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Abstrakt  

 

Bakalářská práce se zabývá komunikací s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými 

cestujícími v letecké přepravě, konkrétně v letecké společnosti České aerolinie, a.s. 

a ostatních zahraničních leteckých společnostech z letecké aliance SkyTeam. Teoretická část 

popisuje komunikaci, komunikativní situace a komunikaci osob se sluchovým postižením. 

Cílem praktické části bylo – pomocí dotazníkového šetření mezi palubním personálem 

a polořízených rozhovorů s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými cestujícími – popsat 

současný stav v této oblasti.  

 

Klíčová slova: neslyšící člověk, nedoslýchavý člověk, ohluchlý člověk, znakový jazyk, 

kompenzační pomůcky, komunikace, cestovní ruch, bezpečnost v letecké přepravě, palubní 

personál, letiště.  

 

Abstract 

 

The bachelor thesis deals with communication with Deaf, Hard of hearing 

and Deafened passengers in air transportation, specifically in Czech Airlines and other foreign 

airlines of SkyTeam alliance. The theoretical part describes communication, communicative 

situations and communication of people with hearing disabilities. The aim of practical part 

was – through a questionnaire survey among cabin crew and interviews with Deaf, Hard 

of hearing and Deafened passengers – to describe the current situation in this area. 

 

 

Keywords: Deaf person, Hard of hearing person, Deafened person, sign language, 

hearing aids, communication, tourism, aviation safety, cabin crew, airport. 
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Úvod 

V letecké dopravě je kladen velký důraz na bezpečnost přepravy osob. Aby byla 

bezpečnost přepravy osob zajištěna v dostatečné míře, je mimo jiné důležité poučit cestující, 

jak se správně během letecké přepravy chovat a srozumitelně je informovat o rizicích, 

jež s sebou tento druh přepravy nese. Přenos informací probíhá v rámci komunikace. A právě 

komunikací se tato bakalářská práce bude věnovat. Mezi hlavní cíle si klade zachytit stávající 

stav v letecké dopravě v oblasti komunikace osob se sluchovým postižením.  

Teoretická část podá informace o tom, co komunikace znamená, jak probíhá a jaké 

funkce komunikativní situace naplňuje. Komunikace neprobíhá pouze v rámci jedné kultury, 

ale také interkulturně. Tato forma je v letecké dopravě nejčastější. Rozdíly mezi interkulturní 

a intrakulturní komunikací práce popíše. Práce se bude zabývat také tím, jaká jsou specifika 

komunikace osob se sluchovým postižením a bude definovat jejich komunikační systémy. 

Praktická část zmapuje zajištění bezpečnosti letu se sluchově postiženými cestujícími 

na palubách letadel. Analyzován bude celý proces od nástupu cestujících, bezpečnostních 

instrukcí před letem, instruktážního videa a komunikace během letu. Dotazníkovým šetřením 

bude prozkoumána informovanost palubního personálu v komunikaci s cestujícími 

se sluchovým postižením. V praktické části bude dále zmíněn stávající stav v nabídce služeb 

pro cestující se sluchovým postižením u zahraničních leteckých společností. Byly vybrány 

letecké společnosti aliance SkyTeam, jejímž členem je také společnost ČSA. Jedná se celkem 

o 18 zahraničních leteckých společností z celého světa: Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, 

Aeromexico, Air Europa, Air France, Alitalia, China Airlines, China Eastern, China Southern, 

Delta Air Lines, Kenya Airways, KLM Roayal Dutch Airlines, Korean Air, Middle East 

Airlines, Saudia, TAROM, Vietnam Airlines, Xiamen Air. Dále praktická část zaznamená 

názory a zkušenosti sluchově postižených cestujících s leteckou dopravou. Tyto názory 

a zkušenosti jsou důležitou částí celé práce, neboť mohou přispět ke zlepšení služeb pro tuto 

kategorii cestujících.  
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1 Komunikace  

V každé společnosti mají lidé potřebu komunikovat. Jedna z pouček teorie sociální 

komunikace říká, že není možné nekomunikovat (Machová, Švehlová, 1996). Komunikační 

situace nás obklopují na každém kroku a jsme s nimi v neustálém kontaktu. Jak komunikaci 

definuje odborná literatura? Encyklopedický slovník češtiny (Karlík, Nekula, Pleskalová, 

2002, s. 219) uvádí: „V kybernetice1 se komunikací rozumí přenos informace, včetně 

‚technických‘ okolností tohoto přenosu, v teorii komunikace, etnografii komunikace, teorii 

mluvních aktů2 apod. se komunikace chápe jako sociální interakce, v užším smyslu jako 

jazykové jednání.“  

Jako synonyma k pojmu komunikace bychom mohli uvést sdělování, výměna 

informací, komunikování (Filipec a kol., 1994). Právě vzájemné sdělování je hlavním rysem 

komunikace (Machová, Švehlová, 1996) a výsledkem komunikace je komunikát3 (Filipec 

a kol., 1994). Komunikace a komunikát spolu tvoří širší pojmy než pojmy jazyk a text, 

protože v sobě zahrnují také neverbální4 prostředky dorozumívání (Karlík, Nekula, 

Pleskalová, 2002). 

Proces komunikace probíhá spontánně a to jak na úrovni verbální5, tak neverbální, 

kdy užíváme jazykových i mimojazykových prostředků k přenosu informace. Machová 

a Švehlová (1996, s. 71) uvádějí: „Paralelní užívání verbálních i neverbálních prostředků 

umožňuje situaci, kdy např. nepatrná změna v neverbální či paralingvální6 oblasti rozhoduje 

o tom, jaký smysl přikládá mluvčí verbální promluvě“. Pro příklad si můžeme vymyslet větu: 

„Tady máte ale teplo!“ Tuto větu je možné interpretovat podle intonace nebo výrazu tváře 

kladně, nebo záporně. V kladné interpretaci větou oznamujeme, že nám je v místnosti 

příjemně, a že je v místnosti opravdu teplo. V záporné naopak naznačujeme, že je nám zima 

a větou vyjadřujeme ironii o stavu teploty v místnosti. Záleží tedy vždy na mluvčím, co má 

v úmyslu vyjádřit a následně, jak tuto informaci adresát pochopí.  

                                                 
1 Kybernetika – „vědní obor zabývající se zákonitostmi řízení, sdělování a kontroly v živých organizmech 
a strojích“ (Filipec a kol., 1994, s. 158). 

2 U zrodu těchto teorií stál tzv. komunikačně-pragmatický obrat od 70. let 20. století, kdy lingvistika přesunula 
zájem z jazykového systému na komunikaci a společenské funkce jazyka (Machová, Švehlová, 1996). 

3 Komunikát – „(v užším smyslu) jazykový projev, text“ (Filipec a kol., 1994, s. 141). 

4 Neverbální – „gesta a jiné formy chování, v nichž je sdělována reakce na něco nebo nějaký úmysl, a obrazová 
reprezentace“ (Nakonečný, 1995, s. 245). 

5 Verbální –  „vyjádřený jazykem, slovní, ústní“ (Filipec a kol., 1994, s. 488).  

6 Paralingvální – tempo mluvy, frázování, intonace a barva hlasu. 
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1.1 Komunikativní situace  

Mluvčí a adresát jsou součástí komunikativní situace. Rozboru komunikativní situace 

(viz obrázek 1) se věnoval rusko-americký lingvista Roman Jakobson. Dle Jakobsonova 

modelu zahrnuje každá komunikativní situace složku mluvčího neboli produktora; dále 

zahrnuje jazykový i nejazykový kontext; sdělení, což je vlastní produkovaná informace; 

kontakt, který v časoprostorové dimenzi mezi partnery probíhá; kód neboli užitý jazyk 

a adresáta, tedy recipienta, pro kterého je sdělení určeno (Machová, Švehlová, 1996). 

 

 

 

Komunikativní situaci odpovídají komunikativní funkce přirozeného jazyka7. Jedná 

se o funkci emotivní, která vyjadřuje emoce mluvčího; konativní, sloužící k manipulaci 

a ovlivnění adresáta; poetickou, která má zdůraznit formu a obsah sdělení; kontaktovou, 

k navázání a udržení kontaktu s adresátem a metajazykovou, jež se zabývá vlastní formou řeči 

(Machová, Švehlová, 1996). 

Pro efektivnost komunikativní situace je důležitá jak produkce textu, tak percepce, 

neboli vnímání a chápání textu adresátem. Informace přechází z jednoho místa na druhé 

a účastníci komunikace si tak předávají informace, své myšlenky, názory a postoje. Existuje 

mnoho faktorů, které komunikaci ovlivňují. Mezi tyto faktory patří znalost jazyka, kterým 

se dorozumívají, jejich kultura a zvyky, životní zkušenosti, aktuální rozpoložení a jiné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Přirozený jazyk – „jazyk užívaný konkrétním jazykovým společenstvím“ (Karlík, Nekula, Pleskalová, 2002, 
s. 194). 

Obrázek 1 – schéma komunikativní situace dle R. Jakobsona (Machová, Švehlová, 1996, s. 71).
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2 Kultura a komunikace 

Je důležité znát a respektovat komunikační zvláštnosti a odlišnosti kultur8, neboť 

jejich nerespektování může vést k nedorozumění, nepochopení a tím k nenaplnění cíle 

komunikace. Takto je nutné nahlížet i na komunikaci s osobami se sluchovým postižením. 

Jak správně zacházet s odlišnostmi při komunikaci s osobami sluchově postiženými 

a jak předejít případným nedorozuměním, s tím je obeznámena interkulturně kompetentní 

osoba. Interkulturní kompetenci popisuje Průcha (2010, s. 46) jako „způsobilost jedince 

realizovat s využitím osvojených znalostí o specifičnostech národních/etnických kultur 

a příslušných dovedností efektivní komunikaci a spolupráci s příslušníky jiných kultur. 

Základem interkulturní kompetence je jazyková vybavenost jednotlivce a respektování 

kulturních specifičností partnerů". 

2.1 Interkulturní a intrakulturní komunikace 

Komunikace neprobíhá pouze v rámci jedné kultury, ale také mezi kulturami. Procesy 

interakce a sdělování v různých situacích, při kterých jsou komunikujícími partnery 

příslušníci jazykově a/nebo kulturně odlišných etnik, národů, rasových či náboženských 

společenství, označujeme jako interkulturní komunikaci. V interkulturní komunikaci hrají 

velkou úlohu jazyky, kultura, mentalita a hodnotové systémy (Průcha, 2010). Do tohoto typu 

komunikace řadíme také komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími9 osobami. V interkulturní 

komunikaci neslyšící osoby společensky izoluje jejich sluchová vada (Monteiro, Critchley, 

1994). Při kontaktu s mluveným jazykem jsou nuceni odezírat a pečlivě sledovat pohyby úst 

člověka, který hovoří. Hovořícímu člověku nemusí být takový déletrvající pohled a úzkostlivé 

sledování jeho rtů příjemné (Strnadová, 1998). 

Naopak procesy interakce a sdělování, při kterých jsou komunikujícími partnery 

příslušníci jazykově a/nebo kulturně stejných etnik, národů, rasových či náboženských 

společenství, označujeme jako intrakulturní komunikace. Jedná se o komunikaci v rámci 

jedné kultury, například komunikaci neslyšící osoby s jinou neslyšící osobou.  

 

                                                 
8 Kultura – „soubor hodnot vytvořených tělesnou i duševní činností lidí a utvářejících lidskou společnost; soubor 
těchto hodnot v jisté vývojové etapě, civilizace“ (Filipec a kol., 1994, s. 155). 

9 Neslyšící s velkým „N“ – členové kulturní a jazykové menšiny (Hrubý, 1997).; pohled jazykově kulturní. 
Neslyšící s malým „n“  –  pohled medicínský (Kosinová, 2008). 
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2.2 Specifika komunikace osob se sluchovým postižením 

Před tím, než se zaměříme na komunikaci sluchově postižených osob, je důležité 

si ujasnit, koho řadíme do kategorie osob s tímto postižením. Jedná se o: prelingválně 

neslyšící10, postlingválně neslyšící11, nedoslýchavé12, ohluchlé, šelestáře13 a uživatele 

kochleárního implantátu14. Zákon č. 384/2008/Sb. o komunikačních systémech neslyšících 

a hluchoslepých osob specifikuje osoby se sluchovým postižením takto: „Za neslyšící se pro 

účely tohoto zákona považují osoby, které neslyší od narození, nebo ztratily sluch před 

rozvinutím mluvené řeči, nebo osoby s úplnou či praktickou hluchotou, které ztratily sluch 

po rozvinutí mluvené řeči, a osoby těžce nedoslýchavé, u nichž rozsah a charakter sluchového 

postižení neumožňuje plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem.“ 

Zákon dále definuje komunikační systémy pro neslyšící osoby. Mezi komunikační 

systémy řadí český znakový jazyk a komunikační systémy vycházející z českého jazyka: 

znakovanou češtinu, prstovou abecedu, vizualizaci mluvené češtiny a písemný záznam 

mluvené řeči (viz 2.2.1 Definice komunikačních systémů pro neslyšící osoby). 

Mluvené jazyky využívají pro přenos informací kanálu akustického. Patří mezi jazyky 

audio-orální. Jinak je tomu u znakových jazyků. Vzhledem k faktu, že je pro osoby 

se sluchovým postižením omezeno, nebo zcela znemožněno vnímání zvukových vjemů, 

využívají v kontaktu s okolním světem nejvíce svůj zrak, tedy kanál vizuální. Znakové jazyky 

se proto označují jako vizuálně-motorické. Osoba se sluchovým postižením je často při 

komunikaci odkázána pouze na odezírání. Jaká pravidla bychom tedy měli dodržovat při 

komunikaci s osobami se sluchovým postižením? Rodilý mluvčí českého znakového jazyka 

Petr Vysuček (Procházková, Vysuček, 2007, s. 22) radí: „nehovořte příliš rychle; 

nezakrývejte si tvář; nekřičte; neotáčejte se zády, když hovoříte; ať je vám pěkně vidět na rty, 

upozorněte, než začnete mluvit; pokud vám Neslyšící nebude rozumět, neutečte, vezměte 

si papír a napište mu to; při upozorňování neklepejte Neslyšícímu na hlavu a záda, ale jen 

                                                 
10 Prelingválně neslyšící – člověk, který se „jako neslyšící narodil či ztratil sluch před vytvořením řeči.“ 
(Hudáková, 2005, s. 12). 

11 Postlingválně neslyšící – člověk, který „ohluchl až poté, kdy si osvojil mluvenou řeč a strukturu příslušného 
mluveného jazyka“ (Hudáková, 2005, s. 12). 

12 Nedoslýchavý – „každý člověk, který má nějaké zhoršení sluchu oproti běžné populaci“ (Hudáková, 2005, 
s. 12). 

13 Šelestáři – osoby trpící ušními šelesty. „Ti, kteří žijí s neustálým zvukem v uchu“ (Matoušková, 2006). 

14 Kochleární implantát – technické zařízení, „které umožňuje do určité míry obejít nefunkční vláskové buňky 
v hlemýždi“ (Hrubý, 1998, s. 146). 



12 

 

na ramena a horní část paže.“ Wilcox (1989) upozorňuje, že chytnout znakující osobu 

za ruce během znakování a tím ji zabránit v produkci znaků, je Neslyšícími15 považováno 

za velice neslušné.  

Jaký typ komunikace osoba se sluchovým postižením užívá, záleží na tom, v jakém 

komunikativním prostředku se cítí být kompetentní. Nejdůležitější je, aby byl naplněn cíl 

komunikace. Střet světů slyšících a neslyšících, znamená střet jazyků mluveného 

a znakového. Dle Wollové (1994, s. 70): „míra zvládnutí obou jazyků záleží na věku, v němž 

nastala ztráta sluchu, a na velikosti této ztráty. Důležité jsou i faktory další, jako 

např. kompetence rodičů v obou jazycích (znakování slyšících rodičů, řeč neslyšících rodičů), 

charakter vzdělávacího prostředí a typ vzdělávacího zařízení.“  

2.2.1 Definice komunikačních systémů pro neslyšící osoby 

Jak již bylo zmíněno, komunikace osob se sluchovým postižením je definována 

zákonem č. 384/2008/Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. 

Tento zákon vymezuje český znakový jazyk, znakovanou češtinu, prstovou abecedu, 

vizualizaci mluvené češtiny a písemný záznam mluvené řeči. Pro objasnění pojmů zde máme 

přesné definice: 

 Český znakový jazyk: „Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný 

komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, 

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

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

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

Znakovaná čeština: „Znakovaná čeština využívá gramatické prostředky češtiny, která 

je současně hlasitě nebo bezhlasně artikulována. Spolu s jednotlivými českými slovy jsou 

pohybem a postavením rukou ukazovány jednotlivé znaky, převzaté z českého znakového 

jazyka.“  

Prstová abeceda: „Prstová abeceda využívá formalizovaných a ustálených postavení 

prstů a dlaně jedné ruky nebo prstů a dlaní obou rukou k zobrazování jednotlivých písmen 

české abecedy. Prstová abeceda je využívána zejména k odhláskování cizích slov, odborných 

termínů, případně dalších pojmů.“  

Vizualizace mluvené češtiny: „Vizualizace mluvené češtiny je zřetelná artikulace 

jednotlivých českých slov ústy tak, aby bylo umožněno nebo usnadněno odezírání mluveného 
                                                 
15 Máme na mysli Neslyšící jako kulturní a jazykovou menšinu, proto velké N (Hrubý, 1997). 
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projevu osobami, které ovládají český jazyk a odezírání preferují jako prostředek 

své komunikace.“  

Písemný záznam mluvené řeči: „Písemný záznam mluvené řeči je převod mluvené 

řeči do písemné podoby v reálném čase.“ (Zákon č. 384/2008/Sb.) 

