 

projevu a druhým povědomí o roli a identitě Neslyšícího figuranta. 

Na konci 90. let vznikl ambiciózní evropský projekt Signing Books, který si vytyčil 

vytvoření obsáhlého návodu na vznik „znakujících knih“, tedy knih ve znakovém jazyce. 

Během dvou let trvání projektu proběhla řada výzkumů a testů mezi Neslyšící veřejností 

(např. preferované pozadí, osobnost figuranta, ostrost obrazu atd.). 

Jeden z výzkumů se zaměřil na preferenci slyšících či neslyšících figurantů. Celkem 14 

Neslyšících dospělých diváků sledovalo krátké úryvky s dvěma profesionálními 

figuranty, slyšícím a neslyšícím. Většina dotázaných preferovala Neslyšícího figuranta, 

protože na vnímání jeho projevu nemuseli vynakládat téměř žádné úsilí. Jeden dotázaný 

uvedl, že preferuje Neslyšícího figuranta, jelikož se s ním identifikuje jako s členem své 

komunity. Všichni dotázaní měli pocit, že slyšící figurant odvedl dobrou práci, ale „něco 

tomu chybělo“(Pyfers, 1999).  

________________________________ 

Podle našeho názoru nezávisí plynulost projevu pouze na stavu sluchu, ale především na 

době osvojení znakového jazyka. Weinmeister (2012) říká, že vhodnou znalost 

znakového jazyka mohou mít i slyšící děti neslyšících rodičů (CODA) a tzv. near-native 

signers. Nelze ale tvrdit, že každý neslyšící rodilý mluvčí znakového jazyka bude 

                                                        
79 „[...] steht und fällt [...] mit der Auswahl der Darsteller.“ Překlad autorka. 
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automaticky dobrým figurantem, stejně jako každý slyšící rodilý mluvčí mluveného 

jazyka nemusí být dobrým televizním moderátorem. Domníváme se, že v případě, kdy 

není k dispozici vhodný Neslyšící figurant, je přednější vznik videa ve znakovém jazyce, 

které přináší informace, z nichž může komunita Neslyšících profitovat, i za cenu 

„použití“ kvalitního slyšícího figuranta. Jsme si ale vědomi obrovské role, kterou hrají 

Neslyšící figuranti, překladatelé a jiní Neslyšící lidé ve vysokých či vedoucích pozicích 

v procesu sebeuvědomění komunity Neslyšících (tzv. empowerment), ve zvyšování 

sebevědomí jejích členů a v šíření osvěty mezi slyšící veřejností. Z těchto důvodů je třeba 

především vytvářet podmínky, které umožní Neslyšícím získat odpovídající vzdělání 

a schopnosti.  

9.5 Překlad formou animovaného avatara - levnější alternativa? 

Finanční náklady na produkci videí ve znakovém jazyce, časová náročnost, rozsah 

úředních textů, které by měly být přeložené do GDS, to všechno jsou faktory, které vedou 

ke snaze vyvinout automatický překladač psaných textů do znakového jazyka 

(zobrazovaný umělou postavou - avatarem). V ideálním případě by bylo možné 

jednoduše přeložit jakýkoli text, což by zpřístupnilo neslyšícím uživatelům internetu na 

textu založené informace v mnohem větším rozsahu. Vývoj strojového překladu audio 

orálních jazyků do vizuálně motorických však není v současné době na úrovni, kdy by se 

o praktickém využití avatarů dalo uvažovat. 

Tato práce se zabývá aktuální situací, proto nebudeme do detailů představovat 

hypotetické využití strojového překladu. Uveďme alespoň, že evropský projekt „Dicta-

Sign“ (www.dictasign.eu) kritizuje současné používání videí ve ZJ, neboť je v rozporu 

s podstatou Webu 2.0. Nový Web je založen na principu neustálé interakce mezi 

uživateli (blogy, diskusní fóra), sdílení informací (sociální sítě), umožňuje svým 

uživatelům měnit obsah (např. Wikipedia). Videa ve ZJ (profesionální překlady 

i amatérská videa zveřejňovaná např. na YouTube) nejsou anonymní, což zamezuje těm 

uživatelům, kteří si přejí zůstat v anonymitě, Web 2.0 plně využívat (Dicta-sign, 2012). 

