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Abstrakt 

Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na organizaci pro sluchově po-

stižené, její služby a pracovníky.  

Teoretická část představuje syntézu dosavadních relevantních poznatků z 

oblasti problematiky neslyšících a sociální práce. První kapitola se zabývá zá-

kladním členěním lidí se sluchovým postižením, komunikací a kulturou neslyší-

cích. Druhá kapitola se věnuje sociální práci, pojmu sociálního pracovníka, soci-

ální práci s postiženými lidmi a sociální práci se seniory.  

Ve třetí kapitole je představena analýza České unie neslyšících, oblastní 

organizace Praha. Tato kapitola stručně pojednává o její historii a současném 

fungování, klíčových kompetencích a službách a nakonec také o roli sociálního 

pracovníka v jejím rámci. 

Závěrečná kapitola shrnuje metodologii a výsledky originálního kvantita-

tivního výzkumu provedeného formou dotazníkového šetření. V této kapitole 

jsou představeny výzkumné předpoklady a jsou zde vyhodnocena získaná data, a 

to i v tabulkách a grafech. Výzkum poukázal, že konkrétně tato služba je potřeb-

ná a je také kvalitní.  Výsledky výzkumu byly všechny pozitivní a je konstatování 

hodné, že služba pomáhá mnoha lidem. 
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Abstract 

This undergraduate thesis examines an organization for the deaf, its ser-

vices and the various roles of its employees. The theoretical section is a compila-

tion of the writing of various authors regarding social work and the problem of 

hearing impairment. 

The initial chapter introduces the reader into the terminology regarding 

people with hearing impairments, their communication and culture. 

The second chapter is focused on the role of the social worker within and 

organization, and the process of social work with the impaired and the elderly. 

The third chapter analytically examines the Czech Union of the Deaf, the 

regional organization in Prague. It concisely introduces its history and its pre-

sent operations. The emphasis is put on the services it provides and the scope 

within which its social workers operate. 

The final chapter introduces the results of an original quantitative survey, 

which was executed as a part of this thesis. The assumptions on which the re-

search was founded are examined and an analysis of the data obtained through 

questionnaires is presented, including informative graphs and charts. 
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Úvod 

„Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli.“ 

(Oso15).  

 

Úvodní citát pochází od slavné americké hluchoslepé spisovatelky Heleny Kelle-

rové. Vybral jsem si jej jako motto této práce. Díky pomoci mohou neslyšící 

zvládnout cokoli. 

Problematika neslyšících mě začala zajímat už během studia na gymná-

ziu, kde jsem v té době navštěvoval kurzy znakového jazyka. Poté jsem na vyšší 

odborné škole orientoval na praxi s neslyšícími. Dnes jako student oboru Soci-

ální práce na Filozofické fakultě University Karlovy vím, že neslyšící jsou má 

cílová skupina, a chci s nimi pracovat dále ve svém profesním životě. 

Tato práce se zaměřuje na jednu konkrétní organizaci, jež pomáhá lidem 

se sluchovým postižením – jedná se o Českou unii neslyšících. Vybral jsem si 

přitom oblastní organizaci v Praze. Chtěl bych nastínit služby této organizace, 

vystihnout náplň sociálního pracovníka v této organizaci, a v empirické části se 

budu zabývat kvantitativním výzkumem spokojenosti klientů této organice. Ne-

ní však mým cílem zabývat se tlumočnickými službami, a to i přesto, že jsou 

součástí sociálních služeb. V rámci účelu této práce proto bude tento aspekt 

problematiky opomíjen.  

V teoretické části se zaměřím na členění jedinců se sluchovým postiže-

ním, terminologii, a krátce popíšu komunikaci a kulturu neslyšících. Výraznější 

kapitola se bude týkat sociální práce, pojmu sociálního pracovníka, sociální prá-

ce s postiženými lidmi a se starými lidmi (jelikož tuto organizaci navštěvují pře-

devším neslyšící senioři). Poslední kapitola teoretické části bude pojednávat o 

České unii neslyšících a jejích službách. 

Empirická část měla být původně zaměřena na znalosti neslyšících 

v souvislosti se sociálními službami a sociálním pracovníkem, jeho náplni práce. 

Tuto myšlenku jsem musel po několika konzultacích opustit, jelikož nelze pova-

žovat za samozřejmost, že to, co zná jeden člověk, musí znát i druhý. Proto jsem 
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po konzultacích svou empirickou část zaměřil na spokojenost klientů s vybranou 

organizací, jejími službami a sociálním pracovníkem. 

Byl bych rád, kdyby tato práce dále sloužila jako základní informativní 

příručka o sociální práci s neslyšícími a zároveň podala náhled o důležitosti, vy-

brané organizace pro neslyšící, resp. důležitosti sociálního pracovníka.  
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1 Terminologie, komunikace a kultura neslyšících 

 

1.1 Rozdělení hluchoty 

Hluchotu lze rozdělit na sluchovou vadu a sluchovou poruchu. Nejvhod-

nějším rozdělením je podle Novotné následující: Sluchová vada zůstává stavem 

trvalým, neměnným a nedá se léčbou napravit či jakkoli změnit. Naproti tomu 

sluchová porucha může být vrozená nebo získaná, např. nemocí, užíváním léků 

atp. (Sluchová vada může být také vrozená). Může mít časové ohraničení a dá se 

léčit. Může však vyústit ve sluchovou vadu. Obecně osoby se sluchovou vadou 

nazýváme osoby se sluchovým postižením. Často se však setkáváme s názorem, 

že sluchově postižení jsou neslyšící. Není to pravda a je jen malé procento sku-

tečně neslyšících. Ostatní jedinci jsou těžce sluchově postižení nebo mají střední 

těžkou nedoslýchavost (NOVOTNÁ, 2008). Ztrátu sluchu dříve vypočítal před 

druhou světovou válkou jistý doktor E. Fowler. Vypočítal jej na základě kmitočtů 

o dané frekvenci jednotky Hz. Světová zdravotnická organizace WHO považuje 

za neslyšící pouze takové jedince, kteří za žádných pomůcek neslyší žádný zvuk 

(HRUBÝ, 1998). 

1.1.1 Osoby s kombinovanou vadou zraku a sluchu 

První skupina se nazývá slepohluší. Jedná se o kombinaci vady zraku a 

sluchu. Tato kombinace vad se nezaznamenává v raném nebo jakémkoli věku 

dětství, ale zejména v pozdějším dospělém, nebo stařeckém věku.  

1.1.2 Šelestáři 

Zde jde o specifickou formu vady sluchu, kdy při nedoslýchavosti nebo 

úplné ztrátě sluchu doprovází sluchový vjem šelest neboli hluk. Jedná se o různé 

„pískání, houkání, dunění“ v uších. Může se jednat o jednostrannou či obou 

strannou šelest. Tato forma vady je specifická svou více procentní úmrtností, 

jelikož je velmi náročná na psychiku. Jako nejvhodnější forma léčby se jeví sku-

pinové terapie ke zvládání stresu, avšak ne všem je pomoc známa, a tak díky 

tlaku v jejich uších psychicky nezvládají situaci a v některých případech spáchají 

nakonec sebevraždu. 
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1.1.3 Nedoslýchaví 

Nedoslýchavost znamená jakékoli zhoršení sluchu, ne však jeho úplné 

vymizení. Jev sahá od lehké nedoslýchavostí až po velmi závažné poškození slu-

chu. Tuto vadu lze kompenzovat naslouchadly, při té nejhorší variantě pomáhají 

zachytit alespoň vibrační vjemy. V případě této nejhorší vady můžeme hovořit 

už o neslyšících. Často se setkáváme však s názorem, že jakákoli sluchová vada 

může člověka označit jako neslyšícího. S tím se setkáváme i u samotných nedo-

slýchavých, například když je vidíme telefonovat z mobilních telefonů a oni se 

pak označí jako neslyšící. Skupina nedoslýchavých se setkává ovšem ještě 

s jedním specifickým problémem, a sice s tím, že ve slyšící většinové společnosti 

jsou oběťmi posměchu a neporozumění, tudíž se nedokážou zařadit do této ma-

jority. Na druhou stranu, avšak při neznalosti znakového jazyka, je skupinová 

menšina neslyšících také nepřijme, jelikož nedoslýchaví neznají komunikační 

kanál komunity neslyšících.  

1.1.4 Ohluchlí 

S ohluchlými lidmi se můžeme setkat jak v raném dětství, tak v pozdějším 

věku. V pozdějším věku, hlavně důsledkem stáří, je problém naučit se odezírat, a 

také komunikaci s neslyšícími, tj. naučení se znakovému jazyku. Těmto lidem 

alespoň trochu pomáhají kompenzační pomůcky. Naproti tomu ohluchlé děti 

mají jiný problém. Zde záleží, zda dítě ohluchlo v období od dvou do čtyř let, kdy 

se vyvíjí komunikace mluvené řeči. Pokud by se to stalo v tomto věku, dítě má 

pak velký problém osvojit si znakový jazyk a také mluvenou řeč. Se zkušeným 

logopedem je však možné se to naučit a zvládnout. Před hranicí dvou let si dítě 

osvojí znakový jazyk a po hranici čtyř let je dítě už natolik vyzrálé, že zde není 

problém se čtením a komunikací formou mluvené řeči, a zároveň osvojením si 

znakového jazyka.  

1.1.5 Prelingválně neslyšící 

Jak už jsme zmínili výše, mezinárodní zdravotnická WHO definuje nesly-

šícího člověka jako jedince, jenž neslyší žádný zvukový vjem ani za pomoci toho 

nejsilnějšího aparátu. Neslyšící mají výhodu, že zvuk nepostrádají, jelikož se 

s ním nikdy nesetkali, jedná-li se o neslyšící od narození. U této skupiny je důle-
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žité vzdělání v jejich mateřském jazyce čili znakovém jazyce, protože dřívější 

orální metoda pro neslyšící žáky a studenty není vůbec užitečná, ba naopak 

(HRUBÝ, 1999). 

Dále uveďme definici neslyšícího podle zákona 155/1998 Sb., o komuni-

kačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 

384/2008 Sb. §2: 

„Definice základních pojmů 

(1) 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 ne-

umožňuje plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem“ (2008).  

 

 

1.2 Komunikace a kultura 

Nezastupitelnou úlohou v minoritě neslyšících je komunikace a kultura. 

Přibližme si zde v základních rysech tedy komunikaci, tj. znakový jazyk neslyší-

cích, kulturu neslyšících. Nakonec fakt, že neslyšící mají svou vlastní kulturu, je 

dle našeho názoru málo známý. 

O dějinách znakového jazyka se můžeme dnes dovědět pochopitelně pou-

ze z historických pramenů. Většinou se informace týkají vzdělávání dětí. Prvním 

známým učitelem v Evropě neslyšících dětí je Abbé de l´Epée. Ve své době si 

myslel, že neslyšící děti mohou plně myslet ve znacích, což by představovalo je-

jich mateřský jazyk. V jistém směru tak předběhl svou dobu.  

V našem státě započal výzkum znakového jazyka v roce 1993, výsledkem 

jsou stále si zvykající neslyšící na znakový jazyk. Je to z důvodu, že v minulém 

režimu bylo ve školství zakázáno tzv. znakovat; používala se orální metoda, tedy 

pouze mluvený jazyk.  

Skutečnou menšinou, tj. ta, která používá znakový jazyk za každé situace, 

jsou neslyšící, kteří se tak narodili, nebo ohluchlí, kteří přišli o svůj sluch před 

rozvojem řeči. Ti jsou prý jádrem komunity. Ostatní neslyšící používají znakový 
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jazyk jen za určitých situací, se slyšícími většinou používají mluvenou řeč 

(KOSINOVÁ, 2008). 

Znakový jazyk neslyšících má svou historii, vývoj a přirozenost. Mluvený 

jazyk je pro neslyšící cizím jazykem a každý stát má svůj vlastní znakový jazyk. 

Neslyšící se tedy s ostatním světem, s většinovou společností musí dorozumívat 

jinak, pro ně cizím jazykem, který ne vždy dobře ovládají (NOVOTNÁ, 2008).  

Svůj vlastní jazyk nejlépe ovládá neslyšící, který je potomkem několika 

generací neslyšících. Dalším zvláštním rysem znakových jazyků jsou dialekty. 

Každý stát má svůj znakový jazyk, v němž jsou ještě určitá nářečí, jež podobu 

znakového jazyka diferencují.  

Znakový jazyk má také svou vlastní gramatiku (HRUBÝ, 1999). Dále ci-

tujme zákon o našem českém znakovém jazyce: 

„155 

ZÁKON  

ze dne 11. června 1998 

o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob 

Změna: 384/2008 Sb. 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

… 

§ 4 

Český znakový jazyk 

(1) Český znakový jazyk je základním komunikačním systémem těch 

neslyšících osob v České republice, které jej samy považují za hlavní formu své 

komunikace. 

(2) Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační sys-

tém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, je-

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

znakový jazyk má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí čle-

nění, produktivnost, svébytnost a historický rozměr, a je ustálen po stránce lexi-

kální i gramatické. 
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(3) Český znakový jazyk může být využíván jako komunikační systém hlu-

choslepých osob v taktilní formě, která spočívá ve vnímání jeho výrazových pro-

středků prostřednictvím hmatu“ (2008). 

Znakový jazyk ovšem není jediným komunikačním prostředkem neslyší-

cích. Kdybychom se zaměřili na ohluchlé, nedoslýchavé nebo např. slyšící rodiče 

neslyšících dětí, zjistíme, že v některých případech užívají ke komunikaci znako-

vané češtiny. Není to jazyk v pravém slova smyslu, nýbrž uměle vytvořený sys-

tém, který pouze kopíruje gramatiku češtiny, její lexikum, a místo slov se zde 

používají přidružené znaky. Tento způsob je užitečný při komunikaci neslyšícího 

a slyšícího, který se snadněji naučí tento způsob komunikace než znakový jazyk. 

Dochází pak k lepšímu porozumění mezi oběma jedinci.  

Dalším prostředkem je prstová abeceda. Ani v tomto případě se nejedná o 

jazyk a její užití se odborně nazývá daktylotika (HRUBÝ, 1999). Rozlišuje se 

jednoruční nebo dvouruční prstová abeceda, nejvíce k hláskování jmen, odbor-

ných termínů a pojmů (pro něž zatím neexistují ustálené znaky) a koncovkám ve 

vzdělávacích institucích, např. v hodině českého jazyka (FIKEJS, 2005).  

Odezírání sice nemůžeme považovat za komunikační prostředek, avšak 

mnoho lidí se sluchovým postižením odezírá. Je to však jakýsi „dar“, nikoli sa-

mozřejmost, jelikož ne každý umí odezírat. Stejně tak jako existují neslyšící lidé, 

kteří umí odezírat nebo neumí, tak i slyšící lidé umí odezírat, aniž by to věděli, 

ale také slyšící, kteří to nedokážou. Odezírání je tudíž velmi náročná věc, při-

čemž člověk dokáže odezírat maximálně půl hodiny (HRUBÝ, 1999). Hudáková 

(HUDÁKOVÁ, 2005) ve své kapitole Odezírání popisuje odezírání jako nároč-

nější než poslouchání. Odezírání je tedy vrozené, nelze jej naučit a v poslední 

řadě - odezírání není stoprocentní – nikdy není jistota odezírajícího obsahu. 

Musíme si na tomto místě uvědomit, že český jazyk je opravdu složité odezírat. 

Má totiž přes 30 hlásek, zvládneme přitom rozlišit pouze 11 tvarů úst. 5 mají 

samohlásky, 6 souhlásky a některé souhlásky se nedají odezírat vůbec, jelikož se 

vyslovují v krku nebo vzadu v ústní dutině.  

Nejdůležitějším komunikačním prostředkem neslyšícího se slyšící větši-

nou, která neumí povětšinou neslyšícího mateřský znakový jazyk, je tlumočník. 