Každá osoba má právo vybrat si pro sebe ten nejvhodnější způsob komunikace. 

Na základě Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením má stejné právo také osoba 

se sluchovým či jiným zdravotním postižením. Úmluva o právech osob se zdravotním 

postižením (dále jen Úmluva) byla přijata dne 13. prosince 2006 v New Yorku. Úmluva 

uznává, že každému příslušejí stejná práva a svobody. Potvrzuje potřebu zaručit osobám 

se zdravotním postižením plné užívání těchto práv a svobod bez diskriminace. Diskriminaci 

na základě zdravotního postižení chápe jako „jakékoliv činění rozdílu, vyloučení 

nebo omezení provedené na základě zdravotního postižení, jehož cílem nebo důsledkem 

je narušit nebo zrušit uznání, užívání nebo uplatnění, na rovnoprávném základě s ostatními, 

všech lidských práv a základních svobod v politické, hospodářské, sociální, kulturní, občanské 

nebo jiné oblasti“ (Sbírka mezinárodních smluv Česká republika, 2010). Státy, 

které podepsaly Úmluvu, se zavázaly přijmout legislativní opatření pro naplnění práv 

uznaných Úmluvou.  
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3 Letecká doprava a osoby se sluchovým postižením 

Letecká doprava je v současnosti nejrychlejší způsob dopravy na velké vzdálenosti. 

Její oblíbenost a dostupnost se stále zvyšuje a narůstá počet cestujících. O to více je potřeba 

objevovat skryté bariéry a odstraňovat je. K vytvoření bezbariérové Evropy se svým 

podpisem úmluvy UNCRPD (United Nations Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities) zavázaly státy Evropské unie. Dle ní se mají osoby se zdravotním 

postižením právo stejnou mírou podílet na životě ve společnosti, ekonomice, být nezávislí, 

sociálně a profesně se začlenit do společnosti. Státy EU se zavázaly bojovat proti diskriminaci 

na základě zdravotního postižení a prosazovat rovné příležitosti (European Commission). 

V letecké dopravě jsou osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, kam se řadí také 

osoby se sluchovým postižením, před diskriminačním zacházením chráněni dle nařízení 

Evropského parlamentu EC č. 1107/2006 (Regulation, 2006). Pokud by byla práva cestujícího 

porušena, je možno se obrátit přímo na leteckou společnost nebo na letiště v zemi, kde došlo 

k porušení práv. Při neuspokojivé odpovědi je další variantou zaslat stížnost na kontrolní 

orgán odpovědný za prosazování nařízení, v České republice konkrétně na Civil Aviation 

Authority v Praze (Evropská komise).  

3.1 Bariéry v letecké dopravě pro osoby se sluchovým postižením 

Technické bariéry mohou nastat při bezpečnostní prohlídce na letišti. Bezpečnostní 

předpisy doporučují před prohlídkou detekčním rámem, aby osoby se sluchovým postižením 

oznámily pracovníkům bezpečnostní kontroly, že jsou uživateli kompenzační pomůcky pro 

sluchově postižené. Bezpečnostní předpisy zmiňují kompenzační pomůcky, ale tyto dále 

nespecifikují. Nedozvíme se tak například, jak je to u bezpečnostní kontroly osoby, která 

používá kochleární implantát (Transportation Security Administration, 2013). Osoby užívající 

kochleární implantát zmiňuje Tichý (2008, s. 212), kdy těmto cestujícím doporučuje, aby „při 

cestě letadlem měli zvukový procesor vypnutý při startu a přistání, kdy platí povinnost 

vypnout všechny elektronické přístroj, aby nemohlo dojít k rušení navigačních systémů 

letadla. Personál letadla by měl o provozu zvukového procesoru za letu vědět.“ 

Informace pro cestující na letišti jsou podávány jak vizuální, tak zvukovou formou. 

Cestující jsou tak aktuálně informováni o příletech a odletech pravidelných i nepravidelných 

linek, zahájení a ukončení odbavení na let, zpoždění letu a jeho příčině, letovém řádu, 

o pravidlech pro přepravu cestujících a zavazadel, o předmětech a materiálech, které jsou pro 
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Obrázek 2 - telefonní kontakt na asistenční službu (fotoarchiv autorky) 

leteckou dopravu zakázané, o celních pravidlech a dalších informacích týkajících se letecké 

přepravy (AVIA radar ©, 2008–2013). 

Ne vždy dokážou kompenzační pomůcky zesilující zvuk16 kvalitně přenést zvuk 

z informačního zvukového hlášení na letišti. Vzhledem k tomuto faktu mohou cestující 

se sluchovou vadou na letišti využít informace vizuální. Mezi takové patří informační tabule 

a obrazovky s údaji o příletech, odletech a dalších informacích. Problém nastává ve chvíli 

aktuálních změn, které pozemní personál letiště operativně hlásí zvukovou formou. Tyto 

aktuální změny se sice na informačních tabulích a obrazovkách také projeví, ale cestující 

se sluchovým postižením si jich nemusí včas povšimnout. Může tedy pozdě zareagovat 

na změnu nástupního místa tzv. Gate17, zpoždění letadla a na jiné změny. 

Jak se takovým nesnázím vyhnout? Vhodné je využít asistenčních služeb 

(viz obrázek 2), zejména pokud osoba se sluchovým postižením cestuje leteckou dopravou 

poprvé, nemá s využíváním letecké dopravy žádné zkušenosti a neorientuje 

se v odbavovacích procedurách na letišti. „Asistent vede v patrnosti let klienta, informuje jej 

o všech změnách, doprovodí jej až k odbavovacímu místu a předá personálu, který bude 

na palubě letadla.“ (Strnadová, 2005, s. 19). Asistenční službu si může klient objednat při 

rezervaci letu. Strnadová (2005) soudí, že by bylo vhodné, aby při rezervaci letu byl přítomen 

tlumočník do znakového jazyka. Cestující se sluchovým postižením se tak vyhne případným 

nedorozuměním.  

 

 

 

 

 

                                                 
16 Příklady typů sluchadel. Podle vzhledu: závěsné, krabičkové, brýlové a zvukovodové sluchadlo. 
Podle zpracování signálu: analogové a digitální sluchadlo. Podle způsobu předání akustické energie: sluchadlo 
pro vzdušné a kostní vedení (Kašpar, 2008).  

17 Gate – „ poslední fáze odletového procesu, shromaždiště, kde cestující čekají na vyzvání k nástupu do letadla. 
V této fázi již prošli všemi bezpečnostními kontrolami a jsou způsobilí nastoupit do letadla“ (Dovolená.eu, 
©2002–2014). 
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3.2 Členové letecké aliance SkyTeam 

Následující kapitoly se budou věnovat analýze stávajícího stavu zajištění bezpečnosti 

letu s cestujícími se sluchovým postižením. Bude analyzována situace u českého národního 

dopravce ČSA. Vzhledem k tomu, že letecká společnost ČSA je členem letecké aliance 

SkyTeam, bude také analyzována situace u ostatních zahraničních členů právě této letecké 

aliance.  

Aliance SkyTeam byla založena v roce 2000. Mezi její členy, kterých je celkem 

19, patří letecké společnosti Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, 

Air France, Alitalia, China Airlines, China Eastern, China Southern, České aerolinie, Delta 

Air Lines, Kenya Airways, KLM Roayal Dutch Airlines, Korean Air, Middle East Airlines, 

Saudia, TAROM, Vietnam Airlines, Xiamen Air. Loga jednotlivých leteckých společností 

jsou zobrazeny v obrázku č. 3.  

Společně zajistí více než 15 000 letů denně do 178 zemí světa a průměrně odbaví 

569 milionů cestujících. Mají za cíl vytvořit leteckou síť s globálním pokrytím. Jejich motto 

zní: „Stále lepší péče o zákazníka!“ (SkyTeam).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 – loga členů letecké aliance SkyTeam (SkyTeam).  
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3.3 Postoj ČSA k přepravě osob se sluchovým postižením 

Dle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, která v České republice 

vstoupila v platnost dne 28. října 200918, je navrhnuto: používání ‚univerzálního designu‘, což 

mimo jiné znamená navrhování služeb tak, aby je mohly využívat všechny osoby, 

a nevylučuje podpůrné prostředky pro určité skupiny osob se zdravotním postižením, 

a podporování školení zaměstnanců s cílem zlepšit poskytování služeb. Na otázky, jak 

je tomu v letecké společnosti ČSA, e-mailovou korespondencí z listopadu 2013 (viz příloha 

P1), odpověděla specialistka na vzdělávání paní Milena Kovářová. Z jejích odpovědí vyplývá, 

že na letišti Václava Havla v Praze je „vybudován systém služeb pro handicapované cestující, 

včetně cestujících se sluchovým postižením“. V této oblasti má společnost ČSA zájem 

se zlepšovat a spolupracuje se společností Maidpro. Cestujícím se sluchovým postižením jsou 

k dispozici kontaktní místa v celém areálu terminálů a dále jim je nabízena asistenční služba. 

Jako službu však nenabízí tlumočení do znakového jazyka. Své zaměstnance v oblasti 

komunikace osob se sluchovým postiženým školí ČSA formou e-learningu. Co je náplní 

školení však blíže nespecifikovala. 

3.3.1 Na palubě letadla 

Na palubě letadla, po nástupu všech cestujících, obdrží vedoucí kabiny od pozemního 

personálu jmenný seznam cestujících (dále jen PIL)19. PIL je seznam poskytující informace 

o cestujících na palubě, uvádí jména, požadavky/potřeby a speciální služby pro cestující. 

Účelem PILu je dát palubnímu personálu20 příležitost poskytnout individuální služby 

zákazníkům přizpůsobené potřebám cestujících. Osoba se sluchovým postižením má v PILu 

u svého jména napsanou zkratku DEAF. Platí to ovšem pouze v případě, že osoba 

se sluchovým postižením toto oznámí na odbavovací přepážce check-in. V opačném případě 

nikdo z palubního personálu nebude předpokládat přítomnost osoby se sluchovým 

postižením.   

Po nástupu cestujících vedoucí kabiny informuje ostatní kolegy na palubě letadla 

o přítomnosti cestujícího se sluchovým postižením a deleguje jednoho palubního průvodčí, 

                                                 
18 Jménem České republiky byla Úmluva o právech osob se zdravotním postižením podepsána v New Yorku dne 
30. března 2007. S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu 
ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených 
národů, depozitáře Úmluvy, dne 28. září 2009. 
19 PIL – Passenger Information List. 

20 Palubní personál zahrnuje palubní průvodčí a vedoucí kabiny na palubě letadla. Anglický název je cabin crew. 
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který osobně, po skončení demonstrace záchranných prostředků, zjistí, zdali osoba 

se sluchovým postižením demonstraci porozuměla. Úkolem palubního personálu je poučit 

neslyšící cestující, jak postupovat v nestandardních situacích. Poučení zahrnuje mimo jiné 

také popis umístění dvou nejbližších nouzových východů a poučení o způsobu použití 

bezpečnostních pásů. Demonstrace umístění záchranných prostředků na palubě letadla může 

být spuštěna z videozáznamu, popřípadě provedena názorně palubním personálem 

(viz obrázek 4). V průběhu letu palubní personál permanentně monitoruje a řeší situaci 

na palubě letadla.  

3.3.2 Analýza instruktážního videa na palubě letadel ČSA 

Jak nařizují bezpečnostní předpisy mezinárodní letecké organizace ICAO 

(International Civil Aviation Organization), musí být každý cestující před odletem poučen 

o záchranných prostředcích na palubě letadla. Demonstrace záchranných prostředků obsahuje 

informace o nouzových záchranných prostředcích, nouzových východech a evakuačních 

cestách. Cestující musí být poučeni o tom, jak a kdy mají mít zapnutý bezpečnostní pás, kde 

je umístěno nouzové osvětlení a nouzové východy, jak použít kyslíkovou masku a kde 

je maska umístěna. Dále musí být informováni o umístění a použití plovacích vest a jak 

vypadá bezpečnostní poloha brace21 při nouzovém přistání (viz obrázek 7). 

Letadla typu Airbus A330–300, A320–200 a A319–100 společnosti ČSA jsou 

vybavena obrazovkami (viz obrázek 4), na kterých se před odletem promítá instruktážní video 

záchranných prostředků. Při nemožnosti spuštění videa a na letadlech typu ATR 72–500 

a ATR 42–500 názorně provádí demonstraci palubní personál (viz obrázek 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Poloha brace – bezpečnostní poloha těla při nouzovém přistání (viz obrázek 6). 

Obrázek 4 – obrazový systém v Airbusu A 320-200 (fotoarchiv autorky). 
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Instruktážní video na palubách letadel ČSA je kvalitně graficky zpracováno. Má dvě 

jazykové mutace promítané po sobě. Jako první je promítána česká verze následována 

anglickou. Video je pro slyšícího cestujícího, díky průvodnímu hlasovému komentáři, jasné 

a srozumitelné. Nemusí být zcela jasné pro osobu se sluchovým postižením. Tyto nejasnosti 

by měl po skončení instruktáže palubní personál vysvětlit, což může být vzhledem k jazykové 

bariéře nesnadné.. 

Nápomocné by byly titulky. V současné době je česká část bez titulků. V anglické 

části titulky sice jsou, ale pouze v azbuce (viz obrázek 6). Titulky jsou malé a těžko čitelné.  

V části, která zobrazuje bezpečnostní polohu brace (viz obrázek 7) nemusí být pro 

sluchově postižené cestující jasné, kdy mají polohu zaujmout a hlavně není jasný záměr této 

polohy. Vysvětlení nejasností je úkolem palubního personálu.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 – titulky v ruském jazyce u instruktážního videa (Youtube).  

Obrázek 7 – bezpečnostní poloha brace (Youtube). 

Obrázek 5 – demonstrace umístění nouzových prostředků na palubě letadla (Wikimedia Commons, ©2013).
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Součástí instruktážního videa je použití kyslíkové masky (viz obrázek 8). Není 

graficky znázorněné, že se maska aktivuje prudkým zatažením. Teprve po tomto aktivování 

proudí do masky směs kyslíku a okolního vzduchu.  

 

 

 

 

 

Na závěr instruktážního videa je desetisekundový záběr na letící letadlo a sluchově 

postižení cestující jsou ochuzeni o přání příjemného letu (viz obrázek 9).  

 

 

 

 

 

Před odletem jsou cestující na palubě letadla informováni o tom, že se na start a před 

přistáním zhasnou světla v kabině cestujících. Tuto informaci sluchově postižení cestující 

zjistí až ve chvíli, když se světla zhasnou. Mohou být nastalou situací znejistěni. Dále jsou 

podávány informace o zákazu kouření na palubě letadla, o tom, že opěradla sedaček musí 

zůstat na start a přistání ve vertikální poloze, servírovací stolky musí být na start a přistání 

uzavřeny, že je povoleno použití mobilních telefonů pouze v tzv. leteckém módu. Krátce 

po vzletu jsou cestující informování o službách na palubě, o délce letu, času přistání a dalších 

informacích týkajících se daného letu. Vše je hlášeno palubním rozhlasem a tudíž 

pro sluchově postiženého cestujícího nedostatečné. Avšak povinností letecké společnosti 

je zajistit, aby lidé se sluchovou vadou měli okamžitý přístup ke stejným informacím, které 

poskytují jiným lidem (Minnesota.gov.) Na základě Úmluvy by měla být přijata opatření 

k identifikaci a odstranění překážek a bariér bránících přístupnosti v dopravní síti, v dopravě, 

k informačním a komunikačním službám (Sbírka mezinárodních smluv Česká republika, 

2010). 

Obrázek 8 – použití kyslíkové masky (Youtube). 

Obrázek 9 – ukázka z instruktážního videa nouzových prostředků (Youtube). 
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3.4 Přístup k cestujícím se sluchovým postižením v letecké dopravě 
v zahraničí 

Letecké společnosti aliance SkyTeam byly kontaktovány formou e-mailu v listopadu 

2013 (viz příloha P2). Cílem bylo zjistit přístup leteckých společností k cestujícím 

se sluchovým postižením. Ke kontaktování byla využita veřejně dostupná e-mailová adresa, 

kterou uvádí každá letecká společnost na svých internetových stránkách. Letecká společnost 

ČSA okamžitě reagovala a poskytla rozhovor (viz příloha P1). Koncem listopadu 2013 

na mail reagovala také letecké společnost Korean Air. Přislíbila předání otázek na příslušné 

oddělení. Žádná odpověď však bohužel do dnešního dne nepřišla. Ostatní letecké společnosti 

na mail neodpověděly, proto jsou veškeré níže uvedené informace čerpány z internetových 

stránek jednotlivých členů letecké aliance SkyTeam.  

3.4.1 Aeroflot 

Ruská letecká společnost Aeroflot na svých internetových stránkách informace cílené 

na sluchově postižené cestující neuvádí. Pouze v sekci kontakty uvádí telefonní kontakt 

a e mailovou adresu na služby pro cestující se zdravotním postižením všeobecně (Aeroflot 

Russian Airlines). 

3.4.2 Aerolíneas Argentinas 

Argentinské aerolinie nabízí na letišti asistenci Meet and assist. Služba je určena 

cestujícím se specifickými potřebami. Asistence musí být objednána nejméně 24 hodin před 

odletem (Aerolíneas Argentinas). 