Jiný projekt „Screen reader for the deaf“ uvádí, že videa ve znakovém jazyce neumožňují 

hypertextové odkazy, což dělá texty nepřehlednými a nelze v nich pohodlně vyhledávat 

(Möbus, 2010).  
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Cílem projektu Dicta-Sign bylo vytvoření portálu založeného na systému Wiki, tedy 

platformu, na které by uživatelé mohli vytvářet, editovat a recenzovat příspěvky ve 

znakovém jazyce online, podobně jak je v dnešní době možné vkládat na web příspěvky 

ve formě psaného textu.  Příspěvek ve znakovém jazyce má být přes webovou kameru 

rozeznán a převeden do formy animovaného avatara. To splňuje požadavek na 

anonymitu a umožňuje snadné editování (Dicta-sign, 2012).80 

Oproti tomu Screen reader for the deaf je ještě ambicióznější, má za cíl vytvoření 

nástroje, který umožní přeložit jakýkoli psaný text do znakového jazyka. Uživatel pouze 

najede myší na text a překlad se ihned objeví v podobě virtuálního avatara (Möbus, 

2010). 

Na obranu videí ve znakovém jazyce tak, jak je známe dnes, uvádíme německý e-

learningový portál Vibelle (www.vibelle.de), jehož veškerý obsah je přístupný jak v 

německém znakovém jazyce, tak v psaném německém textu. Navigace je řešená vizuálně 

pomocí videí (viz Obrázek č. 9) Tento portál je projektem Ústavu německé filologie na 

univerzitě v Aachenu, nespadá pod žádnou část německé státní správy, proto jej nadále 

popisovat nebudeme.  

 

Obrázek č. 9: Prostorově řešené navigační prostředí na e-learningovém portálu Vibelle 
s videi v německém znakovém jazyce   

Formát, který alespoň částečně umožňuje vyhledávání, vyvinula v Německu firma 

Gebärdenwerk a vidět ho můžeme například na stránkách knihovny Bücherhallen 

Hamburg (www.buecherhallen.de). Video ve znakovém jazyce je rozděleno do kratších 

sekvencí, které si může uživatel rozkliknout pod jednotlivými záložkami. Po najetí myši 

                                                        
80 Autorce se nepovedlo ověřit, zda tento portál opravdu vznikl. Webové stránky projektu přestaly být 

aktualizovány v roce 2012.  
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na záložku se video přeruší a přehraje se překlad hesla na záložce a krátký přehled o 

tom, co se pod danou záložkou skrývá (viz Obrázek č. 10). Tento systém nazývají tvůrci 

„moderovaný přehled“ (moderierte Überblick). Ani tato knihovna nespadá do sféry 

státní správy, jejich stránky dále představovat nebudeme. 

 

Obrázek č. 10: Navigační menu s tzv. "moderovaným přehledem". 

Problematika strojového překladu do znakového jazyka je komplikovaná, text nelze 

překládat větu po větě, ale je třeba brát ohled na celý text najednou, překlad musí být 

z podstaty znakového jazyka často doplněn příklady, které ve zdrojovém textu nejsou 

atd.  

9.6 Shrnutí 

Zdaleka ne všichni Neslyšící pracující jako překladatelé mají kompetence uvedené 

v podkapitole 9.1 „Kompetence překladatele“, a to především proto, že pro ně neexistuje 

žádné ucelené vzdělání (výjimkou je program celoživotního vzdělávání pro Neslyšící 

tlumočníky na Univerzitě v Hamburku). Jak vyplývá z podkapitoly 9.4 „Neslyšící versus 

slyšící figurant“, cílová skupina uživatelů (Neslyšící diváci) preferuje Neslyšícího 

figuranta a překladatele i v případě, že nemá odpovídající vzdělání (Weinmeister, 2012). 

Ideálním propojením evropských standardů a preferencí cílových uživatelů je tedy 

podpora Neslyšících rodilých mluvčích v získání odpovídajícího translatologického 

vzdělání a tím zlepšení služeb pro Neslyšící diváky. 
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U jazyků, které mají psanou formu, je běžnou praxí zadávat překlad rodilým mluvčím 

s odbornou kvalifikací. Naopak opačná praxe je „zvláštní“ a neprofesionální. Jazyk je 

neustále se vyvíjející systém, jehož komplexnost mohou obsáhnout pouze rodilí mluvčí 

nebo jedinci, kteří si jazyk osvojili v mladším věku (near-native signers) a kteří dokonale 

znají kulturu své komunity. Neslyšící diváci upřednostňují Neslyšící figuranty 

i v případě, že nemají translatologické vzdělání (Weinmeister, 2012), protože se s nimi 

mohou identifikovat, jejich projev je plynulý, přizpůsobuje se cílové sociolingvistické 

skupině a diváci nemusí na jeho vnímání vynakládat příliš energie. Tento jev popisuje 

Stone (2009) jako „understanding with least cognitive effort“, tedy „porozumění s 

nejnižší kognitivní zátěží“ (více v kapitole 7.3 „Deaf Translation Norm“). 