Můžeme zde přitom ještě zmínit transliterátora a vizualizátora. Transliterátor 

znakované češtiny převádí mluvenou češtinu do znaků, tedy to znakované češti-
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ny. To je, jak jsme už dříve zmiňovali, nejpoužívanější pro nedoslýchavé či 

ohluchlé v pozdním věku. Vizualizátor mluvené češtiny rovněž pomáhá těmto 

dvou zmíněným skupinám, avšak neznakuje, pouze výrazně artikuluje. Je to vý-

hodné pro odezírání. Tyto dvě skupiny nejsou tak časté, jako tlumočník znako-

vého jazyka. Tlumočníka si může vyžádat jak neslyšící, tak i slyšící klient, proto-

že se potřebuje například dorozumět s neslyšícím. Tlumočník by měl být na svou 

práci - na tlumočení - vždy připraven (CZUMALOVÁ, 2008). 

 

Kultura neslyšících je odlišná než u slyšící většiny. Slyšící lidé totiž napří-

klad nenavazují náhodný kontakt s někým, koho neznají, zatímco neslyšící ano. 

Pokud například neslyšící potká neslyšícího, třeba i z ciziny, okamžitě se s ním 

dá do komunikace. Zeptá se ho odkud je, kam chodil do školy, jestli jsou jeho 

rodiče neslyšící, kdo jsou jeho přátelé atd. Pokud neslyšící potká slyšícího, který 

znakuje, zeptá se ho, kde se naučil znakový jazyk, proč se ho učil, kdo byl jeho 

lektor atp. Neslyšící jsou v tomto směru velmi přímí a otevření. Nám slyšícím 

tyto otázky připadají osobní, zvláštní a často nevíme, jak na ně reagovat.  

Kvůli komunikaci si neslyšící hledají partnera ve své komunitě. Pokud 

jsou slyšící a neslyšící partneři, neslyšící nemůže mezi přátele slyšícího, naopak 

ale ano (předpokládáme, že slyšící umí znakovat) a tak slyšící dříve či později o 

své přátelé přijde a stýká se pouze s přáteli neslyšícího. Lépe si tedy hledají 

neslyšící partnery mezi sebou. 

Kulturní rozdíl můžeme dále nalézt při spouštění médií. Slyšící při zába-

vě, povídání si s přáteli atd. mají puštěné rádio, kdežto neslyšící mají jako svou 

„kulisu“ puštěnou televizi. Další věcí jsou pomůcky, které jim usnadňují život a 

pomáhají při každodenním životě a jsou pro nás odlišné, například světelný 

zvonek. Jinou zásadní věcí, je v určitém směru jiné vnímání času. Neslyšící si 

chtějí neustále povídat, a tak všude, kde se setkávají nebo na různých akcích zů-

stávají dlouho i po ukončení akce. Na kulturní akce docházejí se zhruba 

15minutovým zpožděním, což nelze interpretovat jako nedochvilnost, ale odlišné 

vnímání času  (NOVÁKOVÁ, 2008). 

Pokud bychom se zaměřili na pravidla chování, tak i zde narážíme na vý-

razné rozdíly mezi majoritou a touto minoritou. Slyšící lidé, když chtějí navázat 

kontakt nebo s někým mluvit, tak ho prostě osloví nebo na něj zavolají či „houk-
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nou“. Jak ovšem upoutat pozornost neslyšícího, který k vám například stojí zá-

dy? Hovoříme zde o pravidlu chování získávání pozornosti a dotecích. Kdyby 

slyšící pozorovali neslyšící, zdálo by se jim, že musí být buď v úzkém vztahu, 

nebo že jsou neslyšící velmi kontaktní. Jde však o přesně určená pravidla, kam 

se smí přesně dotýkat: rameno nebo horní část paže, při sezení je to stehno atp. 

Je to vlastně oznámení, že neslyšící chce zahájit rozhovor nebo vstoupit do roz-

hovoru. K tomu se vztahuje pravidlo přerušení rozhovoru dvou a vice lidí: Ten 

co potřebuje něco sdělit, dotkne se ramene, ve znakovém jazyce se omluví, že 

přerušil rozhovor a zeptá se na danou věc, kterou potřebuje.1 Jak upoutat po-

zornost více lidí? K tomuto pravidlu se vztahuje upoutání pozornosti pomocí 

světla. V místnosti, kde se nachází více lidí a člověk chce upoutat jejich pozor-

nost, může opakovaně rozsvítit a zhasnout světlo. Je to signál sdělení. Nebo je 

také zvykem opakované dupání do země, protože neslyšící lépe vnímají vibrace 

(KOSINOVÁ, 2008).  

Naprosto rozdílný zvyk oproti slyšícím je loučení. Při větších setkání se 

zase neslyšící déle neuvidí a jejich zvykem je se s každým člověkem loučit samo-

statně. Loučení neslyšících může trvat i hodiny. Na těchto akcích se často setká-

váme s doprovodným programem. Neslyšící netleskají jako slyšící, nýbrž zved-

nou ruce nad hlavu a třepetají s nimi. Nejde zde totiž pochopitelně o to ruce sly-

šet, ale hlavně vidět. Další rozdíl můžeme zaznamenat u pozdravů, kdy se neroz-

lišuje „ahoj“ a „dobrý den“, příp. „nashledanou“. Neslyšící mají pro pozdrav 

pouze jeden znak, a to „ahoj“, přičemž záleží na tvaru úst.2 Často můžeme za-

hlédnout, že si neslyšící dávají polibky na tvář – i takto se loučí, ovšem pokud se 

dobře znají. (CZUMALOVÁ, 2008)  

Průběh setkání u jídelního stolu nebo přípitků je také odlišný. Neslyšící si 

přejí „dobrou chuť“ zaťukáním pěstí do stolu, nebo pokud si chtějí popřát 

dobrou chuť nikoli u stolu, použijí jako stůl svou druhou ruku. K tomu mimo 

jiné neodmyslitelně patří přípitek. Zvuk cinkání skleniček však pro neslyšící nic 

neznamená, takže se dotýkají rukama v kterých drží skleničky3 (KOSINOVÁ, 

2008). Jako v každém uzavřeném společenství se neudrží nic v tajnosti, ta-

                                                   

1 OMLOUVAT SE – PŘERUŠIT – PTÁT SE 
2 Ahoj s artikulací = Ahoj, Ahoj bez artikulace = Dobrý den, nashle 
3 S tímto zvykem jsem se nesetkal – poznámka autora 
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ké komunita neslyšících není v tomto směru výjimkou. Jelikož nejsou až tak po-

četnou skupinou, setkávají se na různých kulturních akcích jako jsou plesy, mi-

kulášské a vánoční besídky, kluby atd. Plesy přitom probíhají dlouho do ranních 

hodin, jelikož se neslyšící sjíždějí ze všech koutů republiky s vědomím, že se poté 

zase dlouho neuvidí. Kluby, jako například v případě rybářů, turistů, šipek, se-

niorů probíhají hlavně z důvodu si popovídat a druhořadá je pak činnost klubů 

(HUDÁKOVÁ, a další, 2005). 

Humor neslyšících je také specifický a obě kultury – slyšící a neslyšící - 

svým vtipům a obecně humoru příliš nerozumí. Můžeme říci, že neslyšící mají 

tři druhy humoru: první jsou vtipné příběhy, které podněcují k smíchu (většinou 

souvisí s kulturou neslyšících), druhé jsou karikatury lidí nebo zvířat, které ze-

směšňují rysy daného objektu, a třetí jsou popisy absurdního obrazu nebo situa-

ce (KOSINOVÁ, 2008). V neposlední řadě mají neslyšící své vlastní umělce, di-

vadla, časopisy nebo pořady v televizi. 

1.3 Důležité aspekty sociální práce v ohledu na komunikaci a 

kulturu neslyšících 

Jeden z nejdůležitějších aspektů, který je zohledňován v sociální práci 

s neslyšícími je samozřejmě jazyk. Ten v sociální práci slouží jako sociálně-

pracovní komunikační prostředek. Díky jazyku je sociálnímu pracovníkovi 

umožněno, aby získal určitý pohled na životní situaci a návazné zkušenosti své-

ho klienta, a následně klientovi co nejvíce porozuměl. Nikde tak zřetelně nevy-

stupuje jazykový aspekt sociální práce jako v případě, kdy bychom měli různoja-

zyčné účastníky řešící problém.  

Pro nás to znamená nutnost, aby si sociální pracovník osvojil znakově-

jazykovou schopnost: aby s neslyšícím klientem dosáhl uvolněného jednání a 

získal jeho důvěru. Důležité na tomto místě je nezbytné si uvědomit, že teprve 

v okamžiku, kdy je mezi pracovníkem a klientem vybudována důvěra, může být 

sociální práce plně úspěšná. Pro neslyšícího je klíčové, že si může s druhým (so-

ciálním pracovníkem) porozumět ve svém vlastním jazyce.  

Další aspekt v případě nepřímé komunikace představuje zahrnutí třetí 

strany, například tlumočníka znakového jazyka nebo hovořícího a znakujícího 

kompetentního rodinného příslušníka. Tato možnost by měla být přitom dobře 
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promyšlená. Mohou zde být kupříkladu určité negativní výsledky, protože soci-

ální pracovník nikdy nemůže být s klientem sám, komunikace je možná pouze 

přes třetí osobu – to klient může těžce nést, a důsledkem pak je neschopnost se 

rozhovořit o svých osobních myšlenkách, pocitech apod. Jako třetí strana však 

nemusí pomáhat pouze tlumočník, ale například slyšící rodinný příslušník. Zde 

je ovšem riziko, že takový člověk do vyprávění zahrne své vlastní zkušenosti, 

pocity a názory. 

Jiný aspekt sociální práce spočívá v dosažení co největšího porozumění 

znalosti specifické kultury neslyšících. V práci s neslyšícími je důležité, že soci-

ální pracovník kulturu svého klienta akceptuje, respektuje, ale také v samotné 

práci zahrnuje. Sociální pracovník by měl mít základní znalosti o kultuře nesly-

šících, aby mohl neslyšícího klienta vnímat komplexně (LÜSSI, 1996). 

1.4 Oblasti úkolů sociálních pracovníků v práci s neslyšícím 

V Matouškově publikaci (MATOUŠEK A KOL., 2007) narážíme na pro-

blematiku služeb pro etnické menšiny. Zajímavostí v této oblasti je, že ačkoli je 

zde popsána celá řada služeb pro romskou etnicitu, problematika neslyšící men-

šiny nikde není reflektována. Je rozumem dáno, že služby pro tyto dvě minority 

se liší, přesto vnímáme problematiku romského obyvatelstva a nynějšího ná-

růstu emigračních uprchlíků více, než vlastní kulturní a jazykovou menšinu - 

neslyšící.   

1.4.1 Poradenství a zprostředkování 

V sociální práci bývá sociální pracovník často konfrontován s neslyšícími, 

jež hledají práci, tedy s těmi, kteří buď žádnou práci nemají, ale rádi by chtěli 

pracovat, anebo už práci ztratili a hledají novou. Přitom je důležité, aby sociální 

pracovník nabídl odpovídající radu neslyšícímu klientovi. Pielová (PIEL, 1996) 

míní, že vedle otevřených možností práce je také nutné, aby sociální pracovník 

se svým klientem hovořil o chování nebo o pravidlech na pracovišti. Dále zmiňu-

je také poradenství pro nezaměstnané neslyšící, ale na druhou stranu také pro 

zaměstnavatele. Nemusíme tedy vidět pouze problémy zaměstnankyň a zaměst-

nanců, nýbrž také celých podniků. Tímto může sociální pracovník neslyšícího 

klienta při hledání práce podpořit; je důležité, že neradí pouze klientovi, ale také 
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potenciálnímu zaměstnavateli. Cílem je nalézt řešení, které přinese všem zú-

častněným stranám spokojenost. 

1.4.2 Pomoci při každodenních záležitostech 

Navzdory technickým pokrokům z pohledu možností komunikace napří-

klad přes internet nebo fax, mohou u neslyšících vystupovat potíže, jakmile 

chtějí zvládat úřední cestu. Sociální pracovník podporuje svého neslyšícího kli-

enta v těchto možných problémech, když ho doprovází na úřady atd. Kontroluje 

psané zprávy klienta předtím, než budou zaslány na úřad, aby se mohl vyhnout 

eventuálním nedorozuměním. Přesto musí sociální pracovník respektovat, že 

neslyšící nebude tolik omezen ve své vlastní aktivitě a zodpovědnosti z pohledu 

vyřízení před očekávanými záležitostmi a musí si zvyknout na to, že ne vždy mu 

předloží správné rozhodnutí. 

Lüssi míní, že sociální pracovník by měl samostatné podílení se na řešení 

problému ctít, ochraňovat a především podporovat. Jeho cílem je dovést klienty 

tak daleko, aby mohli samostatně vést svůj život a problémy, které se přitom 

vyskytnou, dokázat vyřešit sami (LÜSSI, 1996).  

1.4.3 Další oblasti úkolů 

V této podkapitole uvádíme další oblasti úkolů s neslyšícím klientem. Tím 

se snažíme doplnit náhled na danou problematiku: 

 

 Krizová intervence (partnerské problémy, agrese, deprese, sebe-

vražda) 

 Pomoc ke svépomoci (vyhledávání rozhodnutí, dávání informací, 

mlčenlivost) 

 Rodinné poradenství a ošetřování 

 Interdisciplinární práce 

 Veřejné práce  

 Svépomocné skupiny 

 

Sociálně-pracovní potřebné konání vystupuje při psychosociálních pro-

blémech jako: 
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 Být nepochopený 

 Trvalé poručnictví 

 Závislost 

 Stres (LÜSSI, 1996). 
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2 Sociální práce 

„Společenskovědní disciplína i oblast praktické činnosti, jejichž cílem je 

odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních problémů (chudoby, 

zanedbávání výchovy dětí, diskriminace určitých skupin, delikvence mládeže, 

nezaměstnanosti aj.). S. p. se opírá jednak o ideál naplňování individuálního 

lidského potenciálu. Sociální pracovníci pomáhají jednotlivcům, rodinám, sku-

pinám i komunitám dosáhnout nebo navrátit způsobilost k sociálnímu uplatně-

ní. Kromě toho pomáhají vytvářet pro jejich uplatnění příznivé společenské 

podmínky. S. p. je hlavním přístupem při poskytování sociální pomoci.“ 

(MATOUŠEK, 2008). 

 

Všichni víme, že podobná forma „sociální práce“ vznikla již dávno ve sta-

ré civilizaci a byla také úzce spojená s náboženstvím. Avšak vývoj a podoba 

dnešní sociální práce je na celém světě rozdílná. Východní země jako Čína, Ja-

ponsko aj. upřednostňují spíše rodinu než jednotlivce. Mají to ve svých sousta-

vách sociálních služeb. Rozdíly existují také mezi Evropou a Amerikou, která 

upřednostňuje dobrovolníky a stát je tak pouze v pozadí. V západní Evropě na-

proti tomu vznikl velký důraz na vzdělání, co se týče sociálního zabezpečení a 

celkově také práce s lidmi. Nejsložitější situace je však v zemích tzv. třetího svě-

ta. Důvodem je minulý vývoj určitých států, celkový pohled na handicapované, 

ale také tlak evropských a amerických organizací, jenž vnucuje, jak má fungová-

ní sociálních služeb správně vypadat.  

Slovy Paynea, že sociální práce reaguje na sociální problémy právě 

v určité době, určitém čase a místě. Sociální práce souvisí s dalšími obory a věd-

ními disciplínami, zároveň zde však – nebo právě proto – funguje rivalita. 

Z jiných profesí sociální práce převzala některé teorie a metodické postupy, ně-

které však vznikly až v reakci na konkrétní sociální problémy a jsou tak specific-

ké pouze pro sociální práci. Díky tomu všemu se představitelé sociální práce za-

interesovávají v politických rozhodnutích o znevýhodněných skupinách; snaží se 

ovlivnit a zvýhodnit skupiny, které prosazují.  
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Metody sociální práce jsou samozřejmě orientovány na cílový subjekt: 

jednotlivce, skupinu, komunitu, dále na subjektovou aktuální situaci, relevantní 

vztahový kontext (rodina, vrstevnická skupina), a někdy i na systémové vazby– 

regionální, národní sociální politika.  

Lze říci, že v tomto vědním oboru je přitom důležitější praxe nežli teorie. 