3.4.3 Aeromexico  

Mexická letecká společnost Aeromexico se řídí zákonem ACCA – The US Air Carrier 

Access Act, 49 USC A41705, který zakazuje diskriminaci v oblasti letecké dopravy ze strany 

domácích i zahraničních leteckých dopravců vůči osobám s tělesným nebo mentálním 

postižením. Tento zákon je interpretován v předpisu 14 CFR část 382, který nabyl účinnosti 

13. května 2009. 

V sekci speciální služby poskytuje, pod níže uvedenými ikonami (viz obrázek 10), 

informace o službách pro cestující se speciálními potřebami a nabízí přehlednou tabulku 

upřesňující tyto služby.  
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Dozvíme se tak, že na mezinárodních letištích v (viz obrázek 11): Houstonu, 

New Yorku, Las Vegas, Los Angeles, Orlandu, Miami, Chicagu, Phoenixu, San Franciscu, 

San Antoniu a San José del Cabu22 by měl být na letišti k dispozici tlumočník do znakového 

jazyka. Bližší informace však neuvádí a poznamenává, že vše je dále v kompetenci 

a administraci jednotlivých letišť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Zkratky letišť: IAH – George Bush Intercontinental Airport, Houston, Texas, USA; JFK – John F. Kennedy 
International Airport, New York, USA; LAS – Mc Carran International Airport, Las Vegas, USA; LAX – Los 
Angeles International Airport, Los Angeles, USA; MCO – Orlando International Airport, Orlando, Florida, 
USA; MIA – Miami International Airport, Miami, Florida, USA; ORD - Chicago-O'Hare International Airport, 
Chicago, Illinois, USA; PHX - Phoenix Sky Harbor International Airport, Phoenix, Arizona, USA; SFO – San 
Francisco International Airport, San Francisco, California, USA; SAT – San Antonio International Airport, 
Texas, USA; SJD – Los Cabos International Airport, San José del Cabo, Mexico (Doprava v Praxi, ©2009–
2012).  

Obrázek 10 – ikony odkazů pro cestující se speciálními službami (Aeromexico).  

Obrázek 11 – nabízené služby pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Aeromexico). 
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Asistenční služba je zdarma a je možno si ji objednat telefonicky, e-mailem nebo přes 

TTY23. Nejvhodnější je zadat si svůj požadavek 48 hodin před odletem. Asistenční psi mohou 

doprovázet cestující také na palubu letadla. Je jim vyblokované místo vedle cestujícího 

se speciálními potřebami. Tito psi musí být řádně naočkováni, čistí a na vodítku a měli by mít 

potvrzení od zvěrolékaře, že se jedná o asistenčního psa.  

Pro zákazníky se sluchovým postižením nebo vadami řeči nabízí společnost na svých 

internetových stránkách odkaz Free Relay (viz obrázek 12), kde si mohou přes telefonního 

asistenta domluvit svůj požadavek. Tento odkaz je však v současné době z nezjištěných 

důvodů nefunkční (Aeromexico). 

  

  

 

3.4.4 Air Europa 

Španělská letecká společnost Air Europa v sekci Passenger Guide nabízí pro cestující 

se speciálními potřebami faxové číslo, na které mohou zaslat žádost o asistenci (Air Europa).  

3.4.5 Air France 

Na internetových stránkách v sekci Online help and contacts uvádí francouzská 

letecká společnost Air France telefonní a e-mailový kontakt, kam mohou cestující svou žádost 

o asistenci zaslat (Airfrance). 

3.4.6 Alitalia 

Italská letecká společnost se v oblasti práv osob se zdravotním postižením a osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě řídí evropskou vyhláškou EC 

Regulation No 1107/06 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006. 

Pod níže uvedenou ikonou (viz obrázek 13) v sekci Organize your trip – Special 

assistance, uvádí telefonní kontakt, na kterém si mohou cestující se speciálními potřebami 

objednat 48 hodin před odletem asistenční službu. Pokud cestující poletí s doprovodem 

                                                 
23 TTY – Teletypewriter – elektromechanický komunikační přístroj. 

Obrázek 12 – ikona odkazu pro cestující se sluchovým postižením (Aeromexico). 



24 

 

asistenčního psa, musí tak uvést při rezervaci letenky. Asistenční psi cestují letecky zadarmo 

a není pro ně stanoven žádný váhový limit (Alitalia).  

 

3.4.7 China Airlines 

Stejně jako ostatní letecké společnosti SkyTeamu, také čínská letecká společnost 

China Airlines požaduje objednání asistenční služby 48 hodin před odletem. V sekci At your 

service – Special Need se zákazníci se sluchovým postižením dozví, že jim letecká společnost 

doporučuje se před odletem dostavit včas na přepážku odbavení. Je jim poté schopna zajistit 

vhodná sedadla v letadle. Většina letišť je vybavena hlasovým informačním systémem, 

kterým zaměstnanci ohlašují informace pro cestující. Z tohoto důvodu je cestujícím 

se sluchovým postižením doporučeno, aby své požadavky adresovali vždy přímo 

zaměstnancům (China Airlines). 

3.4.8 China Eastern 

Čínská letecká společnost China Eastern chce, dle svých internetových stránek, plnit 

přání všech zákazníků, stejně tak zákazníků se zrakovým a sluchovým postižením, 

ale pro cestující se speciálními potřebami neuvádí vyhrazené kontaktní údaje, 

ani se nezmiňuje o asistenčních službách (China Eastern).  

3.4.9 China Southern 

China Southern, čínská letecká společnost, nelimituje počet cestujících se sluchovým 

postižením na letu. Pokud cestující doprovází asistenční pes, je možné, pro vyšší komfort, 

využít sedadel na první řadě. Informační a bezpečnostní videa na letu jsou opatřena kvalitními 

titulky v anglické a čínské verzi (China Southern).  

3.4.10 Delta 

Na internetových stránkách americké letecké společnosti Delta je umístěna informační 

brožura speciálně určena pro cestující se zdravotním postižením. Mimo jiné je v ní věnována 

stránka pro cestující se sluchovým postižením. Informuje o tom, že většina letišť je vybavena 

Obrázek 13 – ikony odkazů pro cestující se speciálními službami (Alitalia). 
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systémem GIDS24, dále o vybavenosti všech letišť v USA telefony pro sluchově postižené 

TDD25/ TTY, které jsou současně k dispozici na rezervačním oddělení 24 hodin denně, 7 dní 

v týdnu. Na každém letišti v USA má společnost Delta vyškolené zaměstnance tzv. Compliant 

Resolution Official, kteří jsou plně k dispozici právě pro cestující se speciálními potřebami. 

Za přepravu asistenčního psa se nemusí platit žádné poplatky (Delta). 

3.4.11 Kenya Airways 

Informace o nabízených službách pro cestující se sluchovým postižením 

na internetových stránkách keňské letecké společnosti žádné nejsou (Kenya Airway, the pride 

of Africa).  

3.4.12 KLM – Royal Dutch Airlines 

V sekci Prepare for Travel, nabízí nizozemská letecká společnost KLM možnost 

objednání speciálních služeb pro zvláštní kategorie cestujících. K dispozici je e-mailová 

adresa a telefonní kontakt, kde se dají požadované služby, nejlépe 48 hodin před odletem, 

objednat. Společnost KLM mohou zákazníci také kontaktovat přes sociální sítě (KLM Royal 

Dutch Airlines). 

3.4.13 Korean Air 

Tato ikona (viz obrázek 14) odkazuje k možnosti objednat si speciální služby 

pro cestující se zrakovým a sluchovým postižením. Korejské aerolinie umožňují dopravu 

pro asistenčního psa zcela zdarma (Korean Air).  

 

 

 

 

 
                                                 
24 GIDS – Gate Information Display Systems, který zobrazuje změny v letovém řádu, obsazenost letu, možnost 
služby Upgrade, oznámení o nástupu do letadla (Delta). 

25 TDD – Telephonic Device for the Deaf (Delta). 

Obrázek 14 – ikona odkazu pro cestující se speciálními službami (Korean Air).
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3.4.14 MEA, Middle East Airlines – Air Liban 

Na svých internetových stránkách uvádí libanonská letecká společnost MEA e-

mailový kontakt, kam se cestující se sluchovým postižením mohou obracet se svou žádostí 

o asistenci nebo dalšími žádostmi. Již během rezervace letenky musí cestující oznámit, zdali 

bude cestovat s asistenčním psem, neboť počet zvířat na palubě je omezen (MEA, Middle 

East Airlines – Air Liban).  

3.4.15 Saudia 

V sekci Special Travel Needs (viz obrázek 15) se arabské aerolinie věnují také 

cestujícím se sluchovým postižením. Na všech linkách se společností Saudia jsou instruktážní 

videa tlumočena do znakového jazyka. Na palubě letadel jsou k dispozici 4 brožury a v každé 

z nich 53 ilustrovaných obrázků s tématikou servisu na palubě. Cestující se sluchovým 

postižením může pouze ukázat na obrázek se službou, kterou si přeje. Společnost vyžaduje 

od cestujících, aby při objednání asistence upřesnili, zda jsou neslyšící nebo nedoslýchaví. 

Má snahu jim tímto zajistit odpovídající služby (Saudia).  

 

 

3.4.16 TAROM – Romanian Air Transport 

Rumunská letecká společnost nelimituje počet cestujících se sluchovou vadou, 

neboť tuto kategorii cestujících nezařazuje do kategorie cestujících se zdravotním postižením. 

Pokud osoba se sluchovým postižením cestuje s asistenčním psem, musí toto uvést 

při rezervaci letenky. Pes může být přepravován v kabině cestujících a to bez poplatku. 

Nemusí být v přepravní schráně, ale musí mít nasazený náhubek (TAROM Romanian 

Air Transport).  

3.4.17 Vietnam Airlines 

V sekci Special Needs – Passengers With Dissabilities se vietnamské aerolinie věnují 

také cestujícím se sluchovým postižením. Cestující se sluchovým postižením v doprovodu 

jiné osoby je brán jako běžný cestující. Nedoprovázený cestující se sluchovým postižením 

Obrázek 15 – ikona odkazu pro cestující se speciálními potřebami (Saudia). 
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musí obeznámit dopravce, že má sluchové postižení. Může si vyžádat službu doprovodu 

palubního personálu po dobu letu. Tato služba je však zpoplatněna (Vietnam Airlines). 

3.4.18 Xiamen Air 

Čínské aerolinie Xiamen Air nabízí stejné služby pro cestující se sluchovým 

postižením jako letecká společnost China Southern, neboť ta je jejich vlastníkem 

(viz 3.4.9 China Southern) (Xiamen Air).  

3.5 Shrnutí 

Po prozkoumání dostupných informací na internetových stránkách všech leteckých 

společností aliance SkyTeam můžeme konstatovat, že se všechny osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace, více či méně, věnují a nabízí kontakt k objednání speciálních 

služeb a možnost bezplatné přepravy asistenčního psa. Ale konkrétně osobám se sluchovým 

postižením věnují zmínku na svých internetových stránkách jen některé z nich. Na příklad 

mexická letecká společnost Aeromexico uvádí seznam letišť, kde se dá objednat tlumočník 

do znakového jazyka. Americká letecká společnost Delta informuje o vybavenosti všech 

amerických letišť telefony pro sluchově postižené osoby a systémem GIDS, který zobrazuje 

mimo jiné změny v letovém řádu. Nejvíce se osobám se sluchovým postižením, dle 

internetových stránek, věnuje arabská letecká společnost Saudia, nabízející na palubách svých 

letadel instruktážní video tlumočené do znakového jazyka, brožury s ilustrovanými tématicky 

zaměřenými obrázky, na které si jednoduše osoba se sluchovým postižením ukáže. Letecká 

společnost ČSA má sice na svých internetových stránkách odkaz na speciální služby a v nich 

kapitolu s názvem „Nevidomí a neslyšící cestující“, avšak v samotném textu není ani zmínka 

o službách pro neslyšící.  
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4 Výzkumná sonda 

Výzkumná sonda této práce má dvě části. První část (4.1) zjišťuje informovanost 

palubního personálu v problematice týkající se cestujících se sluchovým postižením. 

K vyplnění dotazníku bylo osloveno celkem 82 palubních průvodčích ČSA. Výsledky jsou 

zaznamenané v části 4.1.2. Druhá část výzkumné sondy (4.2) zachycuje formou rozhovorů 

zkušenosti 6 sluchově postižených osob s leteckou dopravou. Ve výzkumné sondě jsou tedy 

zachyceny názory jak zaměstnanců, tak i samotných cestujících. 

4.1 Dotazník pro palubní personál ČSA  

Od 1. června do 30. září 2012 byl proveden výzkum, zaměřený na informovanost 

palubního personálu ČSA ohledně cestujících se sluchovým postižením. Palubnímu personálu 

byly položeny otázky týkající se komunikace osob se sluchovým postižením, kompenzačních 

pomůcek, komunikačních prostředků sluchově postižených osob, způsobu upoutání 

pozornosti takového cestujícího a další. Celkem se zúčastnilo 82 respondentů. Cílem 

výzkumu bylo zjistit informovanost palubního personálu v oblasti problematiky cestujících 

se sluchovým postižením a potvrdit nebo vyvrátit následující hypotézy (viz 4.1.3), které byly 

stanoveny na základě přímého pozorování na palubě letadla.  

Hypotéza č. 1: Palubní personál užívá zastaralou terminologii.  

Hypotéza č. 2: Palubní personál nezná kompenzační pomůcky osob se sluchovým 

postižením.  

Hypotéza č. 3: Palubní personál není informován o komunikačních prostředcích osob 

se sluchovým postižením.  

Hypotéza č. 4: Palubní personál umí správně upoutat pozornost cestujících 

se sluchovým postižením.  

Hypotéza č. 5: Palubní personál by uvítal překladový slovník s leteckou terminologií 

český jazyk – český znakový jazyk.  

Hypotéza č. 6: Palubní personál by uvítal více informací, jak komunikovat 

s cestujícími se sluchovým postižením.  
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4.1.1 Výzkumný nástroj a administrace dotazníků  

Zvolenou empirickou metodou byl dotazník (viz příloha P3). Jednalo se o dotazník 

anonymní s 12 otázkami. Obsahoval 7 uzavřených a 5 otevřených otázek. Vyplnění trvalo 

10 až 15 minut. Dotazníky byly administrovány osobně v papírové podobě. Respondenti 

je za přítomnosti tazatele vyplnili a odevzdali. Tím byla zajištěna stoprocentní návratnost.  

4.1.2 Analýza výsledků výzkumu 

 

Otázka č. 1: Vaše pracovní zařazení je – vedoucí kabiny/palubní průvodčí 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 28 vedoucích kabin (34 %) a 54 palubních 

průvodčích (66 %). Tato otázka měla pouze informativní charakter a výsledky výzkumu nijak 

nezkreslovala ani neovlivňovala. 

 

Otázka č. 2: Jak se nazývá kompenzační pomůcka pro sluchově postiženou osobu 

na obr. A?  

Otázka č. 2 zjišťovala znalost kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené. 

Na obrázku byla fotografie sluchadla (viz příloha P3). Správně odpovědělo pouze 5 % 

respondentů, tedy 4 respondenti z celkového počtu 82. Nejčastěji byla zaznamenána odpověď 

naslouchátko, celkem 59 % odpovědí, což prokazuje užívání zastaralé terminologie 

a potvrzení hypotézy č. 1: Palubní personál užívá zastaralou terminologii. 10 % respondentů, 

tedy 8 dotazovaných, dokonce tuto běžně používanou kompenzační pomůcku neznalo. Mezi 

ostatními zaznamenanými odpověďmi byla označení kochleární přístroj (1%, tedy 

1 respondent), naslouchací přístroj (1 %, tedy 1 respondent) a zesilovač zvuku (také 1 %, tedy 

1 respondent) (viz graf 1).  
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Otázka č. 3: Jak se nazývá kompenzační pomůcka pro sluchově postiženou osobu 
na obr. B? 

Stejně jako otázka č. 2, také otázka č. 3 zjišťovala znalost kompenzačních pomůcek 

pro osoby se sluchovým postižením. Tentokrát byl na obrázku kochleární implantát 

(viz příloha P3). Převážná většina respondentů, 59 z 82 (tedy 72 %) tuto kompenzační 

pomůcku neznala. Byla tedy potvrzena hypotéza č. 2: Palubní personál nezná kompenzační 

pomůcky osob se sluchovým postižením. U těchto odpovědí by se spíše očekávalo, 

že respondenti zvolí jako odpověď sluchadlo, ale takto neodpověděl nikdo z dotazovaných. 

Správnou odpověď znalo pouhých 7 respondentů (tedy 9 %). Jako částečně správná odpověď 

by se dala uznat odpověď implantát (3 %, tedy 2 respondenti), popřípadě také neodborná 

označení fixní implantát (1 %, tedy 1 respondent), či voperované naslouchátko (1 %, tedy 

1 respondent). Objevila se další neodborná označení jako naslouchátko (7 % tedy 

6 respondentů), naslouchadlo (4 %, tedy 3 respondenti), ear zoom (1 %, tedy 1 respondent), 

naslouchátko pro děti (1 %, tedy 1 respondent) a naslouchátko pro více postiženého (1 %, 

tedy 1 respondent) (viz graf 2).  
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Otázka č. 4: Jak se označuje člověk se sluchovým postižením? 

Pouhých 29 (35 %) respondentů znalo správnou odpověď a doplnilo slovo neslyšící. 

Jako správná odpověď by se dala označit také odpověď sluchově postižený (3 %, tedy 

2 respondenti), neboť tato otázka se prokázala jako zavádějící a ne zcela vhodně formulovaná. 