 



 

75 

 

VIDEO VE ZNAKOVÉM JAZYCE V PRAXI 

10. Vznik videa ve znakovém jazyce v praxi 

Praktická část naší práce se uskutečnila formou řízených rozhovorů ve dvou německých 

firmách, které poskytují překladatelské služby. Návštěva ve firmě Skarabee v Kolíně nad 

Rýnem se uskutečnila 25. března 2014. Autorčina fyzická návštěva ve firmě 

Gebärdenwerk v Hamburku byla ze strany firmy odmítnuta a to z kapacitních důvodů. 

„Rozhovor“ tedy proběhl formou dotazů pokládaných emailem v době mezi 11. – 18. 

březnem 2014.  

Informace v kapitolách 10.1 a 10.2 pochází z pořízených rozhovorů. Osnova 

strukturovaného rozhovoru v českém jazyce je k nahlédnutí v příloze 1. 

10.1 Gebärdenwerk 

Firmu Gebärdenwerk založili v roce 2003 tři Neslyšící speciální pedagogové 

v Hamburku. Primární činností firmy je tvorba překladů z psaných textů do 

znakovaných. Soustředí se na oblast vzdělávání (na základě poptávky školy pro neslyšící 

převádí učební texty do znakového jazyka) a na oblast přístupné webové nabídky ve 

státním i soukromém sektoru. Poptávka po službě musí vždy vyjít od zadavatel. 

Překladatelský tým se vždy skládá minimálně ze dvou kvalifikovaných překladatelů 

(záleží na velikosti zakázky). První v procesu je Neslyšící překladatel, jehož jazykem A 

je německý znakový jazyk (DGS) a jazykem B německý jazyk (NJ). Musí mít vysokou 

úroveň v obou pracovních jazycích a mezi jeho schopnosti musí patřit dobrá znalost 

sociální problematiky v komunitě Neslyšících a problematiky vzdělávání Neslyšících. 

Důraz je kladen na dobré překladatelské schopnosti včetně znalosti různých variet 

a schopnosti se jim přizpůsobit. 

Druhý v procesu je slyšící kontrolor, jehož jazykem A je NJ a jazykem B DGS. Požadavky 

na jeho schopnosti se neliší od požadavků na překladatele Neslyšícího. Jeho mateřským 

jazykem je výchozí jazyk, proto kontroluje, zda je text v cílovém jazyce obsahově 

relevantní. Jeho úkolem není kontrola volby jazykových prostředků v DGS, ale obsahová 

správnost. Důležité je, že, kontrolu provádí nezávisle na prvním překladateli. 

Jak Neslyšící překladatel, tak slyšící kontrolor musí mít vzdělání obsahující DGS (viz 

8.2.2“ „Dostupné vzdělání pro neslyšící tlumočníky“). 
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Samotný proces překladu se sestává z fáze 

příprav mimo natáčecí studio - výchozí text 

je někdy nutné restrukturalizovat, aby byl lépe 

přijat cílovou skupinou, to často zahrnuje 

konzultace se zadavatelem zakázky především 

v případě právních textů, kde jakákoli 

nepřesnost může vést k dezinterpretaci 

obsahu. Ve druhé fázi se přistupuje k natáčení 

ve vlastním studiu firmy. Neslyšící figurant, 

kterým je ve většině případů překladatel sám, 

využívá při natáčení čtecí zařízení (viz obrázek 

č. 11).  

 

Následuje proces postprodukce, kterou provádí technický pracovník ovládající DGS. 

Postprodukce zahrnuje střih, vložení různých efektů a pozadí na základě přání 

zákazníka. Na přání zadavatele firma zajistí otitulkování videa a/nebo doplnění audio 

stopou. Gebärdenwerk nabízí i technickou podporu, vložení videí na webovou stránku 

a/nebo hosting na vlastním serveru. Video musí být v takovém formátu, aby se záznam 

začal přehrávat nejpozději 5 sekund po kliknutí na možnost „přehrát“. 