V západních zemích tento obor není tolik specializovaný a ve vzdělávání tohoto 

oboru se snaží sociálního pracovníka obohatit o všechny možné kompetence, 

které tento obor potřebuje. Avšak ve vedoucích pozicích nebo při náročnějších 

úkolech jako jsou supervize či analytická a koncepční činnost v maximálním 

rozsahu, je důležité pokud možno co nejvyšší vzdělání sociálního pracovníka 

(MATOUŠEK a kol., 2003). 

 

Cíle sociální práce: 

 

„1. Podpořit schopnost klienta řešit problém, adaptovat se na nároky a 

vyvíjet se. 

2. Zprostředkovat klientovi kontakt s agenturami, které mu mohou po-

skytnout zdroje, služby a potřebné příležitosti. 

3. Napomáhat tomu, aby systémy podpory klientů pracovaly humánně a 

efektivně (profesionální sociální pracovník může mít roli poskytovatele, organi-

zátora služeb, supervizora, konzultanta a také roli obhájce klientových zájmů). 

4. Rozvíjet a zlepšovat sociální politiku.“ (MATOUŠEK a kol., 2003). 

 

Úrovně sociální práce můžeme rozdělit na tři kategorie: mikroúroveň, 

střední úroveň a makroúroveň. Už dle základního rozdělení kategorií lze určit, 

jak se sociální práce člení dále: mikroúroveň se zabývá jednotlivcem čili přípa-

dovou prací, střední úroveň malými skupinami a rodinou, makroúroveň velkými 

skupinami, komunitami, ale také sférou zabývající se veřejným míněním a poli-

tikou (MATOUŠEK a kol., 2003). Podrobnější analýzou úrovní sociální práce se 

budeme zabývat v kapitole České unie neslyšících (3.2.1. Sociální pracovník 

ČUN).  

Pro měřitelnost sociální práce jednotlivých organizací existují standardy 

kvality poskytovaných sociálních služeb. Každá organizace si ve svém písemném 
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prohlášení stanoví cíle, poslání, což posléze představuje veřejný závazek pro 

společnost. Důležitými zásadami poskytovatele je dodržování práv uživatelů, 

respektování volby uživatelů, individualizace podpory, zaměření se na celek 

problémů uživatele a na flexibilní potřeby uživatele. Každá organizace má svou 

metodiku a pracovní postupy, podle kterých je třeba postupovat. Mlčenlivost je 

v organizacích sociálních služeb přitom samozřejmostí. Jedná se především o 

ochranu práv osob, která se opírají o základní lidská práva jako je osobní svobo-

da, právo na ochranu soukromí, právo na důstojné zacházení, právo svobodně se 

rozhodnout a také například právo stěžovat si.  

Toto poslední právo nesmí být zároveň po podání stížnosti způsobit újmu 

toho, kdo ji podal. Jakým způsobem podat stížnost byt mělo být jasně vymeze-

no, obecně známo a definováno. Zařízení má povinnost se zabývat anonymní 

stížností. Pro případné stížnosti existuje např. schránka důvěry (na stížnosti). Je 

účinná především pro podání anonymních stížností. Úspěšnost také záleží na 

umístění schránky –  zda je snadno dostupná, a zda při podání stížnosti zůstane 

uživatel v anonymitě. Pokud by však byla na místě značně viditelném a veřej-

ném, kde by všichni o podání stížnosti okamžitě věděli, ztrácela by v určitém 

směru svůj smysl. Také vybírání této schránky je důležité. Pokud by se vybírala 

schránka vždy jednou za měsíc, stížnost stará 3 týdny také může ztratit svůj vý-

znam. Rizikovým faktorem je přitom střet zájmů. Tomu musí poskytovatel 

předcházet, a pokud u něj taková situace nastane, musí jí odstranit.  

Dalším standardem je jednání se zájemcem o sociální službu. Poskytova-

tel službu nabídne a popíše veškeré následující kroky, cíle, pravidla aj. Poté spo-

lu s klientem sepíšou smlouvu – v tu chvíli jsou přisouzeny poskytovateli a kli-

entovi nová práva a povinnosti. Ve smlouvě je popsána poskytovaná služba a její 

způsob, obligatorní neboli povinné služby, dále fakultativní služby, podmínky 

poskytování, platnost, účinnost a trvání smlouvy aj. V následující fázi se posky-

tovatel a zájemce dohodnou na individuálním plánování sociální služby. Důleži-

tá je totiž dokumentace celého průběhu sociální služby. Je to určitý důkaz prů-

běhu celé sociální služby, jejího vývoje a změn. Tento důkaz je určený i pro po-

skytovatele financování. Vše se musí evidovat a archivovat. Dalším důležitým 

standardem je profesní rozvoj pracovníků, tato část je podrobněji sepsána 

v následující podkapitole 2.1 Sociální pracovník. Ostatní standarty jako infor-
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movanost, poptávka služby, srozumitelnost, prostředí, podmínky sociální služby 

jsou samozřejmostí všech, kteří poskytují sociální služby (ČÁMSKÝ, a další, 

2011). 

2.1 Sociální pracovník 

„V ČR je nyní definován v z. 108/2006 jako pracovník vykonávající soci-

ální šetření, zabezpečující sociální agenty včetně řešení sociálně-právních pro-

blémů, poskytující sociální poradenství, provádějící analytickou a koncepční 

činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních služeb sociální prevence, 

depistážní činnost, poskytující krizovou činnost, sociální poradenství a sociální 

rehabilitaci. Zákon definuje i předpoklady k výkonu povolání sociálního pracov-

níka, k nimž patří způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způ-

sobilost a odborná způsobilost (vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské 

vzdělání). Citovaný z. definuje jako jinou kategorii pracovníků pracovníky 

v sociálních službách. Takzvaný zdravotně sociální pracovník je definován v z. 

96/2004 a ve v. 424/2004.“ (MATOUŠEK, 2008). 

Podle zákona můžeme vidět sociálního pracovníka a náplň jeho práce 

velmi rozmanitě, jak nám to uvádí i další zdroj. Rozmanitý dovednostní inventář 

tohoto pracovníka zahrnuje poradenské služby, řešení sociálně-právních a soci-

álně zdravotních problémů uživatelů, zastupování klientů při soudních a správ-

ních řízení, terénní sociální práci, diagnostické, výchovné a psychologické čin-

nosti, práci s rodinou klienta, spolupráci s ostatními odborníky a zprostředko-

vání kontaktů na ně nebo na další instituce, také metodické a analytické činnos-

ti. (MATOUŠEK, a další, 2010)  

Kompetence sociálního pracovníka dále nalezneme v různých dokumen-

tech, jež se liší co do autora, státu vzniku atp. Můžeme si je však na tomto místě 

shrnout a zobecnit: 

 

o komunikace, nejen s klienty, ale i se spolupracovníky, jinými orgá-

ny, celkově účinná komunikace prospěšná pro všechny strany zú-

častněné komunikace,  

o dále provázat teorii a praxi sociální práce, rozumět historii sociální 

práce a znát její podobu, dosahovat cílů díky těmto znalostem  
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o brát v potaz etický kodex sociálního pracovníka a umět jej apliko-

vat v praxi, 

o umět plánovat, orientovat se a předvídat další kroky vedené 

k soběstačnosti klienta, přitom znát a využívat svoji vlastní osob-

nost, 

o poskytovat patřičné služby odpovídající cílům organizace, 

o znát různé činitele, které ovlivňují vývoj jedince a také aspekty, 

kterými může být ovlivněn díky okolí,  

o a nakonec neustále odborně růst  (MATOUŠEK a kol., 2003). 

 

O sociální práci víme, že se jedná o pomáhání na prvním stupni, což 

znamená, že sociální pracovníci pomáhají zvládat lidem jejich sociální a emoční 

problémy. Na tomto stupni se přirozeně nacházejí také profese jako psychiatr, 

psycholog, poradci. Už díky studijnímu oboru se předpokládá znalost teorií, dále 

jejich rozšiřování, poznávání nových metod, sebevzdělávání, práce se svým vý-

zkumem, který provádí i na základě odborné literatury. Toto vše zná ze své čin-

nosti připravující se na tuto profesi.  

Výše uvedené znamená, že obecný předpoklad a dovednost pracovníka je 

v tomto případě inteligence. Další z těchto dovedností je ovšem také fyzická 

zdatnost. Sociální pracovník musí být fyzicky dobře vybaven na svou práci, pro-

tože je to práce vyčerpávající; musí vědět, že vlastní tělo je nástroj, který musí 

být vždy v dobrém stavu. To zahrnuje kvalitní strava, která tělu člověka prospí-

vá.  

Díky těmto důležitým věcem je dalším atributem sociálního pracovníka 

jistá přitažlivost. Nejedná se přitom pouze o přitažlivost fyzickou, míní se tím 

také slušné chování a vystupování, odbornost a jeho dobrá pověst.  

Mezi další vlastnost můžeme zařadit důvěryhodnost. To se skládá 

z následujících složek: diskrétnost, spolehlivost, porozumění.  

Popis naznačeného inventáře můžeme opět zakončit oblastí komunikace. 

Ta obsahuje nejednu složku – fyzickou přítomnost, naslouchání, empatii a na-

příklad analýzu klientových prožitků. Fyzická přítomnost, myslíme to, že pra-

covník pomáhá klientovi už jen tím, že je s ním fyzicky (i psychicky). Naslou-

chání není důležité pouze verbálně, jde také o vnímání neverbální komunikace. 
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Jinými slovy dobrý pracovník musí poznat, jaké klient vysílá i neverbální signá-

ly. Empatie je schopnost vcítit se do klienta. Nejde však jen o vcítění se do situa-

ce vypravěče, ale o vcítění se a orientování se ve vyprávěné situaci, a to i když se 

zrovna neorientuje vypravěč čili klient. To je důležitým atributem sociálního 

pracovníka a souvisí to s tzv. emoční inteligencí. Analýzou prožitků se pracovník 

snaží popsat a vyjádřit vnitřní pocity klienta, a následně s nimi pracovat 

(MATOUŠEK a kol., 2003). 

Posledním aspektem sociálního pracovníka je následné vzdělávání, které 

je povinné, a činí zpravidla 24 hodin za rok. Nestačí přitom základní kvalifikační 

vzdělání z vyšší odborné nebo vysoké školy; sociální pracovník se musí dále 

vzdělávat podle § 230 zákona č. 262/2006 Sb. Tím své kompetence pochopitel-

ně rozšiřuje a doplňuje. Formy tohoto vzdělávání je například účast na školících 

akcích nebo účast v akreditovaných kurzech. Výstupem tohoto vzdělávání je 

osvědčení (SEGMENT, 2008).  

Podle Schmidbauera (2000) trpí příslušníci sociálních povolání jako uči-

telé, sociální pracovníci, zdravotnický personál atd. syndromem pomáhajících. 

Ten se vyznačuje jakousi specifickou narcistickou poruchou, v rámci které pra-

covník spíše nevědomky řeší své rané trauma odmítnutého dítěte. To v praxi 

znamená, že stále vyžaduje uznání, porozumění, vděčnost a obdiv. Tento syn-

drom se řeší pomocí supervizí. Ta by se měla realizovat od počátku vzniku jaké-

koli organizace (MATOUŠEK a kol., 2003). 

2.1.1 Etika sociální práce 

Samotná etika neboli mrav je samostatná disciplína filozofie a ve své pod-

statě určuje, co je správné, a co je dobré. Spolu s ní souvisí morálka, která blíže 

určuje a definuje vztahy mezi lidmi, jejich chování; vztahy nejenom mezi těmi 

nejbližšími, ale celé společnosti. Tyto pojmy se v praxi se začaly přenášet i do 

jednotlivých profesí, a tak vznikla profesní etika.  Jedná se o profese, v rámci 

kterých je těžištěm práce s lidmi. Jsou to například lékaři, pedagogové, ale právě 

také sociální pracovníci  (VRTIŠKOVÁ, 2009). 

Etika sociální práce jsou v západních zemích pravidla neboli standardy, 

které musí sociální pracovník dodržovat. Tyto standardy určují „směr“ chování, 

hlavně ve složitých případech (MATOUŠEK, 2008). Etika sociální práce se vyví-
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jela, můžeme říci, relativně dlouho. Bylo totiž složité ji nějak definovat, vymezit. 

Vytvoření kodexu, kdy se případ od případu liší, a také prolínání se napříč růz-

nými proměnnými, vytváří těžké uřčení kodexu sociální práce a vztahu sociální 

pracovník – klient. To je dáno tím, že role sociálního pracovníka jsou vlastně 

často protichůdné. Tento jedinec vystupuje v roli státu, normality, zástupce vět-

šinové společnosti, také přebírá roli „obhájce“, který klientova práva hají a em-

patizuje s ním, a poslední role je arbitr z hlediska občanských práv klienta. Vý-

voj započal na počátku třicátých let minulého století, první kodex zaznamená-

váme však až kolem osmdesátých let a definitivní znění kodexu bylo schváleno 

teprve v roce 1992 ve Washingtonu, kde bylo vymezeno devět zásad: 

 

 Nezávislost – motivování klienta k jeho samostatnosti 

 Osvobození od represe a podřadných životních podmínek - zajišťo-

vání stejných práv 

 Protidiskriminační přístup – žádná diskriminace  

 Demokracie a lidská práva – respektování jednotlivých práv obča-

nů, jak je to vymezeno v Chartě lidských práv OSN 

 Spoluúčast klientů – klient zná postup a rizika kroků sociálního 

pracovníka a je aktivní při řešení situace 

 Ochrana integrity klientů – samozřejmostí je mlčenlivost 

 Sebeurčení – klient se rozhoduje sám, sociální pracovník to re-

spektuje 

 Odpor proti násilí – jednání proti jakémukoli násilí 

 Osobní odpovědnost – situace, kdy se sociální pracovník musí 

eticky rozhodovat 

 

Český etický kodex vznikl v roce 2002 a těmi nejpodstatnějšími body jsou 

Etické zásady, Pravidla etického chování sociálního pracovníka – ve vztahu ke 

klientovi, zaměstnavateli, ke svým kolegům, ke svému povolání a odbornosti, ke 

společnosti (GOLDMANN, a další, 2004). 
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2.2 Společnost a člověk s postižením 

Dříve se vymezovalo zdraví nepřítomností nemoci. Později to bylo při-

způsobení organismu na nemoc a vyrovnávání se do jisté rovnováhy. Neschop-

nost těla s vyrovnáním se s vnějším prostředím v tomto pojetí způsobuje nemoc.  

Vágnerová popisuje nepřesnost termínů zdraví a normalita. Pro společ-

nost je normální to, co uvádí statistické pojetí, tedy nejčastější jev nebo nejžá-

danější jev, tedy ideální, funkční. Může se však stát, že nejčastějším jevem – 

nemocí -  se rozchází se zdravím.  

Kvalitu života můžeme pozvednout nebo alespoň její určitou úroveň za-

chovat díky zdravotní péči a sociální práci. Lidské zdraví je měřitelné a může se 

rozdělit na dvě kategorie: zdraví osobní a zdraví sociální. Osobní zdraví je spo-

jeno s fyzickým a duševním zdravím člověka. Člověk se tak cítí být tak říkajíc fit 

a zdráv. Sociální zdraví zahrnuje celou hierarchii vazeb na vnější okolí 

z perspektivy jedince. Záleží zde na jeho postavení. Každý člověk by měl být 

obecně respektován a mít své místo ve společnosti.  

V roce 2007 Český statistický úřad při výzkumném šetření získal údaj, že 

na našem území je 75 tisíc osob s postižením sluchu. Dřívější údaj, odhad z roku 

1999 byl 250 tisíc lidí s tímto postižením. Výzkumy dokazují, že lidí s postižením 

může být ještě více.  

Mezi subjektivní činitele ovlivňující život s postižením patří zdravotní 

stav a omezení – trvalé zdravotní následky, které nelze žádným způsobem kom-

penzovat a ovlivňují různé složky jedince, v našem případě komunikativnost, 

vnímání, můžeme říci i to, jak jedinec chápe. Záleží také na vlastním sebehod-

nocení a v tomto směru víme, že neslyšící sami sebe vnímají jinak a mají nižší 

sebevědomí. Další složkou je schopnost zvládnout nepříznivou situaci a tu 

neslyšící zvládají obtížněji, díky odlišnému jazyku a málu informací. S tím sou-

visí, že častěji potřebují pomoc z vnějšího okolí. Toto vše poznamenává život 

člověka, avšak pouze v individuálním pojetí. Objektivními činiteli jsou hlavně 

předsudky k lidem s postižením, vztahy a postoje k nim. Dalšími činiteli jsou 

sociální politika státu, vzdělávací proces, politika zaměstnanosti státu a míra 

sociálních služeb. 