Dalších 40 (48 %) respondentů se domnívalo, že se sluchově postižená osoba označuje jako 

hluchoněmá nebo hluchá osoba. 7 (9 %) respondentů zvolilo anglickou terminologii 

a odpovědělo deaf. 3 (4 %) respondent odpověď neznali a 1 (1 %) respondent označil tuto 

osobu jako handicapovanou, což bychom také mohli přisoudit k ne zcela správně položené 

otázce. Přesto můžeme z odpovědí usoudit, že se stále používá zastaralá terminologie 

(viz graf 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 5: Jak byste upoutal(a) pozornost tohoto cestujícího? 

Na palubě letadla je důležitá komunikace mezi palubním personálem a cestujícími. 

Je ale palubní personál obeznámen, jak správně s těmito cestujícími komunikovat? Jak 

by většina z dotazovaných upoutala pozornost takového cestujícího? Z výsledků dotazníku 

vyplývá, že 30 (37 %) respondentů by upoutalo pozornost sluchově postiženého cestujícího 

dotykem na rameno příp. paži. Což je považováno za správnou odpověď. Vzhledem k nejasné 

formulaci otázky a nekonkrétní situaci můžeme považovat také za správné odpovědi mávání 

(11 %, tedy 9 respondentů), oční kontakt (11 %, tedy 9 respondentů), gestikulace (9 %, tedy 

7 respondentů), posunky (7 %, tedy 6 respondentů), neverbální komunikace (5 %, tedy 

4 respondenti), zvýšený hlas popř. hlasitá řeč (5 %, tedy 4 respondenti), znaková řeč (2 %, 

tedy 2 respondenti), znakově s vyslovováním popř. znakové vjemy (2 %, tedy 2 respondenti), 

gesta (1 %, tedy 1 respondent), pohyb (1 %, tedy 1 respondent), psaní na papír (1 %, tedy 

1 respondent) a úsměv (1 %, tedy 1 respondent). Za zcela nevhodné upoutání pozornosti 

zvolili 3 (4 %) respondenti pohled zblízka a 1 (1 %) respondent by se sluchově postižené 

osoby zeptal, zdali umí číst. Odpovědi byly rozmanité, ale dokazují, že  palubní personál volí 
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k upoutání pozornosti přiměřené prostředky (viz graf 4). Tím byla potvrzena hypotéza č. 4: 

Palubní personál umí správně upoutat pozornost cestujících se sluchovým postižením. 
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5%

4%
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1%
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1%

1%

1%

1%
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Máváním

Gestikulací

Očním kontaktem

Posunky

Neverbální komunikací

Zvýšeným hlasem; hlasitou řečí

Pohledem zblízka

Znakovou řečí

Gesty

Nevím

Pohybem

Psaním na papír

Úsměvem

Zeptám se, jestli umí číst

Znakově s vyslovováním, znak. vjemy

 

 

 

Otázka č. 6: Jaký komunikační prostředek člověk se sluchovým postižením 

používá? 

Odpověď na otázku č. 6 opět prokázala používání zastaralé terminologie. Převládal 

názor, že člověk se sluchovým postižením používá jako komunikační prostředek znakovou 

řeč a to v 51 (62 %) případech. Stejně tak výraz posunková řeč patří do zastaralé 

terminologie. Tuto odpověď zvolili 2 (3 %) respondenti. Jen 6 (8 %) respondentů odpovědělo 

správně znakový jazyk. Jako správná odpověď by se dalo označit znakování (4 %, tedy 

3 respondenti), mluva (1 %, tedy 1 respondent) Dále zazněly odpovědi: ruce (7 %, tedy 

6 respondentů), posunky + znaky (4 %, tedy 3 respondenti), gesta (1 %, tedy 1 respondent), 

gestikulace (1 %, tedy 1 respondent), mimika (1 %, tedy 1 respondent), naslouchadlo (1 %, 

tedy 1 respondent), neverbální komunikace (1 %, tedy 1 respondent) a odezírání (1 %, tedy 

1 respondent). 4 (5 %) respondenti na otázku odpověď neznali (viz graf 5).  
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Otázka č. 7: Je tento komunikační prostředek ve světě univerzální? 

Vzhledem k odpovědím na předcházející otázky se dá předpokládat, že respondenti 

nebudou vědět, že znakový jazyk není univerzální na celém světě, ale že každý stát má svůj 

národní znakový jazyk. Čeští neslyšící k intrakulturní komunikaci používají český znakový 

jazyk, což ale 60 (73 %) respondentů nevědělo. Pouhých 22 (27 %) respondentů odpovědělo, 

že znakový jazyk není ve světě univerzální (viz graf 6). 
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Otázka č. 8: Ovládáte tento komunikační prostředek? 

Z předcházejících odpovědí se dá opět předvídat výsledek otázky č. 8. 80 (98 %) 

respondentů znakový jazyk neovládá, pouze 2 (2 %) respondenti odpověděli, že znakový 

jazyk ovládají částečně (viz graf 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 9: Má tento komunikační prostředek písemnou formu? 

61 (74 %) respondentů správnou odpověď neznala. Z této neznalosti však mohou 

vyplývat mnohá nedorozumění při komunikaci. Pouhých 21 (26 %) respondentů vědělo, 

že znakový jazyk nemá písemnou formu (viz graf 8). Výsledky potvrzují hypotézu č. 3: 

Palubní personál není informován o komunikačních prostředcích osob se sluchovým 

postižením.  
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Otázka č. 10: Poskytl Vám zaměstnavatel dostatek informací ohledně této 

skupiny cestujících? 

64 (78 %) respondentů se domnívá, že jim zaměstnavatel neposkytl buď žádné, 

nebo pouze částečné informace ohledně komunikace osob se sluchovým postižením 

(viz graf 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 11: Uvítal(a) byste slovník tohoto komunikačního prostředku 

se zaměřením na slovní zásobu pro použití na palubě letadla? 

Převážná většina, 67 (82 %) respondentů, by uvítala vytvoření slovníku českého 

znakového jazyka – češtiny, zaměřeného pro použití na palubě letadla a tím byla potvrzena 

hypotéza č. 5: Palubní personál by uvítal překladový slovník s leteckou terminologií český 

jazyk – český znakový jazyk. Projevený zájem můžeme vnímat pozitivně. Vytvořený 

překladový slovník by přispěl k osvětě znakového jazyka, k obeznámení se světem 

neslyšících a celkově by měl jistě pozitivní vliv na komunikaci mezi slyšící obsluhou 

a cestujícími se sluchovým postižením (viz graf 10).  
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Otázka č. 12: Měl(a) byste zájem dozvědět se více informací ohledně osob 

se sluchovým postižením a komunikace s nimi? 

67 (82 %) respondentů projevilo zájem získat bližší informace týkající se komunikace 

osob se sluchovým postižením. Tento výsledek můžeme vnímat jako pozitivní přístup k jejich 

práci, možné uvědomění si potřeby stálého vzdělávání se a potřeby být správně informován 

v komunikaci se všemi kategoriemi cestujících. Zbývající respondenti zájem neprojevili. 

To může být chápáno jako projev nezájmu o tuto kategorii cestujících nebo jako naznačení již 

dostatečné informovanosti (viz graf 11). Hypotéza č. 6: Palubní personál by uvítal více 

informací, jak komunikovat s cestujícími se sluchovým postižením, byla potvrzena. 
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4.1.3 Závěry výzkumu 

Výzkum měl za cíl zjistit informovanost palubního personálu v problematice týkající 

se cestujících se sluchovým postižením a ověřit stanovené hypotézy. Výzkum prokázal, 

že palubní personál v oblasti komunikace osob se sluchovým postižením neprokazuje 

dostatečné odborné znalosti, čímž se potvrdily stanovené hypotézy. 

Hypotéza č. 1: Palubní personál užívá zastaralou terminologii.   

59 % respondentů v dotazníkovém výzkumu označilo sluchadlo jako naslouchátko, 

23 % respondentů jako naslouchadlo. Nejenom, že respondenti používali zastaralou 

terminologii, ale vypomáhali si také neodborným označením. Objevilo se proto označení 

naslouchací přístroj a zesilovač zvuku. Kochleární implantát nepoznalo 72 % respondentů. 

Některými byl označen jako ear zoom, fixní implantát, naslouchátko pro více postiženého 

a voperované naslouchátko. Osobu neslyšící 48 % respondentů označilo jako osobu 

hluchoněmou a hluchou. Pro znakový jazyk použilo 62 % respondentů označení znaková řeč. 

Dále označili přirozený jazyk neslyšících jako posunkovou řeč, mimiku, gestikulaci atd. 

Výsledky prokázaly, že více než polovina palubního personálu užívá zastaralou terminologii 

a s novou terminologií není obeznámena. Hypotéza č. 1 byla potvrzena.  

Hypotéza č. 2: Palubní personál nezná kompenzační pomůcky osob se sluchovým 

postižením.  

Mezi dotazované kompenzační pomůcky byly zařazeny sluchadlo a kochleární 

implantát. Sluchadlo nepoznalo 11 % respondentů. Ostatní respondenti sluchadlo poznali, 

jen použili zastaralou či neodbornou terminologii názvu. Kochleární implantát špatně určilo 

86 % respondentů, 72 % respondentů dokonce nepoznalo, že se jedná o kompenzační 

pomůcku. Pokud by byla hypotéza stanovena tak, že palubní personál nepozná sluchadlo jako 

kompenzační pomůcku pro sluchově postižené osoby, pak by byla hypotéza vyvrácena. 

Při takto stanovené hypotéze musíme brát v úvahu oba výsledky, jak pro sluchadlo, 

tak pro kochleární implantát. V tomto případě je tedy hypotéza potvrzena, neboť větší 

procento dotazovaných neodpovědělo správně. Hypotéza č. 2 byla potvrzena.  

Hypotéza č. 3: Palubní personál není informován o komunikačních prostředcích 

osob se sluchovým postižením.  

Zaměstnanci pracující ve službách by měli mít přehled o komunikačních prostředcích 

osob s postižením. Avšak nesprávné užití terminologie v dotazníku dokazuje, že palubní 

personál není dostatečně informován o komunikačních prostředcích osob se sluchovým 

postižením. 62 % respondentů uvedlo místo označení znakový jazyk, znaková řeč. 73 % 
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respondentů nemá správné informace o tom, jestli je znakový jazyk mezinárodní. 

Buď odpověď neznají, nebo se domnívají, že se znakový jazyk na celém světě užívá 

jen jeden, mezinárodní. Dokonce se 33 % respondentů domnívá, že znakový jazyk má také 

písemnou formu. 98 % respondentů neovládá znakový jazyk. Sami respondenti (78 %) 

přiznávají, že jim zaměstnavatel neposkytl buď žádné, nebo pouze částečné informace 

ohledně cestujících se sluchovým postižením. Z uvedeného vyplývá, že palubní personál není 

dostatečně informován o komunikačních prostředcích sluchově postižených osob. Hypotéza 

č. 3 byla potvrzena.  

Hypotéza č. 4: Palubní personál umí správně upoutat pozornost cestujících 

se sluchovým postižením. 

95 % respondentů by zvolilo přiměřeně správný prostředek k upoutání pozornosti 

sluchově postiženého cestujícího. Zvolili by způsob dotyk na rameno, případně paži, mávání, 

oční kontakt, gestikulaci, posunky, neverbální komunikaci atd. Pouze 5 % respondentů 

zvolilo nevhodný způsob upoutání pozornosti. Z toho 4 % respondentů by zvolila pohled 

zblízka a 1 % by se sluchově postižené osoby zeptalo, zdali umí číst. Ze zjištěného vyplývá, 

že palubní personál umí správně navázat pozornost sluchově postiženého cestujícího. 

Hypotéza č. 4 byla potvrzena.  

Hypotéza č. 5: Palubní personál by uvítal překladový slovník s leteckou 

terminologií český jazyk – český znakový jazyk.  

Palubní personál je v každodenním kontaktu s cestujícími, proto se dá předpokládat, 

že uvítá možnost dalšího vzdělávání se v oblasti komunikace. Toto také potvrdil výsledek 

otázky č. 11, kdy se 82 % respondentů vyjádřilo kladně pro vytvoření překladového slovníku 

s leteckou terminologií český jazyk – český znakový jazyk. Hypotéza č. 5 byla potvrzena.  

Hypotéza č. 6: Palubní personál by uvítal více informací, jak komunikovat 

s cestujícími se sluchovým postižením. 

Stejný předpoklad jako u hypotézy č. 5 máme také u hypotézy č. 6. Palubní personál 

se zde opět vyjádřil kladně a v 82 % případů uvítal možnost získat více informací, 

jak komunikovat se sluchově postiženými cestujícími. Hypotéza č. 6 byla potvrzena. 
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4.2 Zkušenosti sluchově postižených cestujících s leteckou přepravou 

Pro správné a smysluplné vytváření služeb pro cestující se sluchovým postižením 

je důležité znát jejich specifické potřeby. S cílem zjistit osobní zkušenosti sluchově 

postižených cestujících v letecké přepravě a jejich názory na současný stav a návrhy 

na zlepšení, byly v dubnu 2014 vedené rozhovory se 6 sluchově postiženými osobami. Před 

těmito rozhovory byly, na základě přímého pozorování na palubě letadla a na základě 

nezávislých rozhovorů se sluchově postiženými osobami, stanoveny následující hypotézy.  

Hypotéza č. 1: Cestujícím se sluchovým postižením, kteří jsou uživateli kochleárního 

implantátu nebo sluchadla jako kompenzační pomůcky, nezpůsobují tyto kompenzační 

pomůcky během cestování žádné problémy.  

Hypotéza č. 2: Cestující se sluchovým postižením by uvítali, kdyby pracovníci 

odbavovací přepážky, pracovníci bezpečnostní kontroly a palubní personál v letadle byli 

poučeni o správné komunikaci a ovládali český znakový jazyk, popř. v komunikaci s nimi 

využívali psanou formu mluveného jazyka.  

Hypotéza č. 3: Cestující se sluchovým postižením se domnívají, že letištní personál 

v zahraničí zvládá komunikaci s nimi lépe, než letištní personál v České republice.  

Hypotéza č. 4: Při první cestě leteckou přepravou měli cestující se sluchovým 

postižením problémy s komunikací při celém procesu odbavení – na odbavovací přepážce, 

na pasové a bezpečnostní kontrole a na přepážce Gate před nástupem do letadla, avšak 

na palubě letadla problémy s komunikací s palubním personálem neměli.  

Hypotéza č. 5: Cestující se sluchovým postižením na odbavovací přepážce neoznámí, 

že mají sluchovou vadu.  

Hypotéza č. 6: Cestující se sluchovým postižením shlédnou instruktáž o umístění 

záchranných prostředků na palubě letadla formou videa. Instruktážní video je pro 

ně srozumitelné, přesto by uvítali titulky nebo tlumočení do českého znakového jazyka.  

Hypotéza č. 7: Po skončení instruktáže o bezpečnostních prostředcích na palubě 

letadla za cestujícími se sluchovým postižením nepřišla letuška, aby se ujistila, zdali všemu 

v instruktáži rozuměli.  

Hypotéza č. 8: Bezpečnostní karta uložená v kapse sedačky před cestujícími je pro 

cestující se sluchovým postižením srozumitelná. 
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4.2.1 Výzkumný nástroj  

Zvolenou empirickou metodou byly polořízené individuální rozhovory 

(viz přílohy P5 – P10). Zúčastnilo se 6 sluchově postižených osob. Podmínkou rozhovoru 

bylo, aby respondent v minulosti minimálně jednou využil leteckou dopravu. Rozhovor byl 

veden dvěma způsoby. Část rozhovorů měla písemnou formu pomocí e-mailové 

korespondence a část byla formou osobního rozhovoru v českém znakovém jazyce, který byl 

zaznamenám na video. Z důvodu plynulosti videorozhovorů nenásledovaly otázky ve stejném 

pořadí. Otázky formou e-mailové korespondence byly kladené všem respondentům stejné, 

ve stejném pořadí. Ve videorozhovorech kladl otázky poučený neslyšící, který využívá 

leteckou dopravu a s problematikou a účelem rozhovoru byl seznámen. Informoval 

respondenty o anonymitě rozhovoru, z jakého důvodu je rozhovor nahráván a dále vedl 

rozhovor dle připravených otázek. Rozhovory trvaly 15–25 minut. Všechny zde analyzované 

rozhovory jsou zaznamenané v příloze (přílohy P5 – P10) této práce a jsou anonymní. 

4.2.2 Analýza výsledků výzkumu 

Na začátku rozhovoru byl každý respondent dotázán na základní údaje. Těmi byly věk, 

současné bydliště, odkud pochází, jaký je jeho stav sluchu, jaké užívá kompenzační pomůcky 

a jaký jazyk používá k běžné komunikaci. Respondenty byli 2 muži a 4 ženy ve věku 23 let 

až 58 let (viz tabulka 1). Většina z respondentů uvedla jako svůj hlavní dorozumívací 

prostředek mluvenou češtinu, 1 respondent uvedl český znakový jazyk. 2 respondenti byli 

neslyšící, 3 nedoslýchaví a 1 ohluchlý. 3 z respondentů nepoužívali žádnou kompenzační 

pomůcku, 2 používali sluchadlo a 1 kochleární implantát plus sluchadlo. Všichni respondenti 

splnili podmínku rozhovoru a tou bylo minimálně jednou využít leteckou dopravu. Nejméně 

letecky cestoval respondent, který uvedl, že letěl dvakrát.  
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Respondent  Pohlaví  Věk  Současné bydliště  Pochází z   Stav sluchu 
Kompenzační 
pomůcka 

Běžná 
komunikace

1  žena  23  Středočeský kraj 
Liberecký 

kraj 
nedoslýchavá 

kochleární 
implantát, 
sluchadlo 

mluvená 
čeština 

2  žena  23  Středočeský kraj 
Středočeský 

kraj 
nedoslýchavá  sluchadlo 

mluvená 
čeština 

3  muž  58  Středočeský kraj 
Středočeský 

kraj 
neslyšící  žádná 

mluvená 
čeština 

4  žena  53  Středočeský kraj  Slovensko  ohluchlá  žádná 
mluvená 
čeština 

5  muž  24  Středočeský kraj  Zlínský kraj  nedoslýchavý  sluchadlo 
mluvená 
čeština 

6  žena  27  Středočeský kraj 
Středočeský 

kraj 
neslyšící  žádná 

český 
znakový 
jazyk 

 

Tabulka 1 - informace o respondentech rozhovorů 

 

Názory respondentů byly zaznamenány prostřednictvím následujících otázek. 