Při samotném natáčení je třeba mít na paměti technické podmínky (kvalitní osvětlení, 

HD kamera) a přípravu figuranta (jednobarevné oblečení odpovídající požadavku 

zadavatele zakázky - formální v případě orgánů státní správy, méně formální u 

soukromých firem). V neposlední řadě hraje roli maku-up kvůli odleskům ve video 

nahrávce (je proto nutné sjednotit barvu kůže v obličeji a na rukách a přepudrovat). 

Firma Gebärdenwerk zastává následující zásady profesionality: 

A. Překladatel se při práci na zakázce řídí svým nejlepším vědomím a svědomím. 

B. Překladatel přijímá zakázky, ke kterým má dostatečné faktické znalosti.  

C. Překladatel nese odpovědnost za to, že všechny fáze překladatelského procesu 

proběhnou v pořádku (kontrola kvality principem „4 očí“, postprodukci vykonává 

střihač ovládající DGS atd.) 

Figurant 

Kamera  

se čtecím 

zařízením 

klíčovací pozadí 

Obrázek č. 11: Fáze natáčení 
překladu ve firmě Gebärdenwerk 
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10.2 Skarabee 

Firma Skarabee vznikla v roce 2001. Na rozdíl od firmy Gebärdenwerk je hlavní činností 

firmy poskytování tlumočnických služeb (v Německu pracují tlumočníci buď na 

živnostenský list, nebo jsou zaměstnaní v soukromých firmách, které jejich služby 

zprostředkovávají). Překladatelská činnost je vedlejší činností firmy, tomu odpovídají 

i podmínky pro natáčení. Firma nemá své vlastní trvalé studio, natáčení probíhá přímo 

v kanceláři firmy v „improvizovaném“ ateliéru (v případě potřeby se u stěny rozestaví 

klíčovací pozadí a osvětlení, natáčí se na kvalitní avšak rozměrově kompaktní digitální 

kameru). Firma nevlastní kameru se čtecím zařízením, což klade vysoké nároky na 

figurantovu paměť. Ve fázi natáčení sedí vedle kamery „nahazovač“, který má k dispozici 

celý výchozí text a pomáhá figurantovi produkovat souvislý cílový text. 

Proces překladu je podobný jako ve firmě Gebärdenwerk. Ve fázi přípravy však pracují 

slyšící a Neslyšící překladatel společně. Předpřipravený cílový text kontroluje Neslyšící 

supervizor, který nebyl přítomen u procesu přípravy.  

Z technických parametrů videa je 

především důležité dodržet stejnou 

vzdálenost od hlavy figura k okraji videa, 

především proto, aby byl figurant ve všech 

videích na stejném místě (viz obrázek č. 12). 

Kamera zabírá figuranta od oblasti mírně 

pod pasem po hlavu (tj. celý znakovací 

prostor).   

Před postprodukčním zpracováním videa 

výsledný text ještě jednou zkontroluje 

nezávislý supervizor. Střih a následné efekty 

provádí technik ovládající DGS. Formy 

následného zpracování ukazují obrázky č. 13 

a č. 14.  

Doba zpracování jedné zakázky je zhruba 4 týdny, podle rozsahu. To zahrnuje 

konzultace se zadavatelem, případné úpravy výchozího textu, překlad, natočení 

a postprodukční zpracování.  

tlumočník 
„nahazovač“ 

Figurant 

Kamera 

klíčovací pozadí 

Obrázek č. 12 : Fáze natáčení 
překladu ve firmě Skarabee 
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Podle slov pracovníků firmy jsou zákazníky výhradně státní instituce. Není výjimkou, že 

firmu osloví soukromý subjekt s poptávkou po překladu informací na svých webových 

stránkách, avšak po zjištění finančních nákladů svou poptávku stáhne.  

 

Obrázek č. 13: Umístění figuranta ve videu a možnosti postprodukce. Mezi hlavou 

a okrajem videa je prostor o velikosti ruky se zvednutým ukazováčkem. Video lze ve fázi 

postprodukce opatřit pozadím či doplnit o loga podle přání zadavatele. Video zle následně 

vybavit titulky a zvukovou stopou.  

 

 

Obrázek č. 14: Možnosti postprodukce. Figurant vysvětluje, jak využívat menu v horní 
liště stránky. Vizuální prvky jsou do videa dodány až v po natočení, figurant tedy ve fázi 
natáčení odkazuje „do prázdna“.    
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10.3 Náklady 

Zadavatel většinou neovládá DGS a nemůže proto výsledný produkt nijak „zkontrolovat“. 

Podle slov obou firem jsou garancí kvality a profesionality pozitivní reference ze strany 

dřívějších zákazníků, které mají obě firmy uvedené na svých webových stránkách.  

Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí (BMAS) vydalo vzor poptávkového 

formuláře,81 který mohou využít orgány státní správy při poptávání videí ve znakovém 

jazyce. Podle tohoto vzoru se do ceny produktu počítá vznik videa (překlad - 

překladatelé, natočení - technický personál), kontrola kvality nezávislým slyšícím 

tlumočníkem, který má vysokoškolský diplom a státní zkoušku z DGS, zpracování 

pozadí videa, kódování videa za účelem vložení na webovou stránku, odborná 

konzultace a jednorázový paušál za služby (příprava natáčecího studia).  

Cena produktu se pak počítá za minutu videa ve znakovém jazyce. Odborná konzultace 

se počítá v hodinové sazbě. V případě doplnění filmu o titulky a/nebo o zvukovou stopu, 

odvíjí se cena od minuty videa. 

V roce 2012 se reálná cena za minutu videa ve znakovém jazyce v odpovídající kvalitě 

podle BMAS pohybovala mezi 200 - 300 Euro (Rinke.tv, 2012). Podle webového 

magazínu pro lidi se zdravotním postižením rinke.tv je možné cenu stáhnout až na 100 

Euro za minutu videa při zachování stejné kvality. To je možné díky několika faktorům: 

existuje-li již verze zdrojového textu v tzv. jednodušším jazyce, je možné vycházet 

z tohoto textu a není třeba zdrojový text dále přepracovávat; podle časových možností 

poptávajícího není nutné ve smlouvě uvádět, že v případě pracovní neschopnosti člena 

tlumočnického týmu, musí firma zpracovávající zakázku okamžitě zajistit nového 

tlumočníka (tím se sníží náklady na tlumočníka „v záloze“); s použitím nejmodernější 

natáčecí techniky a postprodukčního softwaru lze snížit cenu za zpracování na 

minimum. Nejdůležitějším faktorem je řízení produkce videa: firma, jejíž hlavní činností 

je výroba videí ve znakovém jazyce, pracuje tak, že v danou chvíli pracují na výrobě jen ti 

pracovníci, kteří jsou právě potřeba, tj. není nutné platit celý tým po celou dobu vzniku 

videa (zopakujme, že podle firmy Skarabee trvá vznik videa asi 4 týdny).  

                                                        
81 Vzorový formulář je dostupný v německém jazyce na http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/ 

Abteilungen/Abteilung_BIT/Leistungen/IT_Beratungsleistungen/Beratung_BGG/BITV/Sonstige_Formate/DGS-

Filme/inhalt.html. [cit 2014-07-10]. 
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11. Reakce Neslyšících diváků 

Nasnadě je otázka, zdali má překládání pro neslyšící smysl? Dva roky po vstupu prvního 

BITV v platnost v roce 2002 provedlo tehdejší Spolkové ministerstvo zdravotnictví 

a sociálních věcí82 (Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung –  BMGS) 

průzkum mezi neslyšícími uživateli, kteří měli poprvé možnost na dvou webových 

stránkách ministerstva sledovat informace v DGS. Texty do znakového jazyka převedla 

hamburská firma Gebärdenwerk. V rozmezí necelého půl roku (od listopadu 2003 do 

poloviny dubna 2004) bylo na stránkách ministerstva zhlédnuto celkem 10 117 video 

sekvencí83 (počet zhlédnutí) s informacemi pro Neslyšící občany. 

11.1 Průběh průzkumu 

Podle předchozích zkušeností je návratnost dotazníků v psané formě u neslyšících 

respondentů nižší než u většinové populace (Raule, 2004), proto byl celý průzkum 

vytvořen v přístupné podobě pouze v DGS (viz obrázek č. 15). Během 6 týdnů vyplnilo 

online dotazník 650 uživatelů, což se ukázalo jako mnohem účinnější metoda šetřící čas 

i finance oproti individuálním rozhovorům. Dotazník mohl být z jednoho počítače 

vyplněn pouze jednou.  

Dotazník se skládal z 10 uzavřených otázek, ke každé bylo na výběr ze dvou až čtyř 

odpovědí, a 11. volné otázky „Komentář“ s textovým polem (dotazník neumožňoval 

vložit komentář v podobě videa).  Odpověď typu „jiný“ u otázek 1-10 nebyla možná. 

V průvodním videu byl vysvětlen důvod a cíl výzkumu. Dotazník byl distribuován online 

přes internetové portály neslyšících, emailem a přes novinkový systém BMGS.  