V dnešní stále se zvyšující stárnoucí společnosti přibývá i lidí s postiže-

ním. To je dáno dvěma faktory: vrozeným dědičným faktorem a vnějším fakto-
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rem, kterým mohou být narůstající úrazy, nemoci, špatné životní podmínky atd. 

Tyto jevy ještě více podpoří lékařská péče, která postupem doby stoupá na kvali-

tě, a tím přes následky úrazů, nemoci, dává šanci plnohodnotně žít i postiženým 

lidem. Také brzy narozené děti mají šanci na život díky vývoji (lékařské) vědy. 

Problémem společnosti u nás je spíše izolovanost těchto postižených občanů, a 

na to navázané stranění se většinové společnosti (NOVOSAD, 2009). V tom je 

přínosná organizace Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha (dále 

ČUN), jež pomáhá neslyšícím, aby se sházeli, ačkoli by bylo nosné výraznější 

propojení světů slyšících a neslyšících. 

Setkáváme se také s předsudky souvisejícími s postiženými občany. No-

vosad (NOVOSAD, 2009) ve své publikaci uvádí čtyři druhy: 

 Paternalisticko-podceňující 

 Odmítavé 

 Projektivně-paušalizující 

 Idealizující 

První druh je běžně se vyskytující ve společnosti, postižený je stigmatizo-

ván jako chudák nebo oběť a jsou tedy vnímáni jako politovánihodní - potřebují 

pomoc druhých.  

V dalším typu předsudečného vnímání je člověk označován jako mrzák a 

lidé s postižením jsou tak vnímáni spíše jako druhé zatěžující či přímo otravní. 

Postoj k nim je, že je to pro ně trest, lidé si o nich často mohou myslet například  

„neměl tak hazardovat se životem“ apod.  

Na třetím typu vnímání se značně podílí média, která vytváří obraz větši-

nové společnosti; že lidé s postižením mají výhody, které ostatní nemají.  

Poslední předsudečný typ naopak představuje pozitivní vnímání postiže-

ní; tito jedinci jsou ve výsledku mravně na vyšší úrovni než majoritní společnost 

vzpírající se osudu, inspirují ostatní, dotyčný je jitém smyslu „hrdina“. To pro 

postižené ovšem nemusí být tak nosné, jak se na první pohled zdá, jelikož je zde 

větší akcent na aspekt emocionální nežli na samotná fakta. Stejně jako mezi 

lidmi bez postižení, můžeme nalézt i mezi postiženými jedince vypočítavé či ji-

nak negativní z hlediska charakteru. 

Stále častěji se vyskytující předsudek je nezvladatelnost rodičovských 

schopností jedinců s postižením. Lidé se domnívají, že postižení nemohou 
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zvládnout postarat se o dítě, když se nedokážou plnohodnotně postarat ani o 

sebe. Rozdíl nastává ve chvíli, kdy člověk nebo skupina osob pozná dotyčného 

postiženého, nebo jsou o jeho postižení více informováni. V tomto okamžiku se 

mění jejich pohled a dokážou mezi sebe člověka s postižením přijmout. Jak vy-

plývá z výše uvedeného, od předsudku není daleko k diskriminaci.  

2.2.1 Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými 

Podle statistických výpočtů WHO a OSN žije na planetě cca 500 milionů 

lidí se zdravotním znevýhodněním. U nás je to přibližně 1,2 milionu lidí, což 

znamená každého desátého člověka, jenž žije na území ČR.  

V současnosti používaný termín rehabilitace neznamená pouze rehabili-

taci zdravotní, nýbrž také sociálně-právní a pedagogicko-psychologickou péči. 

Sociální rehabilitace má za úkol člověka navrátit do společnosti, zajistit exis-

tenční jistotu a podstatu, také materiální jistotu, změnit život jedince a upravit 

podmínky k žití, zajistit vhodné sociální služby. Pracovní rehabilitace se zabývá 

prací, vhodnými podmínkami k práci, pracovního uplatnění. Pedagogická reha-

bilitace se našeho tématu tolik netýká, jelikož se zaměřuje na vzdělávání a pro-

fesní rozvoj jedince. Psychologická pro nás oproti tomu je relevantní, protože se 

zaměřuje na krizi jedince a může mít formu jak individuální, tak i skupinové 

psychoterapie. Ještě bychom mohli také doplnit volnočasovou rehabilitaci, jeli-

kož je pro neslyšící z ČUN důležitá volnočasová aktivita z důvodu vyloučení. A 

přesně takto se na to tato rehabilitace zaměřuje: zabývá se zájmovým, sportov-

ním či kulturním vyžitím.  

Dále v kapitole Novosad vysvětluje, že „rehabilitace“ je vlastně komplexní 

provázání využívaných metod ze všech možných oborů k samostatnosti a ke 

změně zhoršené životní situace. Tato rehabilitace se týká všech, kteří se znevý-

hodněni narodili, nebo je potkalo v dětství, ale také těch, kteří byli znevýhodně-

ni později během svého života. Rehabilitace je dlouhodobá.  

Kdybychom se zaměřili na rehabilitaci sociální, jedince se zdravotním 

znevýhodněním a jeho znevýhodnění ovlivňuje jeho celkový život. Změnou musí 

být vyřešení jeho ekonomické situace, například asistenční služba, úprava do-

mácnosti a automobilu. Začátek také může být v rodině, kde očekávání narození 

zdravého potomka se změní veškeré žití rodiny díky zdravotním komplikacím u 
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miminka. Vyrovnávání může být i celoživotní proces. S touto sociální rehabilita-

cí úzce souvisí pracovní rehabilitace – uplatnění na trhu práce je důležitou sou-

částí života každého jedince, a to i znevýhodněného. Každý člověk bez rozdílu 

potřebuje nějakou příležitost seberealizace. 

Součástí pomoci zdravotně znevýhodněným je např. forma dávek nebo 

služeb, které jsou nabízeny. Zdravotně znevýhodněni mají u nás samozřejmě 

nárok na částečný nebo plný invalidní důchod a mnoho sociálních služeb, jež 

mohou využívat. Tou nejzákladnější je poradenství (součást každé sociální služ-

by), které nás zajímá především. Poradenství je předáváno prostřednictvím in-

formací a rad cíleným subjektům, kteří si sami nedovedou poradit. Další pro nás 

důležitou službou jsou centra denních služeb, která jsou určena především pro 

osoby se sníženou schopností například v oblasti osobní péče, používání veřej-

ných míst a služeb, využití volného času, získání a udržení pracovního místa, 

uplatňování práv a nároků atd. Hlavním cílem je aktivizace lidí. 

Další součástí pomoci je samozřejmě integrace. Znamená nejen soužití 

menšiny s většinovou společností, ale především její začlenění se. Sociální poli-

tika používá termín inkluze, což znamená, že ve společnosti náleží všichni do 

jednoho celku a jsou si rovni. Je důležité, aby každý ve společnosti cítil, že do ní 

patří, má své bezpečné místo, že je podporován, a že naopak on může poskyto-

vat podporu druhým.  

Aby integrace, resp. inkluze mohla fungovat i u zdravotně znevýhodně-

ných jedinců, je třeba, aby sociální služby splňovaly několik podmínek: Služby 

musí být dostupné a pomáhající pracovníci musí být kvalifikovaní. Měli by znát 

veškeré ovlivňující faktory zdravotně znevýhodněných, jako biologické, psycho-

logické, sociální, noetické. Koláčová a Kodymová citují Thomsona: sociální pra-

covník musí předcházet znevýhodnění jedinců, a zároveň jej dále neposilovat. 

V minulých staletích, ať už mluvíme o chudinské či jiné péči, se dbalo o pouhé 

přežití těchto sociálně znevýhodněných. Dnešní doba však vyžaduje rovnopráv-

nost těchto jedinců. Sociální služby proto podporují rozvoj jedinců a také plno-

hodnotnou realizaci jejich práv. Je tak znatelný rozdíl dřívější a dnešní pomoci. 

Dnes máme k dispozici poměrně kvalitní péči, která pomáhá od izolace 

k socializaci a integraci.  
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Na závěr je nutno říci, že ačkoli Česká republika přijala v roce 1993 Stan-

dardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, 

tento dokument není antidiskriminační legislativou. Proto lze úsilí o rovnopráv-

nost našich zdravotně znevýhodněných občanů považovat v našem českém kon-

textu za nejdůležitější (KOLÁČOVÁ, a další, 2010). 

2.3 Sociální práce se starými lidmi 

V předchozí podkapitole (2.2.1 Sociální práce se zdravotně znevýhodně-

nými) jsme se zaměřovali pouze na zdravotní handicap, ale jelikož naši organi-

zaci ČUN navštěvují převážně senioři, podíváme se trochu na práci se starými 

lidmi.  

Za starého můžeme člověka považovat dovršením věku 60 nebo v jiných 

pojetích 65 let. Můžeme také konstatovat, že se jedná o důchodový věk. S tímto 

důchodovým věkem se spojují stereotypní předsudky společnosti: tito lidé mají 

být neaktivní, zdravotně jsou na tom čím dál hůře, až ztrácejí soběstačnost.  

Jak vyplývá z povahy stereotypů, výše uvedené nemusí vždy odpovídat 

realitě. Nastává-li však některá situace u seniora, sociální práce se zaměřuje 

především na zdravotní stav seniora a jeho soběstačnost. Narážíme však na pro-

blém, kdy se jedna neschopnost naváže často na druhou, a vzniká tak jakýsi 

kruh neschopností. Sociální práce má za úkol postupně tyto neschopnosti od-

stranit a snažit se seniora přimět opět k soběstačnosti. Práce se starými lidmi 

znamená provázanost sociální práce a zdravotní péče. Sociální pracovník by měl 

úzce spolupracovat se zdravotním personálem, pokud senior má nějaké zdra-

votní obtíže, tato spolupráce funguje i naopak. Sociální pracovník musí znát po-

třeby, zdravotní stav seniora, aby s ním mohl lépe komunikovat. To vytváří také 

důvěru mezi pracovníkem a seniorem, následná péče, jež se seniorovi dostává, 

se poté stává lepším. Pro seniora je kontakt se sociálním pracovníkem občas 

jediný vnější kontakt, který má, a proto je komunikace a důvěra velmi důležitá. 

Je přitom samozřejmostí, že sociální pracovník úzce spolupracuje s nejbližšími 

seniora (JANEČKOVÁ, 2010) 
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2.4 Sociálně aktivizační služby 

Sociálně aktivizační služby vždy začínají základním sociálním poraden-

stvím. Jelikož jsou v naší organizaci z plné většiny senioři, naše pozornost se 

nyní zužuje na poradenství a komunitní sociální práci pro seniory.  

Poradenství pro seniory je rozšířenou službou, zaměřuje se na ni mnoho 

organizací. Jde především o pomoc v oblasti ekonomiky a práva. Další oblastí 

může být například sociální vyloučení seniora z důvodu problémů rodinných 

vztahů. Senior rodinným příslušníkům vadí, překáží, ať už z důvodu zdravotních 

problémů nebo jiných komplikací, a proto nastává izolace. Senioři se také stávají 

oběťmi domácího násilí nebo oběťmi EAN4. V neposlední řadě senioři páchají 

sebevraždy, čemuž by (stejně jako ostatním problémům) měla zabránit odborná 

péče sociálního pracovníka na bázi poradenství.  

Komunitní sociální práce se zaměřuje na skupiny seniorů, na jejich zdra-

votní a sociální prevenci. Dbá a usiluje o jejich začlenění do společnosti. Hlavní 

úloha této práce je komunitní plánování, tedy vytváření služeb na určitém místě 

na základě potřeb dané cílové skupiny, v tomto případě pro seniory 

(JANEČKOVÁ, 2010).  

„Starý člověk by měl zůstat plnohodnotným členem společnosti s důra-

zem na kontinuitu života a začlenění do sociálních skupin a sociálních sítí. Měl 

by mít možnost zachovat si nebo získat takové role, jež dávají jeho životu smysl.“ 

(JANEČKOVÁ, 2010). Jsou pro něj důležité nové, aktuální informace, které mů-

že zužitkovat, a přizpůsobit se tak svým způsobem dnešní moderní době. Důleži-

tost tedy tkví v nabídce, která se mu v jeho působení nabízí. Jsou to dobrovol-

nické, ale také placené činnosti v různých oblastech služeb, kultury, sportu, 

vzdělání. V těchto odvětvích senioři mohou nalézt svou volnočasovou aktivitu. 

Tyto programy by měly být především pro seniory bezpečné, přičemž je zároveň 

důležitá fyzická aktivita pro pohyb seniorů. Šachová popisuje, jakým způsobem 

jsou důležité skupinové aktivity, především pak ty mezigenerační. Výzkumy totiž 

prokázaly velký prospěch pro všechny zúčastněné napříč generacemi. V jiných 

zemích, jako například ve Finsku nebo USA, existují velká komunitní centra pro 

                                                   

4 Elder Abuse and Neglect = týrání a zanedbávání seniorů; násilí na seniorech 
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starší občany. Jejich nabízený program je vskutku pestrý: jedná se o přednášky, 

výlety, cvičení, občerstvení, různé činnosti z oblasti ruční práce atd.  

Principy komunitní práce se senior rozumíme například zapojování všech 

seniorů, čímž míníme jak „mladé“ seniory, tak ty staré. Věkový rozdíl mezi nimi 

může být totiž i 20 – 30 let. Jde přitom o jedince s naprosto odlišnými životními 

příběhy a zkušenostmi. Proto je důležité zaměřit se komplexně na tuto věkovou 

kategorii.  

Další princip je otevřenost veřejnosti, v rámci čehož se snažíme seniory 

neizolovat. Jak už jsme výše zmínili, princip spočívá v propojení generací a vzá-

jemně se obohacující složce.  

Neposledním principem je podpora soběstačnosti, vzdělávání, osobnost-

ního růstu, bezpečnosti. Můžeme říci, že služba za seniorem přichází a je modi-

fikována v závislosti na jeho potřebách.  

Měřitelným faktorem kvality péče o seniory je stále se snižující úmrtnost 

a zvyšující se dožívající věk lidí, dále snižující se spotřeba léků a služeb, a to jak 

zdravotnických, tak sociálních. Důležitý je seniorův samostatný aktivní život 

v jeho domácím přirozeném prostředí, ne však jeho izolace. Dále je důležité udr-

žení seniora v komunitě, v jeho aktivním společenském životě (JANEČKOVÁ, 

2010). 

 

Pokud se zaměříme na služby pro jedince s postižením, kde se obraz slu-

žeb v minulosti měnil vývojem nároků a požadavků subjektů, dnes již máme do-

statek služeb pro lidi s postižením. Můžeme na tomto místě jmenovat několik 

příkladů, jako jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné byd-

lení, denní stacionáře, odlehčovací služby, osobní asistence apod. Pro naši práci 

je vhodné se zaměřit na služby sociálně aktivizační služby, svépomocné skupiny, 

poradenská centra pro zdravotně postižené. V publikaci Matouška (MATOUŠEK 

A KOL., 2007) se dočítáme, že legislativa pro podporované zaměstnávání je ob-

sažena právě v sociálně aktivizačních službách. 

Podporované zaměstnávání znamená, že pomáhající pracovník jde 

s klientem na pracoviště, kde mu zajistí vhodné podmínky a dobré vedení. Poz-

ději mu také pomáhá s pracovní činností, někdy také s obtížnými situacemi. V 

případě naší organizace se tomu tak děje, jelikož sociální pracovník pomáhá 
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neslyšícím v mladém až středním věku s hledáním práce, a také a se samotným 

nástupem do pracovního procesu.  

Další služba, tzv. svépomocné skupiny, je také důležitou, jelikož je zalo-

žena na samotné podpoře uživatelů. Jedná se hlavně o pomoc psychickou, a ně-

kdy se zájmy klientů zaměřují na pomoc proti jiným subjektům. Jelikož už víme, 

že neslyšící jsou jazyková a kulturní menšina, a  jejich boj za prosazení svých 

práv stále trvá, týká se tato služba rovněž organizace ČUN Praha.  