Otázka č. 1: Podle čeho si vybíráte leteckou společnost, se kterou poletíte? 

Nejčastěji se objevila odpověď podle ceny letenky. Dále podle rychlosti přestupu, 

referencí na leteckou společnost, bezpečnosti a kvality nabízených služeb. Ani jeden 

z referentů neodpověděl, že by si leteckou společnost vybíral podle služeb zaměřených 

na osoby se sluchovým postižením nebo podle toho, zdali palubní personál ovládá znakový 

jazyk. Můžeme se domnívat, že tomu tak je z důvodu, že žádný z respondentů neměl během 

letecké přepravy problémy s komunikací. 

 

Otázka č. 2: Pamatujete si, jaké to bylo, když jste letěl/a poprvé? Rozuměl/a 

jste všemu na letišti, kam máte jít, které dokumenty máte mít s sebou? 

Všichni respondenti poprvé neletěli sami, ale v doprovodu. Proto žádné komplikace 

napoprvé nezaznamenali. Tím nebyla potvrzena hypotéza č. 4. Ze zjištění vyplývá 

následující: Při první cestě leteckou dopravou cestující se sluchovým postižením problémy 

s komunikací neměli. Své první zkušenosti, jak probíhají postupy na letišti v odbavení, 

v bezpečnostních kontrolách a v letadle, pak mohli čerpat při dalších letech. Přesto jeden 

respondent zavzpomínal, že druhá zkušenost s leteckou dopravou nebyla příjemná, protože 

cestovali sami tři neslyšící a měli problém všemu rozumět. Před letem si objednali asistenční 

službu, bohužel jim nebyla poskytnuta dostatečně. Buď nebyla nabízena vůbec, nebo došlo 

k trapné situaci, kdy pro ně asistent přijel s invalidním vozíkem. 
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Otázka č. 3: Myslíte si, že je důležité, aby personál na letišti, tím myslíme 

pracovníky odbavení, bezpečnostní kontroly a palubní personál v letadle, ovládal 

znakový jazyk a byl poučen jak správně komunikovat se cestujícími se sluchovým 

postižením? 

Ovládání znakového jazyka zaměstnanci letiště považují respondenti za přínosné 

a někteří dokonce za důležité. Zaměstnanci by dále měli znát základní zásady o komunikaci 

s osobou se sluchovým postižením. Hypotéza č. 2 byla potvrzena: Cestující se sluchovým 

postižením by uvítali, kdyby pracovníci odbavovací přepážky, pracovníci bezpečnostní 

kontroly a palubní personál v letadle byli poučeni o správné komunikaci a ovládali český 

znakový jazyk, popř. v komunikaci s nimi využívali psanou formu. 

 

Otázka č. 4: Myslíte si, že letištní personál v zahraničí je lépe vyškolen 

v komunikaci s cestujícími se sluchovým postižením než v České republice? 

Většina respondentů si nemyslí, že by byl letištní personál v zahraničí lépe vyškolen 

v komunikaci s cestujícím se sluchovým postižením lépe než v České republice. Pouze 

2 respondenti se domnívají, že tomu tak je. Svůj názor opírají o vlastní zkušenosti, kdy 

1 respondent uvádí, že se setkal v Londýně se zaměstnancem asistenční služby, který uměl 

znakovat. Hypotéza č. 3 nebyla potvrzena. Cestující se sluchovým postižením 

se nedomnívají, že letištní personál v zahraničí zvládá komunikaci s nimi lépe, než letištní 

personál v České republice.  

 

Otázka č. 5: Oznámil/a jste na odbavovací přepážce, že jste sluchově postižený/á 

(neslyšící, nedoslýchavý/á, ohluchlý/á)?  

Ačkoliv to nemusí vypadat jako nejdůležitější část odbavovacího procesu, kde by měl 

sluchově postižený cestující hovořit o svém postižení, opak je pravdou. Právě odbavovací 

přepážka, kde cestující odevzdávají své kufry, kontrolují se jim cestovní doklady a je jim 

vystaven palubní lístek, je posledním místem, kdy mohou cestující letecké společnosti 

oznámit, že mají sluchové postižením. Informace z tohoto místa je předána dalším složkám 

na letišti a dostane se až na palubu letadla k palubnímu personálu. Pokud cestující i v tento 

okamžik zamlčí, ať už z jakýchkoliv důvodů, své sluchové postižení, nedostane se informace 

o přítomnosti osoby se sluchovým postižením až na palubu letadla a letecká společnost bude 

mít mylné statistické údaje o počtu cestujících se sluchovým postižením. Pokud bude málo 
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cestujících v této kategorii, nebude mít pravděpodobně letecká společnost velký zájem 

o zkvalitňování služeb právě pro tuto skupinu cestujících. I proto je velmi důležité své 

sluchové postižení nahlásit. A jak se k tomu staví oslovení respondenti? 1 respondent 

doporučuje své sluchové postižení na přepážce oznámit. Další respondent to oznámil 

při nákupu letenky, jiný tento fakt v Čechách neoznámil, protože se domluvil mluvenou 

češtinou, ale v cizině to oznámil, neboť příliš dobře nerozuměl. Další respondent to oznámil 

pouze jednou, ale už by to neopakoval. Důvod nespecifikoval. Další respondent nechce 

vzbuzovat nežádoucí pozornost, nemá zájem na tom, aby se k němu personál letiště choval 

jako k nesvéprávnému člověku, proto to oznámí pouze, když opakovaně nerozumí. Poslední 

respondent se rozhoduje podle situace, ale dokáže si poradit sám. Z odpovědí vyplývá, 

že většina oslovených respondentů oznámení své sluchové vady nevnímá jako důležitý fakt. 

Nechtějí na sebe strhávat zbytečnou pozornost, proto si v komunikační situaci pomohou 

dostupnými prostředky a komunikaci zvládnou. Tím se potvrdila hypotéza č. 5. Cestující 

se sluchovým postižením na odbavovací přepážce neoznamují, že mají sluchovou vadu. 

 

Otázka č. 6: Měl/a jste někdy problém s komunikací na odbavovací přepážce, 

pasové kontrole nebo bezpečnostní kontrole? 

Pokud se situace odehrávala v českém prostředí, nezaznamenali respondenti problémy. 

Pouze 2 respondenti měli problém s porozuměním, neboť na ně zaměstnanci letiště hovořili 

nesrozumitelně. V cizině je dle respondentů občas pomalejší domluva zejména kvůli 

komunikaci v angličtině. 

 

Otázka č. 7: Jak jste se tam dorozumívala? 

Jako dorozumívací prostředek volí respondenti různé komunikační prostředky 

a to mluvenou formu jazyka, psanou formu mluveného jazyka, gesta, odezírání a mimiku. Ani 

jednou nezazněla odpověď znakový jazyk. Což je důkazem toho, že pracovníci letišť tento 

komunikační prostředek neovládají. 

 

Otázka č. 8: Jak probíhala komunikace s palubním personálem v letadle? Nastal 

nějaký problém? 

Zazněla překvapující odpověď, že respondent s palubním personálem vůbec 

nekomunikuje, pouze pokud se podává během letu občerstvení. Tohoto respondenta posadili 

na sedadlo u okenních nouzových východů, což není v souladu s bezpečnostními předpisy. 
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Pokud by respondent na odbavovací přepážce oznámil, že je sluchově postižený, 

tak by k takovému omylu v obsazení nevhodného místa vůbec nedošlo. Je dále nepřípustné, 

jak uvádí respondent, že ho letuška ani po té, co zjistila, že má sluchovou vadu, neposadila 

na jiné místo. Něco podobného se stalo také dalším dvěma respondentům, v těchto případech 

však letušky zareagovaly správně a přesadily cestující se sluchovým postižením na jiná místa. 

Další respondent uvedl, že se snažil vyslovovat anglicky, ale vůbec mu nerozuměli. Všiml 

si také, jak uvádí „nějakého repráku, který to všechno hlásí“‘, ale on mu nerozuměl. Také měl 

problém poznat, jakou řečí na něj mluví, natož co říkají. Další respondent vidí problém během 

servisu občerstvení, když si má vybrat něco k pití a palubní personál mu k tomu říká další 

informace, v tu chvíli se respondent cítí „vykolejený“. Zjištěním se nepotvrdila hypotéza 

č. 4, neboť cestující se sluchovým postižením měli problémy s komunikací s palubním 

personálem.  

 

Otázka č. 9: Jste uživatelem kompenzační pomůcky (sluchadlo, kochleární 

implantát) měl/a jste s ní během letecké dopravy nějaký problém? 

Kompenzační pomůcku uvedla polovina dotázaných respondentů. Pouze jeden z nich 

pocítil během přistání bolest v uších, proto si sundal sluchadlo. Vypnul si také kochleární 

implantát, ale poté již vůbec nic neslyšel. Problém s bolestmi v uších během přistání 

nemusíme připisovat kompenzačním pomůckám, tuto bolest může způsobit rýma, ušní 

infekce, alergie a jiná onemocnění, proto byla hypotéza č. 1 potvrzena: Cestujícím 

se sluchovým postižením, kteří jsou uživateli kochleárního implantátu nebo sluchadla jako 

kompenzační pomůcky, nezpůsobují tyto kompenzační pomůcky během cestování žádné 

problémy. 

 

Otázka č. 10: Před letem je ukazována instruktáž o bezpečnostních prostředcích 

na palubě letadla, např. jak použít kyslíkovou masku, jak se připoutat, kde jsou nouzové 

východy a další. Promítala se tato instruktáž na obrazovkách, nebo ji dělal palubní 

personál ručně? Rozuměl/a jste všemu? 

Z odpovědí vyplývá, že respondenti již viděli obě varianty instruktáže, jak ručně, 

tak na videu. Ne zcela všemu rozuměli, pouze se domnívají, že vše pochopili správně. Jeden 

respondent popsal, že kdyby nastala kritická situace tak by ‚hysterčil‘, protože by nevěděl, 

co má dělat. Více srozumitelnou považují instruktáž na videu. Dokonce se jednou u video 

instruktáže vyskytly anglické titulky, což respondent komentoval jako ‚dobré‘. Pro lepší 
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pochopení instruktáže si někteří respondenti pro jistotu prohlédli bezpečnostní kartu, která 

je umístěna v kapse sedačky. Dalo by se shrnout, že samotná názorná instruktáž palubním 

personálem je pro sluchově postižené cestující nevyhovující. Z tohoto důvodu by měl palubní 

personál, po skončení instruktáže, přijít za cestujícím a případné nejasnosti vysvětlit. 

 

Otázka č. 11: Uvítal/a byste tedy ve video instruktáži titulky, popř. tlumočení 

do českého znakového jazyka? 

Všichni respondenti se v odpovědích vyjádřili kladně. Titulky by byly velice 

nápomocné pro předání sdělované informace ohledně bezpečnostních postupů na palubě 

letadla. Hypotéza č. 6 byla tímto potvrzena.  

 

Otázka č. 12: Po skončení instruktáže o bezpečnostních prostředcích na palubě 

letadla, přišel za vámi někdo z palubního personálu a zeptal se vás, jestli jste všemu 

rozuměla? 

Respondenti na začátku rozhovoru uvedli, kolikrát cestovali letecky. Pokud tato čísla 

sečteme, vyjde nám, že se tyto osoby ocitly zhruba sto a vícekrát na palubě letadel. Ale pouze 

jeden respondent uvedl, že za ním palubní personál přišel po skončení instruktážního videa. 

Sám dále upřesňuje, že za ním palubní personál přišel v případech, když oznámil, 

že je sluchově postižený. Z toho by se dalo usoudit, že palubní personál neinstruuje sluchově 

postižené cestující, protože neví, že jsou přítomni na palubě letadla. A to je způsobeno tím, 

že cestující na odbavovací přepážce neoznámí své sluchové postižení. Hypotéza č. 7 byla 

potvrzena. Po skončení instruktáže o bezpečnostních prostředcích na palubě letadla 

za cestujícími se sluchovým postiženým nepřišla letuška, aby se ujistila, že všemu v instruktáži 

rozuměli.  

 

Otázka č. 13: V kapse sedačky na palubě letadla se nachází bezpečnostní karta, 

myslíte si, že je vše vysvětleno srozumitelně, nebo byste něco upravila? 

K bezpečnostní kartě neměli respondenti výhrady. Dle nich je dostatečně srozumitelná 

a tím byla potvrzena hypotéza č. 8. 
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Otázka č. 14: Máte nějaký nápad na zlepšení služeb pro sluchově postižené 

cestující v letecké dopravě? 

Respondenti by uvítali psaný jídelníček. Jednomu z nich by vyhovovala odbavovací 

přepážka se znakujícím personálem. Pro dalšího je nejdůležitější, aby personál uměl 

komunikovat s lidmi se sluchovým postižením. Další připomínka se týkala obrazovek, které 

by měly být během letu zapnuté a měly by udávat informace o letu a informace, které hlásí 

kapitán letadla. Stejně tak promítané filmy by měly být opatřené titulky. V případě náhlého 

zrušení letu, či změnu nástupního místa by toto mělo být ihned napsáno na informačních 

panelech.  

 

Otázka č. 15: Viděla jste v zahraničí nějakou službu pro sluchově postižené 

cestující, která se vám líbila? 

Žádné takové služby si respondenti nepovšimli. Důvodem může být to, 

že se respondenti o žádnou službu pro ně nezajímali nebo také to, že v současné době 

je většina mezinárodních letišť v oblasti služeb pro specifické kategorie cestujících 

na podobné úrovni. 

 

Otázka č. 16: Na letišti v Praze je pro sluchově postižené cestující také nabízena 

asistenční služba, kdy vás může asistent doprovodit od odbavovací přepážky 

až na palubu letadla. Využila byste tuto službu? 

Jeden respondent tuto službu využívá, protože nemá tolik zkušeností s létáním. Službu 

považuje za bonus. Ostatní respondenti tuto službu nevyužívají, protože nemají problémy 

s orientací na letišti, všude jsou názorné tabule a pohyb po letišti zvládnou sami 

i bez asistenta. Pro jednoho respondenta byla nepříjemná zkušenost, když letuška jeho 

doprovod při výstupu z letadla chytla za rukáv a předala oba cestující asistenční službě, 

o kterou nežádali. Slušně službu odmítli a vzpomínají na tento zážitek jako na nepříjemnou 

epizodu, o kterou rozhodně nestáli. Většina dotázaných o službu zájem nemá.  
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4.2.3 Závěry výzkumu 

Provedený výzkum zaznamenal názory a zkušenosti 6 sluchově postižených 

cestujících s leteckou dopravou. Výsledky výzkumu poukázaly na fakt, že personál na letišti 

neovládá znakový jazyk a není zcela obeznámen s komunikací s touto kategorií cestujících. 

V tomto případě bychom doporučili, aby v rámci nabízené asistenční služby byli vyškoleni 

zaměstnanci, kteří budou seznámeni s komunikací se sluchově postiženými cestujícími. 

Pokud by byla nabízena asistenční služba v podobě znakového jazyka, využilo by ji zřejmě 

také více sluchově postižených cestujících. Další doporučení vyplývající z rozhovorů 

zasahuje oblast instruktáže o nouzových prostředcích na palubě letadla. Pro titulky 

k instruktážnímu videu se vyjádřili všichni respondenti. Titulky v českém jazyce k české verzi 

a anglické titulky k anglické verzi videa by vedly ke správnému pochopení instruktáže. 

Co se týče sluchově postižených cestujících, výzkum prokázal, že neradi v letecké dopravě 

oznamují, že mají sluchové postižení. Nechtějí na sebe zbytečně upoutávat pozornost. Mohou 

si také připadat jako méněcenní a nesamostatní. Bohužel se pak letecký personál nedozví, 

že má cestující sluchové postižení a mohou nastat problémy a nedorozumění v komunikaci. 

Pokud bude statisticky létat nízký počet sluchově postižených, nebudou mít letecké 

společnosti zřejmě velký zájem o rozvíjení služeb pro tuto kategorii cestujících a služby 

budou stále na stejné úrovni.  

Hypotéza č. 1: Cestujícím se sluchovým postižením, kteří jsou uživateli 

kochleárního implantátu nebo sluchadla jako kompenzační pomůcky, nezpůsobují 

tyto kompenzační pomůcky během cestování žádné problémy.  

Ani jednomu respondentovi nezpůsobila kompenzační pomůcka během letu problémy. 

Hypotéza č. 1 byla potvrzena. 

Hypotéza č. 2: Cestující se sluchovým postižením by uvítali, kdyby pracovníci 

odbavovací přepážky, pracovníci bezpečnostní kontroly a palubní personál v letadle byli 

poučeni o správné komunikaci a ovládali český znakový jazyk, popř. v komunikaci 

s nimi využívali psanou formu.  

Všichni respondenti by informovanost personálu uvítali a považují to za přínosné. 