                                                        
82 Působení tohoto ministerstva se po federálních volbách v roce 2005 zúžilo pouze na oblast práce a sociálních 

věcí (nyní Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí) a vzniklo staronové Spolkové ministerstvo 

zdravotnictví.  

83 Bohužel chybí údaj o odhadovaném počtu uživatelů, kteří stránky ministerstva navštívili. 
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Obrázek č. 15: Vzhled videa v online dotazníku BMGS  

11.2 Výsledky průzkumu 

„Endlich ich kann Inhalt alles verstehen, was schreiben. Bitte weitermachen. 

Tausend Dank! 84“  

(Raule, 2004, komentář 136, s. 10) 

Z celkového počtu 650 dotázaných, kteří dotazník odeslali, přes 84 % (549) respondentů 

rozumělo obsahu dobře až velmi dobře a přes 89 % (577) odpovídajících potřebuje 

k porozumění obsahu německý znakový jazyk. Naproti tomu 10 % (60) rozumí psanému 

textu bez překladu do DGS. Necelých 14 % (87) respondentů uvedlo, že nemají žádnou 

sluchovou vadu, dá se tedy předpokládat, že většina slyšících respondentů rozumí dobře 

textu i bez překladu a naopak většina neslyšících (563) potřebuje text v DGS (Raule, 

2004).  

Překvapivé jsou odpovědi na otázku č. 9, zda by měla být videa titulkovaná. Téměř 57 % 

(370) respondentů se vyslovilo pro titulky. Z komentářů v 11. otázce vyplývá, že 

„uživatelé se sluchovým postižením chtějí titulky ne pro sebe, ale pro ostatní lidi, 

kteří nekomunikují ve znakovém jazyce85“ (Raule, 2004, s. 2), aby se slyšící lidé 

„konečně také naučili ukazovat86“ (Raule, 2004, s. 2). Komentáře obdobného typu zazněly 

i k otázce č. 8, kde se pro ozvučení nahrávek vyslovilo téměř 41 % (266) (Raule, 2004). 

Textové pole „Komentář“ vyplnilo přes 35 % (229) respondentů.  

                                                        
84 Jeden z komentářů v dotazníkovém šetření BMGS a firmy Gebärdenwerk. Citát zůstává v originále z důvodu 

zachování typické stavby věty. Volný překlad: „Konečně rozumím všemu, co se píše. Prosím jen tak dál. Tisíceré 

díky!“ Překlad autorka. 

85  „Hörgeschädigte Menschen wollen Untertitel nicht für sich, sondern für andere Menschen, die nicht in 

Gebärdensprache kommunizieren!“ Překlad autorka. 

86  „[...] damit hörende Menschen endlich auch die Gebärdensprache lernen.“ Překlad autorka. 
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Čtyři otázky se orientovaly na typ internetového připojení, typ multimediálního 

přehrávače, jejž dotazovaní používají, a kvalitu obrazu. Tyto výsledky jsou nyní, po 10 

letech od uskutečnění dotazníkového šetření a v době vysokorychlostního připojení 

k internetu, již bezpředmětné.  

11.3 Shrnutí 

Vysoce pozitivní výsledky šetření ukazují, že video sekvence s textem v DGS tak, jak byly 

v roce 2004 publikovány na webových stránkách BMGS, jsou příkladem dobré praxe 

a mohou být v budoucnu použity pro tvorbu dalších videí ve ZJ. Z šetření je také patrné, 

že porozumění informacím založeným na psaném textu u občanů se sluchovým 

postižením rapidně stoupá s využitím znakového jazyka. Neméně podstatné je 

i přání respondentů, které se v komentářích opakovaně objevovalo, aby se nabídka videí 

ve znakovém jazyce v budoucnu rozšířila (Raule, 2004).  
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12. Stanovisko Rady České komory tlumočníků znakového jazyka 

k problematice překladu do znakového jazyka ve státní správě v České 

republice 

Na základě zvážení jsme se rozhodli oslovit Radu České komory tlumočníků znakového 

jazyka (dále jen „Komora“) jako v současné době jedinou profesní organizaci v ČR 

sdružující tlumočníky znakového jazyka vyvíjející pravidelnou činnost.87 Radě Komory 

byla představena situace v Německu, tamější legislativní dokumenty upravující 

přístupnost webových stránek orgánů státní správy a také některé paragrafy Úmluvy 

OSN o právech osob se zdravotním postižením, které se přímo týkají poskytování 

informací v přístupných formátech. Dále byl uveden příklad dobré praxe na webových 

stránkách německého Ministerstva práce a sociálních věcí (BMAS).88 Radě byly položeny 

tři okruhy otázek: 

I. Vyvíjí Komora jako profesní organizace sdružující kromě slyšících i neslyšící 

tlumočníky, kteří by potenciálně mohli překládat texty státní správy do znakového 

jazyka, nějakou činnost v tom smyslu, aby byla přístupnost k informacím pro 

neslyšící legislativně ošetřena i u nás? 