Poslední službou nesouvisející s naší organizací je poradenství pro zdra-

votně postižené. ČUN Praha poskytuje poradenství nejen postiženým, ale také 

v návaznosti na to jejich rodinám, obhajuje jejich práva. 

Na závěr citujme: 

 

Sociálně aktivizační služby podle zákona 108/2006 Sb.: 

„§ 66 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

(1) Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby 

poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postiže-

ním ohroženým sociálním vyloučením. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

b) sociálně terapeutické činnosti, 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí.“ (ČR, 2010-2015) 
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3 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Pra-

ha 

„…každý přicházíme na svět s něčím, co nás odlišuje od ostatních, co nás 

činí jedinečnými a nezaměnitelnými. Někdy však dostáváme do vínku odlišnost, 

která nám z barevné mozaiky života ubírá skleněný střípek. Možná modrý, mož-

ná červený. Té odlišnosti říkáme handicap či postižení. Můžeme se s ní narodit, 

můžeme si ji přivodit vlastní lehkomyslností, můžeme ji získat nemocí, stářím…. 

Nikdy nemáme jistotu, že zrovna nám se vyhne. Bylo by krásné, kdybychom 

však měli jistotu, že v okamžiku, kdy takováto odlišnost vstoupí do našeho živo-

ta, najdeme v něm zároveň lidi, organizace či instituce, které nám pomohou ten 

skleněný střípek nahradit jiným, byť třeba jen průhledným, který ale udrží naši 

mozaiku pohromadě, a dovolí nám se z toho barevného obrázku radovat.“ 

(2009).  

 

Úvodní citát představuje první slova na webových stránkách organizace 

České unie neslyšících (dále jen ČUN). Tato organizace vznikla v roce 1990 za 

účelem nejen služeb pro osoby se sluchovým postižením, ale zejména z důvodu 

prosazování práv, ochrany práv, zájmů a potřeb této skupiny. Dalším důležitým 

posláním této organizace je zapojení osob se sluchovým postižením do společ-

nosti. Podporují společenské a kulturní kontakty, dále posilují vědomí většinové 

společnosti o osobách se sluchovým postižením a jejich sociálním a právním 

postavení (2009). 

Po stručném představení cílů a poslání organizace uveďme, že ČUN je ne-

zisková organizace, která má v nynější podobě spolku5 několik oblastních pobo-

ček mezi které patří Praha, Brno, Ostrava, Liberec, Zlín a Kroměříž. Co do struk-

tury tuto organizaci zastupuje prezident organizace jako statutární zástupce a 

jeho zástupcem je viceprezident ČUN. Nejvyšším orgánem je Valná hromada, 

která zasedá jednou za čtyři roky a tvoří ji zástupci oblastních organizací ČUN. 

Valná hromada schvaluje především volbu prezidenta, viceprezidenta a stanovy. 

                                                   

5 Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník § 214 - § 302 Spolek 
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Interní předpisy oproti tomu schvaluje Rada ČUN, která je výkonným orgánem 

a schází se čtyřikrát do roka. (2009)  

Ačkoli analýza přesného rozdělení financí není předmětem této práce, je 

nutné poznamenat, že chod organizace zajišťuje jednoroční grant od MPSV6, 

dále projekty a žádosti ostatních ministerstev, magistrátů měst, městských částí 

a v neposlední řadě sponzorské dary.  

3.1 Historie České unie neslyšících 

Vznik organizace České unie neslyšících (dále ČUN) zapříčinil porevoluční 

zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Po revoluci nastal velký rozkvět 

spolkových činností různých skupin včetně neslyšících. Předtím činnost ČUN 

zahrnovala pouze oblasti uvedené na webových stránkách: „Začínalo se od zele-

né louky. Schůze byly v bytech, restauracích bez finanční podpory.“ (2009).  

Velký rozkvět aktivizační činnosti zaznamenala unie v roce 1996 a 1997, 

kdy se těšila poměrně velkému úspěchu. Na začátku roku 1998 se objevily stíž-

nosti na vedení organizace. Někteří na základě toho odcházeli, docházelo 

k proměnám ve struktuře vedení, avšak přesto se podařilo zajistit kulturní akci 

Mluvící ruce, jež byla vůbec první tohoto typu. Tím byla založena akce trvající 

dodnes.  

V roce 2000 se při příležitosti desetiletého výročí realizovaly oslavy, které 

byly doplněny kulturním programem, a ČUN vzkvétala ve všech městech, kde se 

nachází oblastní organizace. K menší změnám ve službách dochází v roce 2006, 

a to kvůli nově vzniklému zákonu o sociálních službách. 

 Také dvacetileté výročí s sebou neslo mnoho oslav, trvajících mnoho mě-

síců, které představovaly mnoho zajímavých akcí. Rok 2011 byl kritický a speku-

lovalo se o  uzavření organizace. Vedením ostravské pobočky byla totiž založena 

konkurenční organizace, přesto ČUN nakonec situaci zvládla, a nyní se ji daří na 

poli organizací pro neslyšící být velmi úspěšnou, a to i vzhledem ke konkurenci.7 

                                                   

6 Ministerstvo práce a sociálních věcí 
7 Tyto informace jsou čerpány z rozhovoru s vedoucím pracovníkem ČUN Praha 
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3.2 Současnost organizace 

ČUN Praha sídlí v Dlouhé ulici v Praze 1. Centrum sociálních služeb po-

skytuje základní sociální poradenství podle § 37 zákona o sociálních službách č. 

108/2006 Sb. Toto poradenství je základní činností při poskytování všech druhů 

sociálních služeb. Předává informace osobám se sluchovým postižením a pomá-

há jim k řešení jejich nepříznivé sociální situace (2009). 

Služby sociálních pracovníků poradny je možné poptávat každý všední 

den od 10 do 18 hodin (s výjimkou  pátku, kdy jsou k dispozici pouze do 17  ho-

din). Úterý a čtvrtek jsou ambulantní dny, což v praxi znamená, že pracovníci 

musí být přítomni v centru. Pondělí, středa, pátek jsou dny, kdy pracovníci při-

jímají práci v terénu, a to vždy minimálně s předstihem 3 dnů. Tuto lhůtu lze 

prominout ve výjimečných případech jako je policie, vážné ohrožení života aj. 

(2014).   

Dále ČUN poskytuje služby sociální prevence: „Služby sociální prevence 

napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro 

krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se 

společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných 

zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je na-

pomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společ-

nost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.“ (ČR, 2010-2015) 

S tím souvisí i Tlumočnické služby podle § 568  a Sociálně aktivizační 

služby podle § 669. Objednání tlumočníka záleží na jeho časových možnostech, 

počtu objednávek a celkovém počtu neobsazených tlumočníků. Čtvrtek je 

                                                   

8
 (1) Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskyto-

vané osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým po-

stižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické 
osoby. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

 
9 Viz. citace podkapitola 2.4 Sociálně aktivizační služby 
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v tomto směru ambulantní den, tedy vždy je v centru přítomen nějaký tlumoč-

ník, v ostatní dny je možné si objednat tlumočníka do terénu.  

 

Sociálně aktivizační služby: 

 „informace o Centru sociálních služeb 

 pomoc při porozumění textu 

 pomoc při vyřizování či obhajobě práv klienta 

 obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů se spo-

lečenským prostředím 

 pomoc při jednání s úřady, institucemi, organizacemi, zdravotnic-

kými či školskými zařízeními ve věcech občansko-správních, ve vě-

cech důchodového systému, krizových a obtížných životných situa-

cích 

 zprostředkování přednášek z kulturní, zdravotní a sociální oblasti 

 pomoc při realizaci akcí sociálního zaměření 

 zprostředkování kontaktů se společenským prostředím – zájmové, 

vzdělávací a volnočasové aktivity, 

 sociální komunikace s klienty“ (2009). 

 

Prostory ČUN se stávají ze dvou kanceláří Centra sociálních služeb, jedna 

slouží pracovníkům poradny, druhá je určena pro tlumočníky. Další kancelář je 

pro administrativní pracovníky a není tak primárně určená pro pracovníky pří-

mé péče. Tyto kanceláře jsou propojeny dlouhou chodbou, kde se nachází místo 

na sezení a také bufet, o který se klienti starají sami. V organizaci jsou ještě dvě 

klubovny, a to malá a velká. V menší klubovně se scházejí kluby s menším po-

čtem klientů a probíhají zde různé kurzy. Ve velké klubovně se scházejí velké 

kluby, probíhají zde přednášky a další aktivity.10 

V úvodu této podkapitoly byla provázána teorie a praxe úrovní sociální 

práce. Nyní se zaměříme na situaci ČUN Praha, pokud jde o nedávnou aktivitu. 

Na konci minulé podkapitoly 3.1 Historie České unie neslyšících byl stručně po-

psán rozkvět organizace, který můžeme potvrdit rokem 2014, resp. dvěma 

                                                   

10 Tyto informace jsou čerpány z osobní návštěvy organizace 
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úspěšnými kulturními a osvětovými festivaly. Záměrem těchto akcí bylo propo-

jení slyšícího a neslyšícího světa. Oba festivaly se konaly v Praze, první v Praze 3 

a druhý v Praze 18. Akce se konaly pod širým nebem, vystupovali zde neslyšící 

umělci, ale také slyšící profesionálové z různých oborů a odvětvích jako jsou 

breakdance, poledance, krasojízda, bojové umění, parkour a mnoho dalšího. 

Diváci mohli vystoupení nejen sledovat, ale také se zúčastnit různých worksho-

pů, soutěží nebo vyhrát voucher na kurz znakového jazyka (2009). Bonusem 

těchto festivalů byla talentová soutěž pro neslyšící, kteří mohli vyhrát zajímavé 

ceny. Hlavní cenu předala zpěvačka Helena Vondráčková, která také během této 

soutěže vystoupila (2009). 

Od poloviny letošního roku probíhají oslavy 25 let organizace, jejichž 

součástí jsou přednášky, výlety, piknik, dny otevřených dveří, tradiční divadelní 

představení Mluvící ruce a Megadeaf party. (2009) 

3.2.1 Sociální pracovník ČUN  

V kapitole 2 Sociální práce jsme rozebírali obecnější strukturu sociální 

práce. Na tomto místě se budeme zabývat aplikací teoretických poznatků, 

(MATOUŠEK a kol., 2003), pokusíme se tyto úrovně propojit a ukázat přímou 

praktickou návaznost vybraných zjištění v rámci ČUN. 

Mikroúroveň se zabývá, jak jsme si už řekli, jednotlivcem - případovou 

prací (neboli vedením případu). Základní činností této úrovně je poradenství. 

V ČUN poskytuje základní sociální poradenství dle § 37 Zákona č. 108/2006 Sb. 

Centrum sociálních služeb. To znamená, že sociální pracovník pracuje 

s jednotlivými klienty a řeší jejich nepříznivou situaci.  

Střední úroveň se zabývá rodinami nebo malými skupinami. Nebudeme 

se zde zabývat definicí malé a velké skupiny, nicméně práce s rodinou obsahuje 

aktivity pro jednu či více rodin, přičemž se může jednat o vyjasnění komunikace 

mezi členy rodiny. Sociální pracovník v tomto ohledu pracuje i s rodinou daných 

klientů. Konečně makroúroveň se zabývá prací s velkými skupinami a komuni-

tami. Skupinová práce může mít různou podobu, jak pracovat, například podo-

bu víkendových kurzů, programů pro seniory v klubech důchodců, různých pra-

covních aktivit pro jedince s mentálním postižením.  
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Komunitní práce se snaží v určitém smyslu o naplnění cíle místní komu-

nitní potřeby nebo vyřešení místního problému. Z charakteru sociálně aktivi-

začních služeb je patrné, že sociální pracovník v ČUN se zabývá také makro-

úrovní. Sociální pracovník připravuje různé přednášky, ať už zdravotní či jinak 

tematicky zaměřené, podílí se na osvětových akcích, kterých se organizace 

účastní, organizuje každoroční rehabilitační týdenní pobyty po České republice 

atp. Jinými slovy, sociální pracovník pořádá přednášky, aby jednak zprostřed-

koval nějaké informace z většinové společnosti, které se nedostanou k naší men-

šinové komunitě ale také naopak, aby se většinová společnost informovala o 

neslyšící menšině. To stejné se děje na akcích, ať už osvětové, kulturní, či infor-

mačně prezentující. 

V neposlední řadě máme také v některých oblastech sociálního pracovní-

ka roli vytváření a uskutečnění koncepcí na nejrůznějších úrovních, například 

utváření návrhů zákonů nebo koncepci ve vlastní organizaci. Náš sociální pra-

covník přitom nevytváří návrhy zákonů, důležité je, že se podílí na koncepci or-

ganizace ČUN, kde vytváří standardy sociální práce a různé předpisy organizace 

(MATOUŠEK a kol., 2003). 

 

V rámci základního sociálního poradenství poskytuje sociální pracovník 

informace:  

 k řešení nepříznivé sociální situace klienta  

 o možnostech výběru druhu sociálních služeb – například řešení a 

vyřizování dávek (hmotná nouze, dávky sociální péče) 

 o základních právech a povinnostech osob 

 o zabránění sociálního vyloučení 

 o zabránění vzniku závislosti na jakékoli sociální službě 

 o možnostech podpory blízkých, kdy se podílí na péči klienta 

 

Sociální pracovník zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, 

podílí se na sociálně terapeutické činnosti, mimo jiné v oblasti vzdělávání, po-

máhá také při vyřizování běžných záležitostí. Dále zpracovává individuální plány 

s klienty, vede záznamy o jednání s klienty, a také statistiky. V jeho kompetenci 

jsou veškeré nástěnné informace v organizaci a také prodej informačních mate-
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riálů organizace. Součástí podílení se na chodu organizace je vytváření, kontrola 

či aktualizace standardů kvality sociálních služeb. K chodu organizace patří po-

chopitelně také finanční aspekt, na kterém se sociální pracovník podílí aktivní 

tvorbou projektů: žádostmi o dotace na granty. Komunikace s ostatními organi-

zacemi a orgány je zde také samozřejmostí. Během letošních oslav výročí 25 let 

ČUN například také sociální pracovník hledá a shání sponzory na připravované 

akce. Na těchto, ale vůbec všech akcích, se musí aktivně účastnit.  

Důležitou součástí kvality sociálních služeb je neustálý rozvoj sociálního 

pracovníka a s tím související vzdělávání. Jedná se o další vzdělávání pracovníků 

organizace, školení, ale také samostudium. Samozřejmostí je splnění 24 hodin 

vzdělávání za rok podle zákona o sociálních službách.11  

3.2.2 Sociálně aktivizační služby 

Mezi pravidelné sociálně aktivizační služby patří klubová činnost12 a pra-

videlné přednášky. Pravidelné přednášky probíhají každý týden, kromě období 

letních prázdnin. Přednášky jsou tematicky zaměřené na zdraví, cestování nebo 

se zde pořádají besedy se známými osobnostmi. Přednášky jsou pro neslyšící 

důležitým zdrojem informací, se kterým se nemohou setkat ve svém přirozeném 

prostředí. Díky tomuto zdroji informací dochází k sebezdokonalování, přičemž 

je zde pochopitelně cenný sociální kontakt, a to jak se svými přáteli z ČUN z řad 

neslyšících, tak se slyšící společností z řad pozvaných hostů. Samozřejmostí je 

přitom průběh přednášek v jejich jazyce, tedy znakovém jazyce, jelikož je vše 

tlumočeno do českého znakového jazyka a někdy i zároveň simultánně přepiso-

váno do českého jazyka. Důležitým obohacením pro klienty je rovněž pravidel-

nost přednášek na téma „Sociální aktuality“, které se konají dvakrát do měsíce. 

Klienti ČUN se vzdělávají nejen na těchto přednáškách, ale také v rámci kurzu 

Základy počítačové komunikace pro neslyšící. Kurz probíhá jednou týdně a vede 

ho neslyšící lektor. Jediný nepravidelný kurz je arteterapie, který probíhá zhru-

ba jednou měsíčně.  