Hypotéza č. 2 byla potvrzena. 

Hypotéza č. 3: Cestující se sluchovým postižením se domnívají, že letištní 

personál v zahraničí zvládá komunikaci s nimi lépe, než letištní personál v České 

republice.  
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Pouze 2 respondenti se domnívají, že je letištní personál v zahraničí lépe vyškolen 

v komunikaci s cestujícím se sluchovým postižením než v České republice. Hypotéza č. 3 

se nepotvrdila. 

Hypotéza č. 4: Při první cestě leteckou dopravou měli cestující se sluchovým 

postižením problémy s komunikací při celém procesu odbavení – na odbavovací 

přepážce, na pasové a bezpečnostní kontrole a na přepážce Gate před nástupem 

do letadla, avšak na palubě letadla problémy s komunikací s palubním personálem 

neměli.  

Rozhovory prokázaly, že nikdo z respondentů neměl problémy při první cestě leteckou 

dopravou. Naopak na problémy na palubě letadla upozornila většina respondentů. Jednalo 

se zejména o problém typu podávání informací na palubě letadla prostřednictvím palubního 

rozhlasu. Hypotéza č. 4 se nepotvrdila.  

Hypotéza č. 5: Cestující se sluchovým postižením na odbavovací přepážce 

neoznámí, že mají sluchovou vadu.  

Většina respondentů tuto informaci na odbavovací přepážce neoznámila. Hypotéza č. 5 

byla potvrzena. 

Hypotéza č. 6: Cestující se sluchovým postižením shlédnou instruktážní film 

o bezpečnostních prostředcích na palubě letadla formou videa. Instruktážní video 

je pro ně srozumitelné, avšak by uvítali titulky nebo tlumočení do českého znakového 

jazyka.  

Respondenti shlédli obě varianty instruktáže, jak názorně předvedenou palubním 

personálem, tak na videu. Více srozumitelná je pro respondenty video instruktáž. Titulky 

popř. tlumočení by uvítali všichni respondenti. Hypotéza č. 6 byla potvrzena.  

Hypotéza č. 7: Po skončení instruktáže o bezpečnostních prostředcích na palubě 

letadla za cestujícími se sluchovým postižením nepřišla letuška, aby se ujistila, že všemu 

v instruktáži rozuměli. 

Většina respondentů v rozhovoru uvedla, že je po skončení instruktážního filmu 

palubní personál nekontaktoval. Hypotéza č. 7 byla potvrzena. 

Hypotéza č. 8: Bezpečnostní karta uložená v kapse sedačky před cestujícími 

je pro cestující se sluchovým postižím srozumitelná. 

Respondenti považují bezpečnostní kartu za srozumitelnou. Hypotéza č. 8 byla 

potvrzena.  
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5 Závěr  

Tato bakalářská práce se pokusila zmapovat stávající stav problematiky cestujících 

se sluchovým postižením v letecké dopravě, což bylo jejím hlavním cílem. Zaměřila 

se na letecké společnosti aliance SkyTeam a jejich přístup a nabízené služby pro tuto kategorii 

cestujících.  

Teoretická část se věnovala tématu komunikace obecně. Vysvětlila, co komunikace 

znamená, jak probíhá a jaké funkce komunikativní situace naplňuje. Zmínila specifika 

komunikace osob se sluchovým postižením a komunikační systémy pro neslyšící osoby.  

Praktická část zanalyzovala proces od nástupu cestujících na palubu letadla, 

bezpečnostních instrukcí před letem, instruktážního videa až po samotnou komunikaci 

na palubě letadla. V instruktážním videu byly shledány nedostatky v podobě chybějících 

titulků v českém a anglickém jazyce. Titulky by byly nápomocné k lepší srozumitelnosti 

celého instruktážního videa. 

Tato práce dále zanalyzovala výsledky dotazníkového šetření, kdy byla zkoumána 

informovanost palubního personálu v oblasti sluchově postižených cestujících. Bylo zjištěno, 

že palubní personál používá zastaralou terminologii, nepozná kompenzační pomůcky 

sluchově postižených, neovládá znakový jazyk a nemá o něm dostatek znalostí. Toto může 

mít negativní vliv na kvalitu komunikace mezi palubním personálem a cestujícími 

se sluchovým postižením, kdy může dojít ke zbytečnému nedorozumění a nepochopení.  

Důležitou částí této práce bylo formou rozhovorů zachycení názorů a zkušeností 

samotných sluchově postižených cestujících s leteckou dopravu. Tito cestující by uvítali, aby 

letištní personál uměl alespoň základy českého znakového jazyka. Dále by uvítali více 

obeznámené zaměstnance letiště se zásadami komunikace s nimi. Bylo navrhnuto vyškolit 

v tomto směru zaměstnance nabízené asistenční služby. Po správném vyškolení 

by nedocházelo k situacím, kdy na sluchově postiženého cestujícího čeká po příletu asistenční 

služba s invalidním vozíkem, neboť má sluchově postižené cestující zařazené do nevhodné 

kategorie. Na palubě letadla chybí sluchově postiženým cestujícím již zmíněné titulky 

k instruktážnímu videu. Dále byl analýzou rozhovorů zjištěn fakt, že sluchově postižení 

cestující na sebe nechtějí upoutávat pozornost a proto neoznamují letecké společnosti, že jsou 

sluchově postižení. Oznámení, že cestuje osoba se sluchovým postižením, je důležité pro 

správné zajištění bezpečnosti letu, ale také z jiného důvodu. Čím více sluchově postižených 

osob bude využívat leteckou dopravu, tím větší zájem budou mít letecké společnosti 

na zkvalitňování služeb.  
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P1 – rozhovor se specialistkou na vzdělávání v ČSA  

Specialistka na vzdělávání v ČSA paní Milena Kovářová poskytla následující krátký 

rozhovor: 

 

Jaké speciální služby cestujícím se sluchovým postižením nabízíte? 

Např.: možnost tlumočníka do znakového jazyka na letišti, možnost doprovodu 

po letišti, demonstraci záchranných prostředků na palubě letadla tlumočenou 

do znakového jazyka/s titulky atd. 

„Tlumočení do znakové řeči nenabízíme jako službu. Na letišti je zaveden plně funkční 

systém, který je určen pro pomoc nevidomým cestujícím. Po aktivaci vysílá slyšitelný signál, 

který nevidomého cestujícího naviguje k informační přepážce. Pro ostatní handicapované 

cestující – neslyšící jsou k dispozici kontaktní místa v celém areálu terminálů, kde pomoci 

telefonu může osoba nebo její doprovod přivolat asistenční službu. Zároveň je možné zajistit 

asistenci – doprovod cestujícím prostřednictvím Maidpro service (více o službě PRM – 

http://www.prg.aero/cs/odbaveni-cestujicich/odbaveni-cestujicich/cestujici-se-zdravotnim-

postizenim/).“ 

Školíte své zaměstnance v komunikaci se sluchově postiženými cestujícími? 

„Školíme formou e-learninku specifické skupiny zaměstnanců.“ 

Máte zájem vylepšovat přístup k této skupině cestujících? S kým v této oblasti 

spolupracujete a kde se inspirujete? Cítíte někde rezervy – např. ve srovnání 

s přístupem k jiným skupinám cestujících? 

„Máme zájem o zlepšování této služby. V této oblasti spolupracujeme se společností 

Maidpro.“ 
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P2 – dopis adresovaný leteckým společnostem SkyTeam aliance 

Dear Sir or Madam,  

my name is Lucie Petráňová. I study Institute of Deaf Studies at Philosophy Faculty, 

Charles University in Prague, Czech Republic. I am currently working on my Bachelor´s 

thesis. 

The topic of my Bachelor´s thesis is "Communication with Deaf, Hard of hearing 

and Deafened passengers in air transportation".  

Part of my Bachelor´s thesis is to map the current situation in the field of air 

transportation of passengers with hearing disabilities. To gather relevant information, 

I address all members of the SkyTeam Aliance Partners directly, as well as your company. 

Please, if you can answer following questions I would appreciate it very much. Your 

answers will be noted in my Bachelor´s thesis. 

Questions: 

1. What´s your philosophy in the field of transportation of the passengers with hearing 

disorder – Deaf, Hard of hearing and Deafened people?  

2. Do you provide any special services to the passengers with hearing disorder? For example: 

the possibility of sign language interpreter at the airport; the possibility of accompanying them 

through the airport; pre-flight safety demonstration in sign language/or with subtitles etc.  

3. Do you offer some courses on that matter (communication with passengers with hearing 

disorder) to your employees? Be more specific. 

 4. Are you interested to improve attitude towards this group of passengers? With whom 

do you cooperate in this field and where do you take inspiration? Do you feel any reserves in this field 

– for example to compare the attitude towards other group of passengers? 

 

Please, send your answers to my e-mail: petranova.lu@gmail.com 

If you are interested about the results of my work, please contact me. I would be very 

glad if knowledges from my work can help to improve services for the passengers 

with hearing disorder. 

Thank you very much for your time 

Prague, Czech Republic, 17th November, 2013 

Best regards 

Lucie Petráňová 
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P3 – dotazník pro palubní personál ČSA 
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P4 – bezpečnostní instrukce Airbus A319, ČSA 
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P5 – 1. rozhovor  

 

Informace o respondentovi č. 1: 

 

Pohlaví:    žena 

Věk     23 let 

Současné bydliště:    Středočeský kraj 

Pochází z:     Liberecký kraj 

Stav sluchu:     nedoslýchavá 

Užívá kompenzační pomůcku:  sluchadlo plus kochleární implantát 

K běžné komunikaci využívá:  mluvenou češtinu 

 

Rozhovor: 

Cestovala jste někdy letecky? Kolikrát? 

„Nevím přesně. Asi dvacetkrát.“ 

Podle čeho si vybíráte leteckou společnost, se kterou poletíte? 

„Z nabídky v termínu, který potřebuji většinou ten nejlevnější a rychlý, bez přestupu.“ 

Pamatujete si, jaké to bylo, když jste letěla poprvé? Rozuměla jste všemu 

na letišti, kam máte jít, které dokumenty máte mít s sebou?  

„Poprvé jsem letěla s rodiči na dovolenou, když mi bylo 12. O všechno se postarali 

rodiče.“ 

Myslíte si, že je důležité, aby personál na letišti, tím myslím pracovníky odbavení, 

bezpečnostní kontroly a palubní personál v letadle, ovládal znakový jazyk a byl poučen 

jak správně komunikovat s cestujícími se sluchovým postižením?  

„Myslím si, že by určitě mohli znát nějaké základní zásady o komunikaci s člověkem 

se sluchovým postižením. Určitě by bylo dobré, kdyby na letišti byl jeden člověk, 

který by ovládal znakový jazyk v případě nějakého problému nebo na vyžádání neslyšícího, 

tak aby byl k dispozici. Hlavně by bylo dobré, kdyby věděli, co je kochleární implantát.“ 

Proč? 

„Protože mám kartičku, abych nemusela procházet bezpečnostním rámem. Stejně 

se na mě skoro všude tak nejistě dívají, ptají se někoho, co mají dělat se mnou. Nakonec 

jsem vždy absolvovala jen osobní prohlídku. Je to ale vždy nepříjemné zdržení. Stejná situace 

byla ve více zemích…“ 
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Myslíte si, že letištní personál v zahraničí je lépe vyškolen v komunikaci 

s cestujícími se sluchovým postižením než v České republice? 

„Nemyslím si to. Oni většinou ani neví, že jsem sluchově postižená až na bezpečnostní 

kontrolu kvůli KI.“ 

Oznámila jste na odbavovací přepážce, že jste nedoslýchavá?  

„Ne.“ 

Proč ne? 

„V Čechách nemám problém, jsem zvyklá mluvit česky. V cizině to oznámím, jen když 

nerozumím anglicky a požádám je, aby mluvili pomalu, případně mi to napsali.“ 

Měla jste někdy problém s komunikací na odbavovací přepážce, pasové kontrole 

nebo bezpečnostní kontrole?  

„V cizině je občas pomalejší domluva, nakonec jsem se ale vždy domluvila.“ 

Jak jste se tam dorozumívala? 

„V Čechách mluvím normálně, v cizině anglicky, případně mi to napíšou.“ 

Jak probíhala komunikace s palubním personálem v letadle? Nastal nějaký 

problém?  

„S palubním personálem skoro vůbec nekomunikuji. Jen když je součástí letu i jídlo, 

tak řeknu, co chci. V cizině mám občas problémy rozumět, tak se kouknu, co všechno 

na vozíku mají nebo, co rozdávají ostatním, nebo se někoho zeptám a řeknu letušce, co chci. 

Jednou nastala v cizině zajímavá situace, seděla jsem uprostřed letadla u nouzových 

dveří. Když mě letuška přišla poučovat, co bych měla dělat v případě potřeby, řekla jsem, 

že jsem nedoslýchavá a myslela jsem si, že mě přesadí. Letěla jsem totiž zrovna sama. Ona 

mi jen ukázala na názornou cedulku na dveřích a naznačila mi, co bych měla dělat. Když 

viděla, že jsem to pochopila, tak mi ještě do ruky strčila instruktážní kartu a odešla.“ 

Jste uživatelem sluchadla plus kochleárního implantátu, měla jste s ním během 

letecké dopravy nějaký problém? 

„Dříve jsem měla velké problémy s bolestmi uší, zejména při přistávání. Kvůli tomu 

jsem si sundávala sluchadlo i KI, který bych stejně musela vypnout jako třeba mobil. Pak 

ale vůbec neslyším, proto je pak trochu problém se domluvit s letuškou. Ta ale většinou 

jen rozdává jídlo, někdy ani to ne. Tak se dívám, co nabízí, a řeknu, co chci. V poslední době 

mě už ty uši tolik nebolí, dost se to zlepšilo. Vždy si ale beru pytlík bonbonů, jak mi poradila 

jedna letuška, při přistávání si do pusy nacpu třeba tři bonbony najednou a cucám – fakt 
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to pomáhá. Z legrace říkám, že při přistávání sním víc bonbonů než za celý rok. Normálně 

totiž bonbony nemusím.“ 

Před letem je ukazována instruktáž o bezpečnostních prostředcích na palubě 

letadla, např. jak použít kyslíkovou masku, jak se připoutat, kde jsou nouzové východy 

a další. Promítala se tato instruktáž na obrazovkách, nebo ji dělal palubní personál 

ručně? 

„Zažila jsem obě varianty.“  

 Rozuměla jste všemu?  

„Víc mi vyhovovala ta na obrazovkách. Jednou tam byly anglické titulky a to bylo 

dobrý.“ 

Uvítala byste tedy ve video instruktáži titulky, popř. tlumočení do českého 

znakového jazyka? 

„Rozhodně by tam mohly být titulky. Už jsem jednou zažila anglický.“ 

Po skončení instruktážního videa, přišel za vámi někdo z palubního personálu 

a zeptal se vás, jestli jste všemu rozuměla? 

„Nepřišli, oni o mně většinou ani neví.“  

V kapse sedačky na palubě letadla se nachází bezpečnostní karta, myslíte 

si, že je vše vysvětleno srozumitelně, nebo byste něco upravila? 

„Každá společnost má jinou instruktážní kartu, některá je lepší, některá je horší. 

Já jim rozumím. Zatím se mi ale pod sedačkou nepovedlo nahmatat vestu. Zkoušela jsem 

to asi dvakrát.“ 

Máte nějaký nápad na zlepšení služeb pro sluchově postižené cestující v letecké 

dopravě? 

„Když je na výběr jídlo, mohli by udělat něco jako psaný jídelníček. V letadle 

je strašný hluk, někdy si i neslyšící sundavají sluchadla.“ 

Viděla jste v zahraničí nějakou službu pro sluchově postižené cestující, která 

se vám líbila? 

„Neviděla. Naopak jsem letěla s dvěma dalšími sluchově postiženími do Washingtonu 

D. C. a při přistání na nás čekali tři asistenti s invalidními vozíky, které jsme odmítli. Jeden 

pracovník nás ale doprovodil až k východu, za což jsme byli vděční, protože nám pomohl 

s vízovou kontrolou a ještě jsme předběhli velkou frontu. Měli jsme mít asistenta 

i na přestupu, ale tam nám jen doporučili, ať jdeme za spolucestujícím, který letěl stejně 

jako my. Byl to ale cizinec, i tak nám pomohl.“ 
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Na letišti v Praze je pro sluchově postižené cestující také nabízena asistenční 

služba, kdy vás může asistent doprovodit od odbavovací přepážky až na palubu letadla. 

Využila byste tuto službu? 

„Nevyužila.“ 

Proč ne? 

„V Praze ji vůbec nepotřebuji a v cizině taky ne, až na tu Ameriku, tam je to složitější. 

Všude jsou názorné cedule, orientuji se proto vizuálně. Nemám s tím problém.“ 
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P6 – 2. rozhovor 

 

Informace o respondentovi č. 2: 

 

Pohlaví:    žena 

Věk     23 let 

Současné bydliště:    Středočeský kraj 

Pochází z:     Středočeský kraj 

Stav sluchu:     nedoslýchavá 

Užívá kompenzační pomůcku:  sluchadlo  

K běžné komunikaci využívá:  mluvenou češtinu 

 

Rozhovor: 

 

Cestovala jste někdy letecky? Kolikrát?  

„Cestovala jsem dvakrát, jednou jsem letěla se skupinou lidí, kde jsme měli vedoucího, 

takže to bylo fajn, nemusela jsem se o nic starat. A podruhé jsem cestovala s dvěma 

kamarády, taky sluchově postiženými, a to už bylo horší, protože tam nebyl ‚někdo nad námi‘, 

a museli jsme se rozhodovat sami.“ 

Podle čeho si vybíráte leteckou společnost, se kterou poletíte? 