II. V případě, že by došlo i u nás k prosazení obdobných opatření jako v Německu, byla 

by Komora schopná poskytnout Neslyšící tlumočníky/překladatele na překlad do 

znakového jazyka? 

III. Jak se Rada staví k problematice bezbariérového přístupu k informacím pro 

neslyšící? Spadá toto pod oblast zájmu Komory? 

Z odpovědi Rady Komory vyplývá, že v plánu aktivit Komory pro tento rok není zahrnuta 

soustavná činnost na prosazení lepší přístupnosti neslyšících k informacím 

                                                        
87 Podle Harvánkové (2011) existují v ČR 3, resp. 4 tlumočnické organizace. Seřazeno podle doby vzniku to jsou: 

Česká společnost tlumočníků znakového jazyka (ČSTZJ), Organizace tlumočníků znakového jazyka (OTZJ) 

a Česká komora tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ). ČSTZJ a OTZJ se sdružily v roce 2002 v Národní radě 

tlumočníků a lektorů znakového jazyka (NRTLZJ). ČSTZJ a OTZJ nevyvíjejí v posledních letech činnost 

(Harvánková, 2011). Ve Veřejném rejstříku Ministerstva spravedlnosti ČR je registrovaná ČKTZJ a ČSTZJ.  

(Viz https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isror%3a61366&typ=actual&klic=v34c42 a 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isror%3a65415&typ=actual&klic=irtamp [cit 2014-07-24].] 

OTZJ v rejstříku uvedena není. Po důkladném prostudování webových vyhledavačů nenašla autorka žádné 

aktuální informace o činnosti ČSTZJ, OTZJ nebo NRTLZJ. 

88 Viz BMAS: http://www.bmas.de/DE/Gebaerdensprache/inhalt.html. 
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v elektronické podobě. V letošním roce však Rada poskytla konzultaci na téma 

přístupnosti informací státní správy organizaci, která se přístupností dlouhodobě 

zabývá. Zároveň byly předány kontakty na ASNEP pro další řešení.  

V případě prosazení obdobných právních opatření jako v Německu by Komora na dalším 

postupu spolupracovala s ostatními organizacemi sdruženými v ASNEP. Doporučila by 

své členy (slyšící i neslyšící tlumočníky), kteří by mohli být součástí překladatelského 

týmu. Dále by byla schopna poskytnout své technické zázemí a své know-how při 

zpracování překladů. 

Komora se snaží rozšiřovat řady kvalifikovaných překladatelů, poskytuje a bude nadále 

poskytovat vzdělávání slyšících i neslyšících tlumočníků v oblasti překladu. Kvalitu 

přípravy překladatelů chce Rada Komory dále rozvíjet ve spolupráci s dalšími 

organizacemi v ČR i v zahraničí.  

Ve věci bezbariérového přístupu k informacím pro neslyšící by podle názoru Rady 

Komory měly být aktivní především organizace neslyšících. Komora bude podporovat 

řešení této otázky v ASNEP (emailová konverzace mezi 11. - 23. 7. 2014). 
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13. Závěr 

Tato práce se zaměřila na přístupnost webových stránek orgánů státní správy ve 

Spolkové republice Německo (SRN) v souvislosti se sociodemografickou skupinou 

neslyšících uživatelů německého znakového jazyka, kteří si neměli možnost osvojit 

znalost německého jazyka v psané formě.  

Porovnání právních předpisů SRN a ČR ukázalo, že německé legislativní dokumenty 

uznávají právo neslyšících uživatelů znakového jazyka na přístup k elektronickým 

informacím ve větší míře než v ČR.  

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou obě země ratifikovaly, 

jasně říká, že státní instituce mají poskytovat informace osobám se zdravotním 

postižením v přístupných formátech (čl. 21 písm. a) a mají uznávat specifickou kulturu 

a jazyk neslyšících (čl. 21 písm. a).  

Úmluva OSN mimo jiné stanovuje, že pod termínem diskriminace se rozumí i odepření 

přiměřené úpravy (čl. 2).  