Jak už jsme výše uvedli v podkapitole 3.2.1 Sociální pracovník ČUN, so-

ciální pracovník organizuje pro klienty pobyt. Je to další aktivizace pro klienty - 

                                                   

11 Interní směrnice organizace 
12 Klubová činnost bude podrobněji rozebrána v další podkapitole. 
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jedná se o každoroční týdenní rekondiční pobyt v České republice, kde se klienti 

účastní připraveného programu, jehož součástí bývají také zajímavé přednáš-

ky.13  

3.2.2.1 Kluby ČUN 

Následujících šest klubů tvoří největší aktivizaci ČUN a jak vyplývá z ná-

zvů, jsou zaměřené tematicky: 

 

 Klub rybářů 

 Klub šipek 

 Klub ohluchlých SION 

 Klub Joker 

 Klub turistů 

 Klub seniorů 

 

Jejich činnost řídí sami členové, většinou formou zvolených vedoucích, 

kteří se o chod daného klubu starají. Díky ČUN se tak mají kde klienti scházet a 

činnost klubů je rovněž zajišťována pracovníky centra. Pokud se chce jedinec 

stát členem nějakého klubu, musí platit roční členský příspěvek, ze kterého se 

hradí různé klubové výdaje. Mezi činnosti klubů patří také obsluha bufetu, jež 

zahrnuje nákup potravin, jejich prodej, hospodaření s penězi, úklid a zajištění 

služeb v bufetu. 

Klub rybářů celoročně pořádá volné rybářské besedy v organizaci, školení 

a účastní se různých soutěží a turnajů pro rybáře. Pár jedinců vyjíždí i za hranice 

České republiky a rybaří v Norsku. Každý rok pořádají v prostorách organizace 

Rybářskou baštu a Rozlučku se starým rokem. 

V ČUN se nachází také dva šipkové automaty, kde pravidelně trénuje 

Klub šipek. Tento klub pořádá různé akce pro jednotlivce, dvojice i skupiny, a 

také jezdí na různé soutěže a turnaje po celém státě, díky nimž má klub na kontě 

mnoho pohárů, jež se nacházejí v klubovnách.  

                                                   

13 Tyto informace jsou získány osobní návštěvou organizace a rozhovory s pracovníky 
organizace  
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Klub ohluchlých SION je aktivní především v besedách se známými 

osobnostmi. Přednášky bývají orientovány na změny v sociální oblasti, napří-

klad dávky a průkazy ZTP. 

Klub Joker je klub karetních her. Také pravidelně trénují, jezdí na soutě-

že a pořádají v ČUN akce Putovní pohár Joker, kterých se účastní družstva i jed-

notlivci.  

Klub turistů pořádá různé výlety po Praze a okolí, a také po celé České re-

publice.  

Klub seniorů je nejpočetnějším klubem v ČUN. Kromě samotného schá-

zení, jak jsme už zmiňovali v kapitole 2.3 Sociální práce se starými lidmi - v 

seniorském věku je obzvlášť důležitý sociální kontakt, a dobré zábavy jsou pra-

videlně na programu přednášky a výlety po zajímavých místech v Praze. Klub 

seniorů pořádá Kvíz a účastní se také různých Kvízů po celé České republice jako 

klub seniorů z ČUN. V režii klubu je také mnoho společenských akcí jako Vepřo-

vé hody, Vinobraní, MDŽ, Den Matek, Vánoční posezení seniorů.14 

                                                   

14 Tyto informace jsou čerpány z rozhovoru se sociálním pracovníkem ČUN Praha 
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4 Kvantitativní výzkum a cíle 

Hlavním cílem kvantitativního výzkumu mé bakalářské práce bylo zjišťo-

vání spokojenosti klientů ČUN Praha se sociálními službami a pracovníky, resp. 

možnosti zlepšení služeb. 

 

Cíle výzkumu: 

 využívání nabízených služeb 

 spokojenost se službami a pracovníky  

 spokojenost s organizací  

 potřeba dalších služeb, možnost návrhů na zlepšení stávajících 

služeb 

 

Pro dosažení těchto cílů jsem zvolil jako nejvhodnější metodu kvantita-

tivní výzkum, konkrétně dotazníkové šetření. Sběr dat pomocí dotazníků umož-

ňuje získat odpovědi od většího počtu respondentů a navíc je pro respondenty 

jednodušší než rozhovor. 

4.1 Výzkumné předpoklady 

Na počátku výzkumu jsem formuloval výzkumné předpoklady s ohledem 

na cíle výzkumu. Nejvíce jsem se přitom zaměřil na spokojenost klientů ČUN 

Praha a možné návrhy na zlepšení služeb.  

Stanovil jsem si následující výzkumné předpoklady:  

 VP1: více jak ¾ klientů, kteří využili v posledním roce službu soci-

álního poradenství, jsou s touto službou spokojeni 

 VP2: více jak polovina klientů, kteří využili v posledním roce služ-

bu sociálního poradenství a sociálně aktivizačních služeb, je spo-

kojena se sociálním pracovníkem 

 VP3: více jak ¾ klientům, kteří využili v posledním roce službu so-

ciálního poradenství, sociální pracovník pomohl s jejich problé-

mem 
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 VP4: více jak ¾ klientů, kteří využili v posledním roce službu soci-

álního poradenství, se v pořádku dorozumí se sociálním pracovní-

kem 

 VP5: více jak polovina dotazovaných, kteří využili v posledním ro-

ce službu sociálního poradenství, také zároveň využívají sociálně 

aktivizační služby ČUN Praha 

 VP6: více jak ¾ klientů, kteří využili v posledním roce službu soci-

álně aktivizačních služeb, jsou s touto službou spokojeni  

 VP7: většina těch, kteří využili za poslední rok sociálně aktivizač-

ních služeb, ví, že se sociální pracovník neúčastní sociálně aktivi-

začních služeb – klubů, přednášek atd. 

4.1.1 Možná zkreslení výzkumu 

V úvodu jsem záměrně neuvedl své jméno, jelikož se už delší dobu pohy-

buji mezi neslyšícími a také poblíž organizace ČUN. Tento postup jsem zvolil, 

abych zabránil pozitivnímu či negativnímu náhledu na mou osobu. Přesto bě-

hem mého pomáhání s vyplňováním dotazníků s klienty nastaly situace, kdy se 

mě ptali, zda je daný dotazník můj. Odpovídal jsem vždy vyhýbavým způsobem, 

a pokud možno humorně.  

Do výběru respondentů, kteří odpovídali na dotazník, patří aktivní členo-

vé, ale také klienti, kteří ČUN navštěvují zřídka. Tento výběr by neměl mít na 

výsledky žádný vliv. 

Mé doporučení pro další nebo podobný výzkum je příležitostné navštěvo-

vání organizace, náhodný výběr klientů s metodou rozhovorů v českém znako-

vém jazyce. Tím by se mělo zabránit jakémukoli možnému zkreslení výzkumu. 

4.2 Technika 

Metodu dotazníkového šetření jsem zvolil proto, abych získal data od co 

nejvyššího počtu klientů  ČUN Praha. 

Dotazník je formulovaný tak, aby byl po jazykové stránce co nejjednoduš-

ší. Jelikož je pro neslyšící psaný český jazyk obtížný, srozumitelnost dotazníků je 

na prvním místě. Dotazník má 16 otázek a začíná sociodemografickými otázka-

mi, které slouží k popisu souboru respondentů a zároveň jako motivace pro re-



47 

 

spondenty vyplňovat dále, jelikož odpovědi znají. Otázky mají uzavřený charak-

ter z důvodu možných nejasností, kvůli nesrozumitelnostem atp. Jedinou ote-

vřenou otázkou je dotaz na věk a na samotném závěru dotaz na možné zlepšení 

služeb. Je tomu tak pro případ, že by se respondent chtěl rozepsat. 

Dotazníky jsem s pomocí sociálního pracovníka rozdával klientům 

v prostorách ČUN Praha. Sběr dotazníků probíhal také v pravidelných mnoho-

návštěvnostních čtvrtcích, a to po dobu 8 dní.  

4.3 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Cílovou skupinou jsou klienti ČUN Praha. Dotazník mohl vyplnit každý 

klient v jakékoli věkové skupině; nebyla stanovena žádná omezující kritéria.  

Otázka č. 5 Jaké služby jste za poslední rok využil? byla rozřazující a po-

kud klient využil sociální poradenství, musel vyplnit otázky č. 6 – 10. Pokud také 

zaškrtl využití sociálně aktivizační služby, musel vyplnit otázky č. 11 – 13. Ostat-

ní otázky vyplňovali všichni respondenti. Dotazník byl rozdáván sociálními pra-

covníky, a pokud klient dotazník vyplnit chtěl, pracovník mu mohl pomoci.  

Největší sběr dat byl zaznamenán na pravidelných čtvrtečních letních se-

tkání klientů. Na čtvrteční setkání na klub seniorů chodí průměrně 50 klientů. U 

ostatních klubů je účast menší, a to v průměru zhruba 20 klientů. V den sběru 

dat přišlo na pravidelné čtvrteční setkání 54 klientů, z toho vyplnilo dotazník 

pouze 27 osob. Dotazník celkově vyplnilo 51 respondentů, z toho 20 mužů a 31 

žen. Věkové rozmezí bylo od 22 do 84 let.  

Další sociodemografická otázka se vztahovala na sluchové postižení re-

spondentů a pracovní nebo důchodové zařazení. Z celkových 51 respondentů 

bylo 39 neslyšících, 8 nedoslýchavých a 4 ohluchlí. Ohledně pracovního zařazení 

uvedlo 31 klientů, že jsou v důchodu, 9 jich uvedlo, že pracuje na plný úvazek, 5, 

že pracuje na částečný úvazek, stejný počet, že jsou v invalidním důchodu, 3 li-

dé, že jsou nezaměstnaní, 2 vykonávají dobrovolnou práci a 1 uvedl, že je OSVČ. 

4.4 Výsledky 

Tato kapitola prezentuje jednoduchou popisnou analýzu dat získaných 

ze sebraných dotazníků. Vyhodnocení výzkumných předpokladů je až v pozdější 

podkapitole.  
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Základní údaje 

Autor šetření: Karel Zajíček 

Doba šetření: 7. 7. 2015 – 16. 7. 2015 

Počet respondentů 51 

Počet otázek 16 

 

Dle zaškrtnuté odpovědi v dotazníku a následného postupu, jaké otázky 

vyplňovat dále, byly všechny otázky povinné. Plné znění dotazníku je uvedeno 

v příloze (Příloha 1, s. I). 

 

 

1. Pohlaví 

První sociodemografickou otázku zodpovědělo 20 mužů (39%) a 31 žen 

(61%) z celkového počtu 51 dotazovaných (Graf 1).  

 

  

Graf 1 Pohlaví 

 

 

 

 

 

 

39% 

61% 

Muži Ženy 
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2. Věk 

Nejmladší zúčastněný klient je 22 let starý a naproti tomu nejstaršímu je 

84 let. Věk15 jsem dále rozdělil na 4 kategorie: 

 mladá dospělost 18 – 30 let 

 období zralosti 30 – 44 let 

 střední věk 45 – 59 let 

 stáří 60 a více 

Z grafu (Graf 2) je patrné, že nejpočetněji byli zastoupeni senioři, a to 

v 63 %. Druhou nejvíce zastoupenou skupinou byli klienti středního věku. Proto 

byla tato práce ostatně zaměřena i na sociální práci se seniory. 

 

 

Graf 2 Věk 

 

 

 

 

3. Sluchové postižení 

Odpovědí na otázku č. 3 bylo nejvíce 39 neslyšících, poté 8 nedoslýcha-

vých, 4 ohluchlí a uživatel kochleárního implantátu nebyl žádný (Graf 3). Zařa-

zení do kategorie bylo dáno čistě na respondentech, tedy to, jak se cítí, jestli jako 

neslyšící nebo nedoslýchaví, bylo otázkou jejich uvážení.  

                                                   

15 Tabulka s věkem a počtem respondentů je v příloze č. 2, s. VI 

období plné 
dospělosti 
18 - 30 let 

10% 

období zralosti 
30 - 44 let 

13% 

střední věk 45 - 
59 let 
14% 

stáří 60 a více 
63% 
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Graf 3 Sluchové postižení  

  

 

 

 

4. Pracovní zařazení 

Otázka č. 4 se týkala pracovního úvazku, důchodu nebo dobrovolné, ne-

placené činnosti apod. Z grafu (Graf 4) je viditelné, že nejvíce lidí označilo mož-

nost, že je v důchodu, což platí i pro srovnání věkové kategorie - otázka č. 2, 

Prosím, napište váš věk:….., 63% (31 respondentů) je ve věkové skupině stáří.  

Diskutabilní je však malé procento zastoupených v invalidním důchodu; 

pouhých 5 lidí ze všech 39 neslyšících označilo, že je v invalidním důchodu. 

Mohlo by se jednat i o záměrné neprozrazení invalidního důchodu, přesto se 

domnívám, že většina neslyšících seniorů viděla především odpověď jsem 

v důchodu a další možné odpovědi neregistrovala. Zajímavá otázka by mohla být 

na sociálního pracovníka, zda klienti vědí, co vlastně je, a zda pobírají invalidní 

důchod. 

 

 

 

 

 

 

neslyšící 
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Graf 4 Pracovní zařazení 

 

 

 

  

5. Služby 

Otázka č. 5 již není sociodemografická, jedná se o hlavní výzkumné šetře-

ní a otázka je rozřazovací. Pokud však klient zaškrtl sociální poradenství a soci-

álně aktivizační služby, musel vyplnit celý dotazník. Podle tabulky (Tabulka 5) 

vidíme počet odpovědí a také procentní zastoupení ze všech 51 dotazovaných. 

Klient mohl zaškrtnout jedno, dvě, tři nebo žádné zaškrtávací pole. Žádné zaškr-

távací pole je možností, pokud klient navštíví ČUN například za účelem si pouze 

popovídat s přáteli, dát si něco dobrého k jídlu nebo k pití v bufetu. Tento člověk 

nevyužil služby sociálního pracovníka, tlumočníka, není členem klubu ani nepři-

šel na přednášku. Tuto možnost v odpovědích zaznamenáváme dvakrát. Nejvíce 

dotazovaní navštěvují sociálně aktivizační služby, pak využívají sociální pora-

denství v horizontu 82%, což je vysoké procento a zhruba polovina ze všech vyu-

žívá služby tlumočníků.  

 

Tabulka 5 Služby 

sociální poradenství 42 (82%) 

sociálně aktivizační služby  46 (90%) 

tlumočnické služby 27 (53%) 

 

pracuji na plný 
úvazek; 9 

pracuji na 
částečný úvazek; 

5 

jsem samostatně 
výdělečně 
činný/á; 1 

jsem 
nezaměstnaný/á
, hledám práci; 3 

jsem v důchodu; 
31 

jsem 
v invalidním 
důchodu; 5 

vykonávám 
dobrovolnou 
(neplacenou) 

práci; 2 
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Po této otázce následuje podmínkové rozdělení: 

→ pokud jste zaškrtl/a sociální poradenství, pokračujte, prosím, 

s otázkou č. 6., 7., 8., 9., 10. 

→ a pokud jste zaškrtl/a sociálně aktivizační služby (kluby, přednáš-

ky…), pokračujte, prosím, dále otázkou č. 11., 12., 13. 

 

Těmto větám neslyšící málokdy rozuměli, spíše bylo nutné tyto věty vy-

světlit v českém znakovém jazyce.  

 

 

 

6. Hodnocení pomoci sociálního pracovníka 

Na tuto otázku (Graf 6) odpovědělo z celkového počtu 42 lidí 37 ano a 

pouze 5 lidí ne. Sociální pracovník je v této organizaci potřebný a zasluhuje svou 

práci dobře. 

 

 

 

Graf 6 Řešení problému 

 

 

 

 

ano 
88% 

ne 
12% 

Pomohl Vám sociální pracovník s 
řešením Vašeho problému, se kterým 

jste se na něj obrátil? 
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7. Komunikace se sociálním pracovníkem 

Na otázku č. 7 ohledně porozumění klienta se sociálním pracovníkem od-

povědělo ze 42 respondentů 33 ano, 8 spíše ano a pouze 1 spíše ne. Graf (Graf 7) 

byl rozdělen se stupnicemi hodnoty spíše k jednomu nebo druhému pólu a vý-

sledkem je, že skoro 100% dotazovaných, kteří navštívili v období jednoho mi-

nulého roku sociálního pracovníka, neměli žádný problém v komunikaci. Ko-

munikace je mezi neslyšícími velmi důležitá, jak bylo popsáno v teorii této prá-

ce, a dotazovaní respondenti problém s komunikací nemají. 