„Tak zaprvé určitě podle ceny, a za druhé podle referencí. Např. o francouzské 

společnosti jsem slyšela, že ztrácí kufry, tak i přesto, že mají nejlevnější letenky, tak jsme 

s nimi neletěli, právě z toho důvodu, že ztrácí kufry. Byla by to další komplikace navíc, 

a přitom pro mě, už takhle je let stresující  “ 

Pamatujete si, jaké to bylo, když jste letěla poprvé? Rozuměla jste všemu 

na letišti, kam máte jít, které dokumenty máte mít s sebou?  

„Vzhledem k tomu, že s námi byl vedoucí skupiny, tak to bylo v pohodě, měl zkušenosti 

a věděl, kam máme jít, co mít sebou, apod. Takže tam to bylo naprosto v pohodě.  

Za to, podruhé, když jsme letěli sami, už to bylo horší, ano, orientovali jsme se, ale 

byli jsme tři sluchově postižení, a ne všemu jsme rozuměli a to bylo dost nepříjemné. Měli 

jsme objednanou službu – že by se nám měl někdo věnovat a pomoci nám při letu, ale problém 

byl v tom, že o nás buď nevěděli a nebo že tam ta služba prostě nebyla. Jen tuším, 

že v Americe služba byla, ale naopak docela trapná pro nás, protože jsme měli uvedeno, 
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že jsme neslyšící a oni pro nás přijeli s vozíčkem. To bylo takové…. no, rozporuplné. Nevím, 

jestli to tak mají všude, ale když na letenkách bylo uvedeno „NESLYŠÍCÍ“, tak jsme 

předpokládali trochu jinou službu… Kór v Americe, kde si myslím, že o neslyšících něco málo 

vědí. Super bylo, že jsme měli přednostní právo v Americe…a já jsem to anglicky vyřizovala, 

a bylo to pro mě docela blbé, protože rozumím sice anglicky, ale tahle jejich americká 

angličtina byla…no, hustá  …tam by se tlumočník hodil! Ten kluk za přepážkou se nijak 

nesnažil a mluvil s námi jako s ostatními, slyšícími.“ 

Myslíte si, že je důležité, aby personál na letišti, tím myslím pracovníky odbavení, 

bezpečnostní kontroly a palubní personál v letadle, ovládal znakový jazyk a byl poučen 

jak správně komunikovat s cestujícími se sluchovým postižením?  

„Tak myslím, že nemusí celý personál, ale mohly by být vybrané přepážky, kde by byl 

nějaký zaměstnanec (jeden, dva…) a ten by ZJ ovládal. Myslím, že by to bylo přínosné!“  

Proč? 

„Protože ne všichni rozumí odezírání, a hodně neslyšících cestuje…tak proč jim 

neumožnit ‚srozumitelnou cestu‘? Každý rád ví, co se kolem něj děje…“  

Myslíte si, že letištní personál v zahraničí je lépe vyškolen v komunikaci 

s cestujícími se sluchovým postižením než v České republice? 

„No, soudě podle Ameriky….tak nevím, nevím  Ale ostatní země posuzovat nemůžu. 

Těžko říct. Mně se ani nepodařilo zachytit český letištní personál (letěla jsem vždy s cizími) 

tak nemám s čím posuzovat.“  

Oznámila jste na odbavovací přepážce, že jste nedoslýchavá?  

„Bylo to uvedeno na letence a myslím, že jsme to i oznamovali, ale nevím…nejsem 

si jistá."  

Měla jste někdy problém s komunikací na odbavovací přepážce, pasové kontrole 

nebo bezpečnostní kontrole?  

„Na české ne, tam jsem rozuměla v pohodě. Na ostatních také až tak ne, 

ale samozřejmě zmatky byly. Nejhorší bylo, když nám uletělo letadlo, tak jsme nevěděli až tak 

úplně, jak to řešit… a ještě ke všemu anglicky…“ 

Jak jste se tam dorozumívala? 

„Mluvenou řečí, a nebo gesty.“  

Jak probíhala komunikace s palubním personálem v letadle? Nastal nějaký 

problém?  
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„To bylo vtipné, protože jsme se snažili vyslovovat anglicky co nejlépe a vůbec nám 

nerozuměli. Ale pak se to podařilo. A také bylo blbé, že tam sice je nějaký reprák, 

který to všechno hlásí, ale my mu prostě nerozuměli! Já jsem měla problém poznat, jakou řečí 

mluví, natož co říkají.“ 

Jste uživatelkou sluchadla, měla jste s ním během letecké dopravy nějaký 

problém? 

„Ne.“  

Před letem je ukazována instruktáž o bezpečnostních prostředcích na palubě 

letadla, např. jak použít kyslíkovou masku, jak se připoutat, kde jsou nouzové východy 

a další. Promítala se tato instruktáž na obrazovkách, nebo ji dělal palubní personál 

ručně? 

„Dělali ji ručně, co si vzpomínám, to se tak nějak pochopit dalo, ale právě k tomu 

bylo mluvené slovo z repráku a tomu jsem nerozuměla. Spoléhám se na tu kartu v sedačce.“  

 Rozuměla jste všemu?  

„Úplně ne, kdyby nastala kritická situace, tak bych asi hysterčila, protože 

bych nevěděla co dělat...“ 

Pokud by byla instruktáž promítána na obrazovkách, uvítala byste ve video 

instruktáži titulky, popř. tlumočení do českého znakového jazyka? 

„Nebyla promítána, ale tohle bych uvítala! Mě by stačilo do ČJ, ale i v ZJ bych 

to uvítala, pořád lepší než repráková angličtina.“  

Po skončení instruktážního videa, přišel za vámi někdo z palubního personálu 

a zeptal se vás, jestli jste všemu rozuměla? 

„Ne, to opravdu ne.“  

V kapse sedačky na palubě letadla se nachází bezpečnostní karta, myslíte 

si, že je vše vysvětleno srozumitelně, nebo byste něco upravila?  

„Já se orientuju pouze podle karet, takže jsem se už naučila je chápat  a myslím, 

že téhle rozumím naprosto v pohodě. Ale občas mě nějaké obrázky mátly, byly tam divně 

vyjádřené nějaké situace.“ 

Máte nějaký nápad na zlepšení služeb pro sluchově postižené cestující v letecké 

dopravě? 

„Líbila by se mi ta přepážka, kde by byl personál, který by znakoval. Problém 

ale je, že ne všichni neslyšící takovou službu chtějí. Slyšela jsem od některých, že naopak 
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jim to přijde, jako když se o ně někdo stará a to oni nechtějí. Chtějí být jako většinová 

společnost. Takže třeba ani neudávají, že jsou neslyšící.“ 

Viděla jste v zahraničí nějakou službu pro sluchově postižené cestující, která 

se vám líbila? 

„Bohužel.“  

Na letišti v Praze je pro sluchově postižené cestující nabízena asistenční služba, 

kdy vás může asistent doprovodit od odbavovací přepážky až na palubu letadla. Využila 

byste tuto službu? 

„Já tuto službu využívám, protože nemám tolik zkušeností s lítáním, takže pro mě 

je to příjemný bonus. Ale kdybych lítala dennodenně, tak asi už pak ani ne, to už se člověk 

otrká. Spíš bych třeba byla ráda, když jsme měli zpoždění, tak jsme nevěděli, co se děje. 

Tam bych uvítala třeba nějaký papírek s napsaným textem, třeba v AJ, co se děje a kdy zhruba 

poletíme.“  
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P7 – 3. rozhovor 

 

Informace o respondentovi č. 3: 

 

Pohlaví:    muž 

Věk     58 let 

Současné bydliště:    Středočeský kraj 

Pochází z:     Středočeský kraj 

Stav sluchu:     neslyšící 

Užívá kompenzační pomůcku:  žádnou  

K běžné komunikaci využívá:  mluvenou češtinu 

 

Rozhovor: 

 

Cestoval jste někdy letecky? Kolikrát?  

„Ano, odhaduji tak 30x.“ 

Podle čeho si vybíráte leteckou společnost, se kterou poletíte?  

„Podle nejlepších cen nebo v rámci zájezdu zakoupeného u cestovní kanceláře.“ 

Pamatujete si, jaké to bylo, když jste letěl poprvé? Rozuměl jste všemu na letišti, 

kam máte jít, které dokumenty máte mít s sebou?  

„Poprvé jsem letěl v roce 1990 do Barcelony. Předtím jsem jezdil do zahraničí, takže 

jsem znal pasové a celní formality. Už tenkrát bylo ruzyňské letiště vybaveno textovými 

informacemi, nemusel jsem se spoléhat na rozhlasová hlášení. Díky těmto formám informací 

a svým znalostem angličtiny jsem nikdy neměl problém ani v Praze, ani všude jinde.“  

Myslíte si, že je důležité, aby personál na letišti, tím myslím pracovníky odbavení, 

bezpečnostní kontroly a palubní personál v letadle, ovládal znakový jazyk a byl poučen 

jak správně komunikovat s cestujícími se sluchovým postižením?  

„Stačí poučení o správné komunikaci.“ 

Proč? 

„Není možné, aby všichni ovládali znakový jazyk, ale měli by znát základy (něco jako 

„desatero“) správné komunikace s lidmi se sluchovým postižením. Velká většina neslyšících 

odezírá a komunikuje písemnou formou a se znalostí zásad správné komunikace by opadalo 

přinejmenším 95 % zádrhelů. Ideální by bylo, kdyby na letišti byla aspoň jedna osoba 
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se znalostí základů znakového jazyka, která by byla v případě potřeby zavolána. Asistenční 

služba pro zdravotně postižené by mohla být takto vyškolena.“ 

 Myslíte si, že letištní personál v zahraničí je lépe vyškolen v komunikaci 

s cestujícími se sluchovým postižením než v České republice? 

„Nesetkal jsem se s tím. Spíš v opačném smyslu. V některých muslimských zemích 

jsem viděl úžas nad tím, že neslyšící mohou cestovat letadlem.“ 

Oznámil jste na odbavovací přepážce, že jste neslyšící?  

„Jednou jsem to učinil, ale už bych to neopakoval. Jen žádám, abych nebyl posazen 

k nouzovému východu. Dnes mohu zabukování místa učinit předem přes internet.“  

Proč ne? 

„Na základě mého sdělené bylo posádce v letadle oznámeno, že cestují neslyšící 

pasažéři (moje manželka a já), během letu se nic nedělo ve smyslu, že se nás nikdo z letušek 

ani stevardů neptal, zda něco potřebujeme. Jaké bylo překvapení, když při výstupu z letadla 

na ruzyňském letišti mě jedna letuška dosti důrazně držela za ruku, nic nevysvětlila, na moje 

dotazy nereagovala. Moje manželka už měla představu, že jsem zadržen a že pro mě přijde 

policie. Pro nás nakonec přišel asistent tělesně postižených, kterého jsem znal ze Sdružení 

zdravotně postižených, aby nás vyzvedl. Pak nás letuška „milostivě“ propustila. Po několika 

metrech jsem asistentovi poděkoval s tím, že doprovod nepotřebujeme. On jen zasalutoval 

na pozdrav a odešel.“ 

Měl jste někdy problém s komunikací na odbavovací přepážce, pasové kontrole 

nebo bezpečnostní kontrole?  

„Ne.“ 

Jak jste se tam dorozumíval? 

„Pokud jsem něčemu nerozuměl, sdělil jsem, že jsem neslyšící. Vždycky byl dotaz 

či pokyn zodpovězen nebo něco ukázali gesty.“  

Jak probíhala komunikace s palubním personálem v letadle? Nastal nějaký 

problém?  

„Problémy až na výjimky nebyly. Jednou jsme seděli u nouzového východu a letuška 

zpozorovala, že jsme neslyšící, upozornila nás, že bychom neměli sedět u nouzového východu, 

a přesadila nás. Od té doby to hlídám.“  

Před letem je ukazována instruktáž o bezpečnostních prostředcích na palubě 

letadla, např. jak použít kyslíkovou masku, jak se připoutat, kde jsou nouzové východy 
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a další. Promítala se tato instruktáž na obrazovkách, nebo ji dělal palubní personál 

ručně? 

„Obojí.“ 

 Rozuměl jste všemu?  

„Ano, ještě jsem se podíval na kartu.“ 

Uvítal byste ve video instruktáži titulky, popř. tlumočení do českého znakového 

jazyka? 

„Je to dobrý nápad – nikoliv pro sebe, ale pro potřeby lidí se sluchovým postižením. 

Pokud by se to zrealizovalo, pak by měly být titulky i tlumočení do znakového jazyka. 

Problém by nastal u zahraničních leteckých společností, protože znakový jazyk není 

mezinárodní.“ 

Po skončení instruktážního videa, přišel za vámi někdo z palubního personálu 

a zeptal se vás, jestli jste všemu rozuměl? 

„Nikdy se to nestalo. Ani v tom letadle, kde o nás jako neslyšících cestujících věděli.“ 

V kapse sedačky na palubě letadla se nachází bezpečnostní karta, myslíte si, 

že je vše vysvětleno srozumitelně, nebo byste něco upravil?  

„Ano, nemám žádné výhrady.“ 

Máte nějaký nápad na zlepšení služeb pro sluchově postižené cestující v letecké 

dopravě? 

„Nejdůležitější je, aby personál věděl, jak komunikovat s lidmi se sluchovým 

postižením. Obrazovky by měly být v provozu po celou dobu letu, na nich by se objevovaly 

informace, které kapitán sděluje rozhlasem. Např. polohu, výšku, teplotu, rychlost apod. 

Většinou jsem zažil, že po promítání instruktážního videa obrazovky zaklaply.“ 

Viděl jste v zahraničí nějakou službu pro sluchově postižené cestující, 

která se vám líbila? 

„Ne.“  

Na letišti v Praze je pro sluchově postižené cestující nabízena asistenční služba, 

kdy vás může asistent doprovodit od odbavovací přepážky až na palubu letadla. Využil 

byste tuto službu? 

„Ne.“ 

Proč ne? 

„Dokáži se orientovat, komunikovat – nikdy jsem se neztratil  – jako valná většina 

neslyšících cestujících letadlem. Nicméně jsem za to, aby tato služba fungovala i pro osoby 
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se sluchovým postižením, tzn., aby asistenti ovládali základní komunikační systémy 

neslyšících a hluchoslepých. Tato služba by měla být nabízena, tzn. měla by být poskytnuta 

na vyžádání, a nikoliv nějakým příkazem. Jakýkoliv příkaz směrem k handicapovaným 

cestujícím, pokud není uveden ve všeobecných podmínkách, by mohl mít diskriminační 

nádech.“ 
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P8 – 4. rozhovor 

 

Informace o respondentovi č. 4: 

 

Pohlaví:    žena 

Věk     53 let 

Současné bydliště:    Středočeský kraj 

Pochází z:     Slovensko 

Stav sluchu:     ohluchlá 

Užívá kompenzační pomůcku:  žádnou  

K běžné komunikaci využívá:  mluvenou češtinu 

 

Rozhovor: 

 

Cestovala jste někdy letecky? Kolikrát? 

„Ano – 18x.“ 

Podle čeho si vybíráte leteckou společnost, se kterou poletíte? 

„1. Společnost nesmí být z bezpečnostních důvodů zakázána v EU. 2. Podle ceny.“ 

Pamatujete si, jaké to bylo, když jste letěla poprvé? Rozuměla jste všemu na 

letišti, kam máte jít, které dokumenty máte mít s sebou? 

„Poprvé jsem letěla z Bratislavy do Kyjeva. Byl to skupinový zájezd s kolegy podniku, 

ve kterém jsem pracovala. Všechno se dělalo hromadně, takže nebyl žádný problém 

a kamarádi mi řekli, o čem se mluví.“ 

Myslíte si, že je důležité, aby personál na letišti, tím myslím pracovníky odbavení, 

bezpečnostní kontroly a palubní personál v letadle, ovládal znakový jazyk a byl poučen 

jak správně komunikovat s cestujícími se sluchovým postižením?  

„Ano, je to důležité.“  

Proč? 

„Jsou různé typy sluchového postižení a mezi nimi lidé s jazykovými znalostmi (včetně 

českého jazyka) na různé úrovni. Znamená to, že někdo komunikuje pouze ve znakovém 

jazyce, protože má malou slovní zásobu. Jiný dává  přednost odezírání s čitelnou artikulaci, 

a když je problém odezírat, uvítá písemné sdělení informace.“ 
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Myslíte si, že letištní personál v zahraničí je lépe vyškolen v komunikaci 

s cestujícími se sluchovým postižením než v České republice? 

„Nevím.“ 

Oznámila jste na odbavovací přepážce, že jste ohluchlá?  

„Oznamuji to jen v případě, když ani opakovaně nerozumím, co mi ten člověk říká.“ 

Proč? 

„Nechci vzbuzovat pro mne nežádoucí pozornost a nemám zájem na tom, 

aby se ke mně personál letiště choval jako k nesvéprávnému člověku, který i když je mobilní, 

potřebuje doprovod i na toaletu, protože ji sám neumí najít.“ 

Měla jste někdy problém s komunikací na odbavovací přepážce, pasové kontrole 

nebo bezpečnostní kontrole? 

„Jednou, když v Londýně byla přísná bezpečnostní kontrola a nerozuměla jsem, 

co mi říká odbavovací pracovník. Řekla jsem, že neslyším, a tím to skončilo. Zřejmě se ptal 

na něco bezvýznamné, protože mi dal pokyn, že můžu jít dál.“ 

Jak jste se tam dorozumívala? 