Produkce kvalitních videí ve znakovém jazyce je nákladná záležitost a mohlo by se zdát, 

že pro stát představuje nadměrnou finanční zátěž. Uveďme paralelu se stavebními 

úpravami veřejného prostranství za účelem zpřístupnění lidem se zdravotním 

postižením či maminkám s kočárky. Tyto úpravy jsou jistě velmi nákladné, nikdo však 

nepochybuje o jejich potřebnosti.  

Z dlouhodobého hlediska je pravděpodobné, že zařazení videí ve znakovém jazyce na 

webové stránky institucí státní správy povede ke snížení finančních nákladů na 

tlumočníky, jak uvedl Neslyšící tlumočník Ralph Raule: 

 „Nejsou-li základní informace, například k tématu nezaměstnanosti, 

k dispozici v DGS, nemohou se Neslyšící sami informovat. Často následují táhlá 

jednání s příslušnými pracovníky za přítomnosti tlumočníků. Zbytečným 

finančním i časovým nákladům by se dalo vyhnout, kdyby měli Neslyšící 

možnost si předem vyjasnit stěžejní otázky s pomocí videí v DGS.89“ (Raule, 

2004, citováno podle Möbus, 2009) 

                                                        
89 „Liegen Basisinformationen – z. B. zum Thema Arbeitslosigkeit – nicht in DGS vor, können sich gehörlose 

Menschen nicht selbständig informieren. Oft seien langwierige Besprechungen mit Sachbearbeitern und 
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Informace v přístupné formě mohou vést ke zvýšení důstojnosti života Neslyšících. Jak 

uvádí Zweig (2005), Neslyšící se často setkává ze strany úředníků s negativními 

reakcemi, protože se ptá na věci, „které jsou přece úplně jasné“. Vezmeme-li v úvahu 

nízkou kompetenci většiny neslyšících uživatelů znakového jazyka v psaném jazyce, zdá 

se, že ze „začarovaného kruhu“ nelze vystoupit (obrázek č. 16).   

 

Dostupnost informací může alespoň částečně vést k prolomení tohoto kruhu a změnu 

v kruh opačný (obrázek č. 17). 

 

                                                                                                                                                                             
Dolmetscher die notwendige Folge. Unnötige Bearbeitungskosten, sowie ein hoher Zeitaufwand können 

allerdings vermieden werden, wenn es Gehörlosen ermöglicht wird ihre grundlegenden Fragen vorab – mit 

Hilfe der DGS-Filme – zu klären.“ Překlad autorka. 

Obrázek č. 16: „Začarovaný 
kruh“. Informační izolovanost 
neslyšících. 

Obrázek č. 17: „Funkční kruh“. 
Pozitivní vliv vizuálně dostupných 
informací na sebevědomí neslyšícího 
jedince. 
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Zdaleka ne všichni Neslyšící mají vlastnosti uvedené v podkapitole 9.1 „Kompetence 

překladatele“, ani nemají potřebné translatologické vzdělání. Přesto doporučujeme 

využít předností rodilých mluvčích (native signers) a near-native signers a umožnit jim, 

aby si rozšířili své vzdělání s ohledem na 8 jmenovaných kompetencí (Weinmeister, 

2012).  

Kromě jiného se tímto rozroste pracovní trh pro Neslyšící a zvýší povědomí slyšící 

veřejnosti o existenci znakového jazyka. 

Další oblast výzkumu na poli přístupnosti webových stránek doporučujeme zaměřit na 

vliv vizuálně přístupných informací na kvalitu života Neslyšících v České republice. 

K tomu se váže i průzkum společenského a politického dění  v SRN, který měl být 

součástí této práce. Rozhodli jsme se od tohoto průzkumu ustoupit z důvodu rozsahu 

práce. Této problematice bychom se rádi věnovali v magisterské práci. 

Dalším možným praktickým krokem by bylo uskutečnění pilotního projektu ve 

spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na zpřístupnění elektronických 

informací Neslyšícím uživatelům webu a následného dotazníkového šetření, jak popsáno 

v kapitole 11. „Reakce neslyšících diváků“.  

Instituce státní správy v ČR by měly uznat práva a potřeby neslyšících uživatelů 

znakového jazyka, jen tak se ČR opravdu bude moci zařadit mezi státy, „které si 

uvědomují zvýšenou odpovědnost za odstraňování bariér bránících občanům se 

zdravotním postižením v plnohodnotné účasti a zapojení do společnosti“ (Národní plán, 

2010, s. 5). 
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