 

 

Graf 7 Porozumění 

 

 

 

 

8. Problémy řešené se sociálním pracovníkem 

Tabulka 8 Důvod (je odpovědí na otázku S čím Vám sociální pracovník 

pomáhal?) je poměrně zajímavá, jelikož ze všech 42 klientů, kteří v minulém 

roce využili službu sociálního pracovníka, podává přehled obsahů problému, se 

kterým za sociálním pracovníkem přišli. Největší řešený problémový okruh je 

přitom státní sociální podpora a dávky sociální péče. Sociální pracovník musí 

často pomáhat s dávkami, s jejich vyplňováním, ale také řešit, zda klient vůbec 

na dávku má nárok.  

ano 
98% 

ne 
2% 

Dorozuměli jste se se sociálním 
pracovníkem? 
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Dalším zjištěním je řešení ohledně bydlení, zaměstnání, zdravotnictví a 

financí. Klienti řeší se sociálním pracovníkem smlouvy ohledně pronájmů, je 

možné se také setkat s hledáním nového bydlení nebo nových firem poskytují-

cích levnější služby v oblasti bydlení. S problémem spojeným s hledáním práce 

se setkal snad každý neslyšící, stejně jako s podepisováním smluv atp.  

Poslední možné zaškrtávací pole bylo jiné (napište). Ve vyhodnocování 

dotazníků jsem se setkal s vysvětlením výše uvedených zaškrtnutých odpovědí. 

Přesto jsem odpovědi zaznamenal, aby bylo znatelné neporozumění textu, kdy 

neslyšící spíše rozepisoval, proč za pracovníkem přišel. Případy, kdy bylo políč-

ko pouze zaškrtnuté, jsem také nakonec započítal do celkového součtu.  

Tato otázka, ačkoli jsem se domníval, že sestává z jednoduchých slov, byla 

pro dotazované obtížná, a často bylo nejefektivnější vysvětlit text v českém zna-

kovém jazyce. Zde jsou odpovědi v zaškrtnutém poli jiné: 

 ZTP 6x 

 právník 

 pomoc s antivirovým programem 

 restituce 

 CK – cestovní kancelář 

 banka 2x 

 rekonstrukce 

 právní porada 

 trvalý pobyt 

 jako vedoucímu SIONu v ČUN pomoc s přepisem a tlumočením na 

akcích 

 cestovní pojištění 

 O2 smlouva – stávající prodloužit 

 

Tabulka 8 Důvod 

státní sociální podpora a dávky sociál-

ní péče 

17 

zdravotnictví 7 

zaměstnání 8 

finance 6 
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bydlení 9 

vztahy 5 

vzdělávání 2 

hmotná a sociální nouze 0 

jiné 20 

 

 

 

9. Spokojenost se sociálním pracovníkem 

Také u této otázky v grafu (Graf 9) byla stupnice zredukována pouze na 3 

kategorie – spokojen, ani spokojen/ani nespokojen, nespokojen. Výsledky jsou 

celkově pro organizaci pozitivní: 32 respondentů odpovědělo velmi spokojen, 8 

spíše spokojen a 2 lidí odpověděli, že jsou ani spokojeni, ani nespokojeni.  

Téměř 100% je se sociálním pracovníkem, kterého využili v rámci sociálního 

poradenství v posledním roce, spokojeno. 

 

 

 

Graf 9 Spokojenost SP 
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95% 

ani 
spokojen/ani 
nespokojen 

5% 

Byl/a jste spokojen se sociálním 
pracovníkem obecně? 
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10. Spokojenost s poradenstvím 

U otázky č. 10 jsou odpovědi podobné jako u předchozí otázky č 9. 29 re-

spondentů uvedlo velmi spokojen, 9 spíše spokojen a 4 respondenti uvedli ani 

spokojen, ani nespokojen. Žádný z respondentů nezaškrtl negativní odpověď. 

Graf (Graf 9) byl rozdělen opět na 3 kategorie: spokojen; ani spokojen, ani ne-

spokojen; nespokojen. 

 

 

Graf 10 Spokojenost poradenství 

 

 

 

 

11. Zapojení co klubů ČUN 

Otázka č. 11 (Graf 11) měla zjistit, zda ti, kteří využili sociálně aktivizač-

ních služeb v posledním roce, jsou členy některého z klubů ČUN. Největší pro-

cento zastoupených z klubů seniorů, 28, je dáno především z důvodu samotného 

výzkumu šetření. Výzkum byl prováděn dvakrát ve čtvrtek, kdy chodí pravidelně 

senioři. V případě zástupců jiných klubů si malé číslo vysvětluji faktorem letních 

prázdnin. Ti, co zaškrtli pole nejsem členem žádného z klubu, navštěvují jiné 

aktivity než klub, např. přednášky, kurzy atd.  
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ani 
spokojen/ani 
nespokojen 

10% 

Jste spokojen se sociální službou – 
poradenstvím obecně?  
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Graf 11 Člen 

 

 

 

 

12. Účast sociálního pracovníka v sociálně aktivizačních službách 

Otázka č. 12 (Graf 12) mě zajímala, jestli klientům, kteří navštěvují soci-

álně aktivizační služby, je věnována dostatečná pozornost a péče. Jelikož na 

otázku odpovědělo 43 respondentů ano a 3 ne, předpokládám, že péči a pozor-

nost klienti během sociálně aktivizačních služeb mají.  

 

Graf 12 Účast SP 
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13. Spokojenost se sociálně aktivizační službou (SAS) 

Otázka č. 13 (Graf 13) byla zaměřena na klienty, kteří za poslední rok vyu-

žili sociálně aktivizační služby v ČUN a jsou s ni spokojeni. 32 bylo velmi spoko-

jen, 12 spíše spokojen, 2 respondenti uvedli ani spokojen, ani nespokojen a opět 

nikdo nevolil negativní odpověď. Tím se znovu prokázal pozitivní výsledek; 

téměř 100% spokojenost respondentů je dobrou známkou pro organizaci ČUN 

Praha. Grafové rozdělení opět na 3 kategorie: spokojen; ani spokojen, ani ne-

spokojen; nespokojen. 

 

 

Graf 13 Spokojenost SAS 

 

 

 

 

Obecné otázky: 

14. Možnost podání stížnosti 

Otázka č. 14 (Graf 14) byla zahrnuta do dotazníku z důvodu, abych zjistil, 

jestli klienti znají informace vyplývající ze služby. Vybral jsem jeden ze standar-

dů – stížnost, jelikož tento standard je také popsán v teorii. Ze všech responden-

tů odpovědělo 41 ano a 10 odpovědělo ne. Z výsledku vyplývá, že 20% dotáza-

ných si myslí, že si nemůže stěžovat čili podat stížnost. Toto číslo by mělo být 

spokojen 
96% 

ani 
spokojen/ani 
nespokojen 

4% 

Jste spokojen se sociálně aktivizační 
službami obecně? 
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nižší i z důvodu, že na chodbě u bufetu je viditelná schránka stížností. Úkol dále 

pokračoval. 

 

 

Graf 14 Stížnost 

 

 

 

 

Z následujících odpovědí (Graf 14), tj. ze 41 správných odpovědí, ano 

s největším počtem klienti zatrhli odpověď vedoucí sociálních služeb (20), dále 

se stejným počtem 17 odpovědí schránka a prezident Novák, 12 vedoucí tlu-

močnických služeb, stejný počet 10 sociální pracovník a tlumočník. Správnou 

odpověď jsem hledal na webových stránkách ČUN. Zde je citace:  

„Se stížnostmi na práci pracovníků Centra se klienti mohou obracet pí-

semně nebo ústně. Stěžující si klient může mít svého zástupce. Písemně se po-

dává na formuláři, který je dostupný i v kanceláři CSS a vhazuje se do schránky 

označené „Stížnosti“. Ústní stížnost se podává vedoucímu CSS. Písemná stížnost 

může být i anonymní (2009).“ 

Ve formuláři je pak ještě uvedeno vyřízení žádosti. Pokud není stěžovatel 

spokojen, může se odvolat, a to písemnou formou, kterou vyřizuje prezident 

ČUN.  

80% 

20% 

Myslíte si, že můžete podat stížnost 
(na službu, na jednotlivého 

pracovníka atd.)? 

ano ne 
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Z těchto vět tedy vyplývá, že správně měli klienti zaškrtnout schránku a 

vedoucího sociálních služeb. Prezident vyřizuje až odvolání. Závěrem tedy 

z těch, kteří věděli, že mají možnost podat stížnost, znala správnou odpověď 

přibližně necelá polovina.  

 

 

Graf 14 Podání 

 

  

 

 

15. Hodnocení organizace 

Otázka 15 byla uzavřená; klienti kroužkovali čísla jako známky ve škole a 

jednalo se o oblasti – prostředí organizace, ochota a vstřícnost zaměstnanců or-

ganizace, celkový průběh služeb, srozumitelnost rad a informací, organizace 

ČUN obecně. Všechny známkované oblasti dopadly velmi podobně, resp. na vý-

borně a chvalitebně, a to dohromady okolo 90%. Znamená to, že ČUN je pro 

klienty přínosem. Jediná, ne tak špatně vyhodnocená, avšak horší oblast, je pro-

středí organizace. Na výborně ji označili klienti ani ne s 50% a chvalitebně ani 

ne s 30%. Domnívám se, že se nejedná přesně o oblast organizace jakožto o pro-

story, nýbrž o cestu do organizace ze dvora k prvním uzamykatelným dveřím. Po 

této cestě jsou totiž schody, které jsou náročné pro seniory. Další věcí může být 

WC, které se vyskytuje až v následující otázce. 
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Zde jsou uvedeny grafy: 

 

 

Graf 15 prostředí 

  

Průměr známek odpovědí je 1,9. 

 

 

 

 

Graf 15 Ochota 

  

Průměr známek odpovědí je 1,5. 
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prostředí organizace 

1 – výborná 
52% 

2 – chvalitebná 
42% 

3 – dobrá 
6% 

ochota a vstřícnost zaměstnanců 
organizace 
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Graf 15 Průběh 

 

Průměr známek odpovědí je 1,5. 

 

 

 

 

Graf 15 Srozumitelnost 

 

Průměr známek odpovědí je 1,4. 
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Graf 15 ČUN 

 

Průměr známek odpovědí je 1,5. 

 

 

 

16. Návrhy na zlepšení služeb 

U poslední otázky č. 16, která byla zaměřena na zlepšení služeb, jsem při 

osobním vyplňování s klienty byl ujištěn, že jsou spokojeni, ale pokud se ptám 

na zlepšení, jsou zde místa, které by bylo možné zlepšit. Nejvíce lidé zaškrtávali 

přednášky nebo kluby pro mladé neslyšící. Bylo to především z důvodu, že 

mladí neslyšící do ČUN příliš nechodí. Pokud by existovala nějaká možnost pro 

„nalákání“, jsou pro.  

Dalším největším počtem odpovědí bylo více přednášek nebo jiné před-

nášky. Domnívám se, že to nebylo z nynějších špatných přednášek nebo málo 

přednášek. Přednášky se neslyšícím jednoduše líbí, a pokud by jich bylo více a 

jiné druhy, byli by rádi. Přednášky jsou zdrojem informací, který jim 

v normálním životě chybí. Tyto informace jsou jim předány tlumočníkem zna-

kového jazyka, a to českým znakovým jazykem, mateřským jazykem.  

Třetím největším počtem je jiná otevírací doba. Z odpovědí bohužel není 

jasné, jak by klienti chtěli otevírací dobu upravit, zda by preferovali nepřetržitý 

provoz nebo zahájení v dřívějších ranních hodinách, případně posunutí do poz-

dějších večerních hodin. 

1 – výborná 
65% 

2 – chvalitebná 
19% 

3 – dobrá 
14% 

4 – dostatečná 
2% 

organizace ČUN obecně 
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Otevřené otázky s vyšším počtem budu rozebírat závěrem a také vypíšu 

odpovědi klientů. Se stejným zaškrtnutým počtem jako otevřené otázky zazna-

menáváme možnost více zprostředkování kontaktu se společenským prostře-

dím. Rovněž při osobním vyplňování jsem narážel na názor klientů, že by bylo 

dobré propojovat svět slyšících a neslyšících, nejspíše z důvodu obohacení se 

navzájem a poznání nových lidí, informací z přednášek, kultury. Kulturní akce 

pořádané loni pro slyšící a neslyšící se klientům velmi líbily, a proto by chtěli 

znovu něco podobného se zprostředkováním kontaktu se společenským prostře-

dím. 

Možnost více zaměstnanců volili respondenti hlavně z důvodu pracovníků 

– tlumočníků. Myslí si, že těch není nikdy dost. 

Asi 10% by chtělo jiné kluby a jiné prostory. Jiné kluby, domnívám se, je 

stejný případ jako více přednášek nebo jiné přednášky. Nejedná se o nezajímavé 

kluby teď, nýbrž o další zajímavé kluby, které by mohly být. Jiné prostory souvi-

sí s předchozí otázkou na prostředí organizace. Prostory by mohly být jinak kon-

cipovány.  

Nová sociálně aktivizační služba a jiné byly odpovědi náročné pro klien-

ty. Často jsem se setkával s názorem, že jsou pro něco nového, ale nevědí pro co 

konkrétně. Odpovědi na novou sociálně aktivizační službu zahrnovaly: 

 ruční práce 

 něco nové 

 kurz PC 

 kurz vaření 2x 

 kurz pečení 

 asistent 

Kurzy PC jsou poskytovány, klient zřejmě nebyl informován. U odpovědi 

asistent by bylo potřeba více informací, jak jej dotyčný myslel – kdy, za jaké si-

tuace atd.  

Jiné: 

 přednášky o MHD 

 kurz počítač 

 čajovna 2x 

 záchod je důležité 
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 WC 6x 

 výtah nefunguje – špatné schody. Nevyhovující pro starší osoby, 

kterých je tu více. 

 rekonstrukce místností – kluboven 

 bezbariérový vstup – výtah 

 

O kurzu PC opět klient neví, přednáška o MHD je zajímavým tématem, 

pokud by jej zaměstnanci mohli zahrnout do svého programu. Není jasné, jak si 

klienti představují čajovnu.  Nevíme, zda se jedná o scházení se v nějaký kon-

krétní den v rámci nějakého konkrétního klubu v čajovně, nebo zda by klienti 

chtěli mít svou čajovnu, třeba i s personálem, například s názvem Neslyšící ča-

jovna. Návrh rekonstrukce místností je opodstatněný, jelikož prostory na Praze 

1 jsou staré. Výtah a bezbariérový vstup jsem probíral v předchozí otázce č. 15, 

kdy schody do ČUN jsou pro starší občany obtížné. WC v tomto dotazníku byl 

zaznamenán sedmkrát, znamená to tedy, že klientům ne příliš vyhovuje záchod, 

a jeho rekonstrukce by tak přicházela v úvahu na základě těchto výsledků.  