„Pokud cestuji například se svými slyšícími dospělými dcerami, které aktivně 

používají anglický jazyk, nechávám zjišťování informací na nich. Jinak v ČR i SR nemám 

problém dorozumět se. Odezírám, popřípadě když to nejde, požádám o písemné sdělení. 

Odezírání v jiném (cizím) jazyce je pro mne už opravdu problematické.“  

Jak probíhala komunikace s palubním personálem v letadle? Nastal nějaký 

problém?  

„Naše komunikace probíhala mluveným jazykem. Problém byl, když jsme jednou 

dostali místo u nouzového východu. Ze strany personálu nastala výměna našich míst 

a následující stěhování nám bylo nepříjemné, protože někdo jiný se kvůli nám musel vzdát 

místa, na které se už usadil. Od té doby se snažíme předem o získání palubních lístků mimo 

nouzových východů.“  

Před letem je ukazována instruktáž o bezpečnostních prostředcích na palubě 

letadla, např. jak použít kyslíkovou masku, jak se připoutat, kde jsou nouzové východy 

a další. Promítala se tato instruktáž na obrazovkách, nebo ji dělal palubní personál 

ručně? 

„Předváděl ji palubní personál.“ 

  Rozuměla jste všemu?  

„Ne. Věnovala jsem proto pozornost bezpečnostní kartě.“ 
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Pokud by byla instruktáž promítána na obrazovkách, uvítala byste ve video 

instruktáži titulky, popř. tlumočení do českého znakového jazyka? 

„Uvítala bych videoinstruktáž s českými resp. slovenskými titulky.“ 

Po skončení instruktáže, přišel za vámi někdo z palubního personálu a zeptal 

se vás, jestli jste všemu rozuměla? 

„Možná jsem zažila instruktážní video na monitorech nad sedadly, ale bez titulků. 

Nestalo se mi, že by se mě palubní personál ptal, jestli rozumím všemu.“ 

V kapse sedačky na palubě letadla se nachází bezpečnostní karta, myslíte si, 

že je vše vysvětleno srozumitelně, nebo byste něco upravila?  

„Chybí vícejazyčný písemný popis.“ 

Máte nějaký nápad na zlepšení služeb pro sluchově postižené cestující v letecké 

dopravě? 

„Aby pro všechny (ne jenom pro sluchově postižené) byl na každém sedadle k dispozici 

monitor, na kterém by se dala otevřít videoinstruktáž s dalšími informacemi ve volitelném 

jazyce. Mám na mysli info o průběhu letu – kde se nachází letadlo, nad kterou zemí (oblastí, 

městem, řekou, jezerem,...) právě letí, v jaké výšce, jakou rychlostí, jaká je venkovní teplota , 

různé zajímavosti z letecké dopravy a podobně.“ 

Viděla jste v zahraničí nějakou službu pro sluchově postižené cestující, která 

se vám líbila? 

„Nevzpomínám si. Všude vídám viditelně umístěné informační tabule, kde se dá 

všechno důležité přečíst ve více jazycích.“ 

Na letišti v Praze je pro sluchově postižené cestující nabízena asistenční služba, 

kdy vás může asistent doprovodit od odbavovací přepážky až na palubu letadla. Využila 

byste tuto službu? 

„Ne.“ 

Proč ne? 

„Jsem schopna všechno zvládnout bez asistenta, který by na mne působil rušivým 

dojmem. Jednou jsme při odbavování oznámili, že nechceme sedět u nouzového východu 

z důvodu našeho sluchového postižení, což zřejmě personál také oznámil letadlu a odtud 

na letiště v Praze, aby nás při přistání čekal asistent. Letuška dokonce při vystupování 

zadržela manžela za rukáv. Nečekali jsme to a já jsem v prvním momentě byla šokována 

napadlo mě, co jsme asi provedli, když tam na nás čeká ostraha. Jednalo se o asistenta, 

o kterého jsme nežádali a slušně jsme ho odmítli s tím, že jeho služby nepotřebujeme. Zážitky 
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se stěhováním v letadle i s čekajícím asistentem byly pro nás nepříjemnými epizodami, o které 

jsme rozhodně nestáli. Od té doby neoznamujeme důvod, proč nechceme sedět u nouzového 

východu.“ 
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P9 – 5. rozhovor 

 

Informace o respondentovi č. 5: 

 

Pohlaví:    muž 

Věk     24 let 

Současné bydliště:    Středočeský kraj 

Pochází z:     Zlínský kraj  

Stav sluchu:     nedoslýchavý 

Užívá kompenzační pomůcku:  sluchadlo  

K běžné komunikaci využívá:  mluvenou češtinu 

 

Rozhovor: 

 

Cestoval jste někdy letecky? Kolikrát? 

„Ano, absolvoval jsem celkem asi 20 jednotlivých letů (počítám takto: let tam počítám 

jako jeden jednotlivý let a let zpět jako druhý jednotlivý let).“ 

Podle čeho si vybíráte leteckou společnost, se kterou poletíte? 

„Podle ceny a podle kvality nabízených služeb. Také podle toho, se kterou se mi 

nejpříjemněji létá.“ 

Pamatujete si, jaké to bylo, když jste letěl poprvé? Rozuměl jste všemu na letišti, 

kam máte jít, které dokumenty máte mít s sebou?  

„Když jsem letěl poprvé, byl jsem ve skupině, kde byli i slyšící lidé, takže s orientací 

na letišti nebyl problém, všechno mi vysvětlili.“ 

Myslíte si, že je důležité, aby personál na letišti, tím myslím pracovníky odbavení, 

bezpečnostní kontroly a palubní personál v letadle, ovládal znakový jazyk a byl poučen 

jak správně komunikovat s cestujícími se sluchovým postižením?  

„Určitě ano.“ 

Proč? 

„Aby uměli s nimi komunikovat a aby cestující dostali veškeré informace 

(např. promlouvá kapitán a já nerozumím a neslyšící hovor kapitána neslyší – jak má potom 

vnímat informace? Ke slyšícím se hovor kapitána dostane, ale k neslyšícím ne. A to 

je špatně.)“ 
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Myslíte si, že letištní personál v zahraničí je lépe vyškolen v komunikaci 

s cestujícími se sluchovým postižením než v České republice? 

„Je to možné, protože v některých státech jsou ve vnímání neslyšících mnohem dále 

než v České republice. Ale myslím si také, že záleží, jaké je letuška nebo stevard povahy.“ 

V čem vidíte rozdíl? 

„V přístupu palubního personálu. A bylo by báječné, kdyby byla v letadlech 

instruktážní videa tlumočená do znakového jazyka.“ 

Oznámil jste na odbavovací přepážce, že jste nedoslýchavý?  

„Záleží na situaci.“ 

Proč? 

„Dokážu si poradit sám.“ 

Měl jste někdy problém s komunikací na odbavovací přepážce, pasové kontrole 

nebo bezpečnostní kontrole? 

„Ano, když ten člověk mluvil nesrozumitelně.“ 

Jak jste se tam dorozumíval? 

„V mluveném jazyce, např. anglicky.“ 

Jak probíhala komunikace s palubním personálem v letadle? Nastal nějaký 

problém?  

„V mluveném jazyce. Problém nastává, třeba když si mám vybrat pití a letuška 

mi k tomu říká něco dalšího – problém nastává v nestandardních situacích (chci pití – řeknu 

jaké a dostanu nějaké informace navíc – v tu chvíli jsem vykolejený).“ 

Jste uživatelem sluchadla, měl jste s ním během letecké dopravy nějaký problém? 

„Naštěstí ne, bezpečnostní brány mě se sluchadly vždy pustily.“ 

Před letem je ukazována instruktáž o bezpečnostních prostředcích na palubě 

letadla, např. jak použít kyslíkovou masku, jak se připoutat, kde jsou nouzové východy 

a další. Promítala se tato instruktáž na obrazovkách, nebo ji dělal palubní personál 

ručně? 

„Zažil jsem obojí.“ 

  Rozuměl jste všemu?  

„Ne. Když se to promítalo na obrazovkách, rozuměl jsem o trochu lépe, než když 

instruktáž probíhala živě, protože informace se šíří přes palubní rozhlas. A jako nedoslýchavý 

mám problémy rozumět zkreslené řeči (buď nekvalitní reproduktory, nebo špatný mikrofon).“ 
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Uvítal byste ve video instruktáži titulky, popř. tlumočení do českého znakového 

jazyka? 

„Rozhodně a stoprocentně ANO.“ 

Po skončení instruktážního videa, přišel za vámi někdo z palubního personálu 

a zeptal se vás, jestli jste všemu rozuměl? 

„Jen v případech, kdy jsem oznámil, že jsem sluchově postižený.“ 

V kapse sedačky na palubě letadla se nachází bezpečnostní karta, myslíte si, 

že je vše vysvětleno srozumitelně, nebo byste něco upravil?  

„Myslím si, že ano. Člověk musí sice trochu přemýšlet, co to asi znamená, 

ale ve výsledku na to vždy přijdu. “ 

Máte nějaký nápad na zlepšení služeb pro sluchově postižené cestující v letecké 

dopravě? 

„Chci, aby byly všechny filmy titulkované (ať už v češtině, nebo v angličtině, 

to je jedno). Slyšící si může vybrat ze všech filmů, titulkovaných i dabovaných a já mám být 

omezený jen na nabídku titulkovaných filmů (která je vždy menší a nemohu se dívat na film, 

který mě zajímá jen proto, že je dabovaný)? To je věc, která mě štve.“ 

Viděl jste v zahraničí nějakou službu pro sluchově postižené cestující, která 

se vám líbila? 

„Mám za to, že ano, ale už si nevzpomínám, co přesně to bylo.“ 

Na letišti v Praze je pro sluchově postižené cestující nabízena asistenční služba, 

kdy vás může asistent doprovodit od odbavovací přepážky až na palubu letadla. Využil 

byste tuto službu? 

„Ne. Cestu si umím najít sám. A čas odletu vím, takže vím, kdy se mám na letiště 

dostavit, abych letadlo v pohodě stihnul. Ještě mě napadlo: Sluchově postižení lidé se potýkají 

s velkými problémy v případě náhlého zrušení letu, či přesunutí letu na jinou bránu. Prostě 

změny na poslední chvíli, nebo poslední výzvy pro cestující, které se šíří přes rozhlas. 

To je velmi pitomé a omezující. Proč neběží třeba textové zprávy na infopanelech, zvláště 

u těch posledních výzev? Neslyšící cestující se zapomene někde na letišti a oni ho budou 

vyzývat rozhlasem? Jak geniální.“ 
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P10 – 6. rozhovor 

 

Informace o respondentovi č. 6: 

 

Pohlaví:    žena 

Věk     27 let 

Současné bydliště:    Středočeský kraj 

Pochází z:     Středočeský kraj 

Stav sluchu:     neslyšící 

Užívá kompenzační pomůcku:  žádnou  

K běžné komunikaci využívá:  český znakový jazyk  

 

Rozhovor: 

 

Kolikrát jste letěla? Pamatujete si to? 

„Letěla jsem několikrát. Už si to nepamatuji, ale hodněkrát. Asi 12–15x.“  

Jakou společností létáte nejčastěji? 

„ČSA, Travel Service a jinými“. 

Pamatujete si, když jste letěla poprvé, kam to bylo? 

„Bylo to do Tuniska. Byla jsem malá a letěla jsem s rodiči.“ 

Když jste letěla poprvé, byla jste zmatená, kam máte jít, kam máte dát kufr 

apod.? 

„Zmatená jsem vůbec nebyla. Všechno mě zajímalo a byla jsem zvědavá.“ 

Takže žádné bariéry jste nepocítila? 

„Nepocítila. Pomáhali mi slyšící rodiče.“ 

Když jste letěla poprvé, věděla jste, co si s sebou máte vzít, např. pití, jídlo? 

„To jsem vůbec neřešila, maminka mi se vším pomohla.“ 

Myslíte si, že by pracovníci letiště měli umět znakový jazyk? 

„Doporučila bych, aby znakovat uměli.“ 
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A měli by ho ovládat perfektně? 

„Ne, stačí základ.“ 

Jak probíhá komunikace mezi letištním personálem a neslyšícími? 

„Je problém v tom, že zaměstnanci nepoužívají znakový jazyk, proto musím 

v komunikaci s nimi používat psanou formu. Kdyby přišel někdo, kdo umí znakovat tak budu 

moc ráda. Ale znakovat neumí tak musím pořád psát co chci na papír.“ 

Cestujete často. Jak je to v zahraničí? Myslíte si, že tam jsou lepší podmínky 

pro neslyšící? 

„Ano, v zahraničí jsou lepší podmínky pro neslyšící. Mám zkušenost z Londýna, tam 

asistenční doprovod uměl znakovat.“  

Letušky uměly také znakovat? 

„Ne, neviděla jsem ještě ani jednou, že by letuška uměla znakovat. Ale ve všem jsou 

v zahraničí nápomocní.“  

Myslíte si, že jsou v Londýně lepší nebo horší podmínky pro neslyšící než 

v Praze? 

„V Londýně jsou podmínky lepší.“ 

Proč? 

„Protože v Londýně více pomáhají neslyšícím, na vozíku, slepým a ostatním s různým 

postižením. Jsou upřímní a otevření všem. Kdo neumí znakovat, všechno ukáží, vysvětlí 

a pomohou.“ 

A v Praze ne? 

„Hodně lidí v Praze mne ignorovalo.“ 

Takže Londýn je v tomto ohledu lepší? 

„Ano. Lidé jsou více nápomocní.“ 

Řekla jste na odbavovací přepážce, že jste neslyšící? Myslíte si, že se to musí 

oznámit nebo nemusí? 

„Ano, doporučuji to říct, aby věděli, kdyby se náhodou něco stalo.“ 
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Měla jste problém na odbavovací přepážce, pasové kontrole a bezpečnostní 

kontrole? 

„Jednou se mi stalo, že na mě pracovník u bezpečnostní kontroly mluvil a mluvil, 

myslel si, že jsem slyšící. Musela jsem mu říct, že jsem neslyšící. Nevím, co mi chtěl říct, jestli 

mám sundat boty nebo pískal bezpečnostní rám? Jinak jsem všechno zvládla.“  

Jak jste se dorozumívala na palubě letadla s letuškami? 

„Když jsem letěla na dovolenou tak jsem letuškám řekla, že jsem neslyšící. 

Dorozumívali jsme se psanou formou. Ještě jsem neviděla, že by letušky uměly znakovat.“  

Psala jste jim to také anglicky? 

„Ano, psala jsem to anglicky nebo jsem jim to ukázala.“ 

A byl problém v komunikaci? 

„Zvládli jsme to za pomocí gest a mimiky.“ 

V letadle vás poučí o bezpečnostních postupech – jak nasazovat kyslíkovou 

masku, jak se připoutat, kde jsou nouzové východy. Rozuměla jste všemu? 

„Dívala jsem se jak to letuška ukazuje a pak jsem se podívala na bezpečnostní kartu 

a prohlídla jsem si to.“ 

Bezpečnostní instruktáž jste viděla na obrazovce nebo ji ukazovala letuška 

ručně? 

„Viděla jsem oba postupy.“ 

Rozuměla jste tomu? 

„Ano.“ 

Bylo to tlumočené do znakového jazyka? 

„Ne. Pochopila jsem to podle toho, na co ukazovali. Např. ukázali sedačku, a že 

je něco pod ní. Tak jsem pochopila, že je něco pod sedačkou.“ 

A když na videu někdo mluvil, jak jste tomu rozuměla? 

„Podle mimiky.“  

Bylo to video s titulkami nebo s tlumočníkem? 

„Ne, nebylo. Nebyly tam ani titulky ani tlumočník.“ 
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A kdybyste tomu nerozuměla, napsala byste to letušce na papír? 

„Ano, napsala bych jí to. Mně se to ale nestalo, já jsem všemu rozuměla. Ale letuška 

by mi jistě všechno vysvětlila.“ 

Rozumíte kartě s bezpečnostními instrukcemi? Myslíte si, že je pro neslyšící 

vyhovující? 

„Já kartě rozumím. Jestli tomu rozumí ostatní neslyšící, to nevím. S létáním mám 

zkušenost, proto tomu rozumím.“  

Přála byste si do budoucna v letecké dopravě nějakou změnu týkající 

se cestujících se sluchovým postižením? 

„Přála bych si, aby letištní personál neslyšícím pomáhal. Aby se zaměstnanci učili 

znakový jazyk. Aby na videu byly titulky nebo bylo tlumočené do znakového jazyka. Aby bylo 

nabízené menu, kde bych si mohla přečíst, co bude k jídlu.“ 

V Londýně se vám tedy služby pro neslyšící líbily? 

„Ano. Nabídli mi doprovod, ale já jsem ho odmítla. Viděla jsem, že asistent 

doprovázel starší osobu po schodech a velice ji pomáhal.“ 

Na letišti v Praze se také nabízí asistenční služba, využila byste ji? 

„Ne, nepotřebuji ji.“ 

Proč? 

„Někdo, kdo letí poprvé nebo osoba na vozíčku, těm doprovod doporučuji. 

Já to nepotřebuji. Poprvé jsem letěla s rodiči a teď už to zvládnu sama.“ 

Stalo se vám během létání něco zajímavého? 

„Vůbec nic. Když jsem letěla poprvé, tak jsem byla zvědavá.“ 

Nebylo žádné zpoždění? 

„Ne“ 

Nebyl váš let zrušen? 

„Nebyl. Ale když jsem letěla domů z Dubaje, tak se změnil Terminál z A3 na A4. Pouze 

to hlásili. Já jsem to samozřejmě neslyšela a byla jsem překvapená. Nevěděla jsem, co mám 

dělat.“  
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