 

Graf 16 Zlepšení 
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4.5 Vyhodnocení výzkumných předpokladů 

 

Před kvantitativním výzkumem jsem si stanovil tyto výzkumné předpo-

klady:  

 VP1: více jak ¾ klientů, kteří využili v posledním roce službu soci-

álního poradenství, jsou s touto službou spokojeni 

 VP2: více jak polovina klientů, kteří využili v posledním roce služ-

bu sociálního poradenství a sociálně aktivizačních služeb, je spo-

kojena se sociálním pracovníkem 

 VP3: více jak ¾ klientům, kteří využili v posledním roce službu so-

ciálního poradenství, sociální pracovník pomohl s jejich problé-

mem 

 VP4: více jak ¾ klientů, kteří využili v posledním roce službu soci-

álního poradenství, se v pořádku dorozumí se sociálním pracovní-

kem 

 VP5: více jak polovina dotazovaných, kteří využili v posledním ro-

ce službu sociálního poradenství, také zároveň využívají sociálně 

aktivizační služby ČUN Praha 

 VP6: více jak ¾ klientů, kteří využili v posledním roce službu soci-

álně aktivizačních služeb, jsou s touto službou spokojeni  

 VP7: většina, kteří využili za poslední rok sociálně aktivizačních 

služeb, ví, že se sociální pracovník neúčastní sociálně aktivizačních 

služeb  

 

 

Nyní ke každému výzkumnému předpokladu uvedu graf a krátký komen-

tář.  
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VP1: více jak ¾ klientů, kteří využili v posledním roce službu sociálního 

poradenství, jsou s touto službou spokojeni 

 

 

Graf 10 Spokojenost poradenství 

 

 

 

 

Z mého výzkumného předpokladu vyplynula více jak 75% spokojenost 

klientů. Výsledky ukazují, že respondenti jsou spokojeni. Výzkumný předpoklad 

se potvrdil a lze se proto domnívat, že organizace ČUN je přínosem v rámci zá-

kladního sociálního poradenství. 

 

 

 

 

 

VP2: více jak polovina klientů, kteří využili v posledním roce službu soci-

álního poradenství a sociálně aktivizačních služeb, je spokojena se sociálním 

pracovníkem 

 

 

spokojen 
90% 

ani 
spokojen/ani 
nespokojen 

10% 

Jste spokojen se sociální službou – 
poradenstvím obecně?  
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Graf 9 Spokojenost SP 

 

 

Graf 15 Ochota 

 

 

 

 

V případě druhého výzkumného předpokladu výsledky demonstruji dvě-

ma grafy. První obsahuje spokojenost se sociálním pracovníkem v rámci sociál-

ního poradenství a druhý graf jsem použil z otázky č. 15, kde jsem se ptal na 

různé oblasti v rámci organizace ČUN. Jedním z nich byla ochota a vstřícnost 

zaměstnanců organizace. Můj výzkumný předpoklad byl přes 50% spokojenosti. 
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ani 
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42% 

3 – dobrá 
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První graf nám ukazuje výsledek 95% a druhý 94% (1 + - výborná + 2 – chvali-

tebná = 94%). Výzkumný předpoklad se potvrdil. Výsledky poukazují na to, že 

klienti hodnotí pracovníky ČUN kladně. 

 

 

 

 

 

VP3: více jak ¾ klientům, kteří využili v posledním roce službu sociální-

ho poradenství, sociální pracovník pomohl s jejich problémem 

 

 

Graf 6 Řešení problému 

 

 

 

 

Tento výzkumný předpoklad se také potvrdil, jelikož na začátku výzkumu 

byl předpoklad nad 75% ano, pomohl, a výsledkem je 88% ano. I zde tak výsled-

ky naznačují spokojenost klientů se sociálním poradenstvím a sociálním pra-

covníkem. 

 

 

ano 
88% 

ne 
12% 

Pomohl Vám sociální pracovník s 
řešením Vašeho problému, se kterým 

jste se na něj obrátil? 
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VP4: více jak ¾ klientů, kteří využili v posledním roce službu sociálního 

poradenství, se v pořádku dorozumí se sociálním pracovníkem 

 

 

Graf 7 Porozumění 

 

 

 

 

Tento výzkumný předpoklad jsem formuloval zejména z důvodu jiného 

komunikačního kódu neslyšících. Chtěl jsem zjistit, zda nemůže docházet 

k nějaké komunikační bariéře. Předpoklad byl přitom více jak 75% a to se potvr-

dilo 98% dorozuměním mezi klientem a sociálním pracovníkem. 

 

 

 

 

 

VP5: více jak polovina dotazovaných, kteří využili v posledním roce služ-

bu sociálního poradenství, také zároveň využívají sociálně aktivizační služby 

ČUN Praha 

 

 

ano 
98% 

ne 
2% 
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pracovníkem? 
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Tabulka 5 Služby 

sociální poradenství 42 (82%) 

sociálně aktivizační služby  46 (90%) 

tlumočnické služby 27 (53%) 

 

 

Celkově se výzkumu zúčastnilo 51 lidí. Předpoklad zde byl, že více jak po-

lovina dotazovaných, kteří využili v posledním roce službu sociálního poraden-

ství, také zároveň využívají sociálně aktivizační služby ČUN Praha. To zname-

ná, jak vyplývá z tabulky, že ti, kteří využili služby sociálního poradenství, tedy 

42 osob, tak z těchto jedinců více jak polovina také využívá služby sociálně akti-

vizační. V kolonce sociálně aktivizační služby by muselo být tedy alespoň číslo 

22 – a číslo 46 dokazuje, že se výzkumný předpoklad naplnil rovněž i v tomto 

případě.  

 

 

 

 

VP6: více jak ¾ klientů, kteří využili v posledním roce službu sociálně ak-

tivizačních služeb, jsou s touto službou spokojeni  

 

Graf 13 Spokojenost SAS 
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Výzkumný předpoklad byl nad 75% spokojenosti těch, kteří využili 

v posledním roce službu sociálně aktivizačních služeb. Tento předpoklad byl 

také potvrzen, jelikož výsledek je 96%. 

 

 

 

 

 

VP7: většina, kteří využili za poslední rok sociálně aktivizačních služeb, 

ví, že se sociální pracovník neúčastní sociálně aktivizačních služeb  

 

 

Graf 12 Účast 

 

 

 

 

Tento předpoklad nebyl formulován v tom směru, zda si klient myslí, že 

se sociální pracovník účastní sociálně aktivizačních služeb, avšak spíše, pokud 

jde o to, zda ví, že se účastní či nikoli. Tento předpoklad vznikal na základě mé 

praxe v organizaci, a domníval jsem se, že většina odpoví záporně. Tento vý-

zkumný předpoklad se nepotvrdil a služba je opravdu kvalitní, jelikož 93% dota-

ano 
93% 

ne 
7% 

Účastní se sociální pracovník sociálně 
aktivizačních služeb? 
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zovaných odpovědělo, že sociální pracovník se účastní sociálně aktivizačních 

služeb a klientům se věnuje.  

 

4.6 Shrnutí 

Na začátku kvantitativního výzkumu jsem formuloval cíle, metodu a vý-

zkumné předpoklady. Výzkum byl prováděn formou dotazníkového šetření 

v organizaci ČUN Praha, po 8 dní, a s pomocí sociálního pracovníka. Nejvíce 

vyplněných dotazníků bylo získáno na pravidelném čtvrteční setkaní neslyšících 

v organizaci, kdy jsme jednotlivě se sociálním pracovníkem vysvětlovali daný 

dotazník ve znakovém jazyce. I když někteří klienti nechtěli dotazník vyplnit,  

povedlo se získat  51 vyplněných dotazníků. Největším klubem v počtu klientů je 

klub seniorů, který se realizuje ve čtvrtek a měl také největší zastoupení ve vý-

zkumném vzorku. Průměrně chodí do tohoto klubu 50 lidí týdně, takže výzkum-

ný vzorek z 51 lidí je pro mě velikým úspěchem. Potvrzení šesti výzkumných 

předpokladů a nepotvrzení sedmého výzkumného předpokladu hovoří ve 

prospěch poskytovaných služeb. 

Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha díky této práci a kvanti-

tativnímu výzkumu nyní ví, že je pro klienty přínosem, především v oblasti soci-

álního poradenství a sociálně aktivizačních služeb. Její přínos pomáhá klientům 

zvládat každodenní život, především problémy s ním spojené. Díky aktivizaci 

lidé poznávají nové lidi, setkávají se s přáteli, zbavují se každodenního stresu, 

vzdělávají se a rozvíjí. Tato organizace a její služby jsou přínosem a měla by být 

podporována. Zároveň výzkum upozorňuje na drobné věci, které může zlepšit. 
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Závěr 

V úvodu jsme práci začali citátem Heleny Kellerové, který vyjadřuje, že 

společnými silami je možné dosáhnout čehokoli. To nakonec dokazuje teoretic-

ká část této práce, resp. sociální práce s menšinou neslyšících. V souvislosti 

s tím byl podán základní popis vybrané organizace, jejich služeb a pracovníků. 

V teoretické části jsem se pokoušel o shrnutí poznatků různých autorů, kteří se 

zabývají neslyšícími, a také odborníků z oblasti sociální práce. Poté jsem popsal 

organizaci Českou unii neslyšících, oblastní organizace Praha, její služby a soci-

álního pracovníka.  

V empirické části jsem představil svůj kvantitativní výzkum orientovaný 

na hodnocení organizace, jejich služeb a sociálních pracovníků. Mé výzkumné 

předpoklady, které jsem si stanovil před začátkem výzkumu, se potvrdily 

s výjimkou jednoho. Ten však také opět poukázal na kvalitní poskytování služeb. 

Pozitivně potvrzené výzkumné předpoklady se týkaly spokojenosti sociálního 

poradenství a sociálně aktivizačních služeb využité za poslední rok klienty ČUN. 

Klíčová role je i v souvislosti se spokojeností klientů se sociálním pracovníkem 

ČUN. Pro klienty je ČUN přínosem vzhledem ke zkvalitnění jejich životů. 

 

 



75 

 

Seznam použité literatury 

CZUMALOVÁ, Anna. 2008. Tlumočník jako most komunikace jmezi 

slyšícím zdravotníkem a neslyšícím pacientem. Praha : Česká komora 

tlumočníků znakového jazyka, o.s., 2008. autor nebyl uveden, pouze Editor. 

ISBN 978-80-87153-86-4. 

ČÁMSKÝ, Pavel, SEMBDNER, Jan a KRUTILOVÁ, Dagmar. 

2011. Sociální služby v ČR v teorii a praxi. Praha : Portál, s. r. o., 2011. ISBN: 

978-80-262-0027-7. 

ČR, PARLAMENT. 2010-2015. Zákony pro lidi. zakonyprolidi.cz. 

[Online] AION CS, 2010-2015. [Citace: 17. červenec 2015.] 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108. 

FIKEJS, Jan. 2005. Prstová abeceda. www.ruce.cz. [Online] 25. říjen 

2005. [Citace: 14. červenec 2015.] http://ruce.cz/clanky/3-prstova-abeceda. 

GOLDMANN, Radoslav a CICHÁ, Martina. 2004. ETIKA 

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁCE. Olomouc : UNIVERZITA PALACKÉHO V 

OLOMOUCI Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-244-0907-0. 

2009. Historie České unie neslyšících. cun.cz. [Online] 2009. [Citace: 

20. červenec 2015.] http://www.cun.cz/index.php?clanek=26. 

HRUBÝ, Jaroslav. 1999. Velký ilustrovaný PRŮVODCE neslyšících a 

nedoslýchavých po jejich vlastním osudu 1.díl. Praha : Federace rodičů a přátel 

sluchově postižených, 1999. ISBN 80-7216-096-6. 

—. 1998. Velký ilustrovaný PRŮVODCE neslyšících a nedoslýchavých 

po jejich vlastním osudu 2.díl. Praha : Federace rodičů a přátel sluchově 

postižených, SEPTIMA, 1998. ISBN 80-7216-075-3. 

HUDÁKOVÁ, Andrea a MYSLIVEČKOVÁ, Radka. 2005. DVA 

JAZYKY - DVĚ KULTURY. Ve světě sluchového postižení. Praha : Federace 

rodičů a přátel sluchově postižených - Středisko rané péče Tamtam pro rodiny 

dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižením, 2005. ISBN 80-86792-27-7. 

HUDÁKOVÁ, Andrea. 2005. ODEZÍRÁNÍ. Ve světě sluchového 

postižení. Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených - Středisko rané 



76 

 

péče Tamtam pro rodiny dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižením, 

2005. ISBN 80-86792-27-7. 

JANEČKOVÁ, Hana. 2010. Sociální práce se starými lidmi. [autor 

knihy] Oldřich MATOUŠEK, Jana KOLÁČOVÁ a Pavla KODYMOVÁ (eds.). 

Sociální práce v praxi: Specifika různých cílových skupin a práce s nimi. 

Praha : Portál, s. r. o. , 2010. ISBN 978-80-7367-818-0.  

2009. Kdo jsme. cun.cz. [Online] 2009. [Citace: 20. červenec 2015.] 

http://www.cun.cz/index.php?clanek=32. 

KOLÁČOVÁ, Jana a KODYMOVÁ, Pavla. 2010. Sociální práce se 

zdravotně znevýhodněnými. [autor knihy] Oldřich MATOUŠEK, Jana 

KOLÁČOVÁ a Pavla KODYMOVÁ (eds.). Sociální práce v praxi: Specifika 

různých cílových skupin a práce s nimi. Praha : Portál, s. r. o. , 2010. ISBN 978-

80-7367-818-0. 

2008. Komunikace neslyšících, s nesl. ruce.cz. [Online] 22. Listopad 

2008. [Citace: 14. Červenec 2015.] http://ruce.cz/clanky/506-zakon-o-

komunikacnich-systemech-neslysicich-a-hluchoslepych-osob. 

KOSINOVÁ, Barbora. 2008. Neslyšící jako jazyková a kulturní 

menšina - kultura neslyšících. Praha : Česká komora tlumočníků znakového 

jazyka o. s., 2008. ISBN 978-80-87153-20-8. 

LÜSSI, Peter. 1996. Systemische Sozialarbeit. Bern, Stuttgart, Wien: 

Haupt : Haupt Verlag AG, 1996. ISBN 978-3258046594. 

MATOUŠEK a kol., Oldřich. 2003. Metody a řízení sociální práce. 

Praha : Portál, s. r. o., 2003. ISBN 80-7178-548-2. 

MATOUŠEK A KOL., Oldřich. 2007. Sociální služby: legislativa, 

ekonomika, plánování, hodnocení. Praha : Portál, s. r. o., 2007. ISBN 978-80-

7367-310-9. 

MATOUŠEK, Oldřich. 2008. SLOVNÍK SOCIÁLNÍ PRÁCE. Praha : 

Portál, s. r. o., 2008. ISBN 978-80-7367-368-0. 

MATOUŠEK, Oldřich, KODYMOVÁ, Pavla a KOLÁČKOVÁ 

(eds.), Jana. 2010. Sociální práce v praxi. Praha : Portál, s.r.o., 2010. ISBN 

978-80-7367-818-0. 



77 

 

NOVÁKOVÁ, Radka. 2008. Kultura neslyšících. [DVD- dokument] 

Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., 2008. ISBN 978-80-

87153-08-6. 

NOVOSAD, Libor. 2009. Poradenství pro osoby se zdravotním a 

sociálním znevýhodněním : základy a předpoklady dobré poradenské praxe. 

Praha : Portál, s. r. o., 2009. ISBN 978-80-7367-509-7. 

NOVOTNÁ, Pavla. 2008. Výtvarné umění v kultuře Neslyšících. 

Brno : Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4776-1. 

2009. Organizační schéma České uni neslyšících. cun.cz. [Online] 2009. 

[Citace: 20. červenec 2015.] http://cun.cz/index.php?clanek=2. 

2009. Oslavy 25 výročí organizace. cun.cz. [Online] 2009. [Citace: 20. 

červenec 2015.] http://www.cun.cz/index.php?clanek=87. 

Osobnosti ze světa hluchoslepých. lorm.cz. [Online] [Citace: 23. červenec 

2015.] http://www.lorm.cz/download/HMN/obsahCD/osobnosti-ze-sveta-

hluchoslepych.html. 

2014. OTEVÍRACÍ DOBA CSS - SAS. cun.cz. [Online] 1. Listopad 2014. 

[Citace: 20. Červenec 2015.] http://praha.cun.cz/dokumenty/harmonogram-

2014.pdf. 

PIEL, Petra. 1996. Ich denke, gehörlose Sozialarbeiterinnen und -

arbeiter werden teilweise anders arbeiten, vielleicht nicht besser oder 

schlechter, aber eben anders. místo neznámé : Das Zeichen 10:37, 1996. 

2009. Pojďte k nám. cun.cz. [Online] 2009. [Citace: 20. červenec 2015.] 

http://cun.cz/index.php?clanek=71. 

2009. Poznejte nás. cun.cz. [Online] 2009. [Citace: 20. červenec 2015.] 

http://cun.cz/index.php?clanek=66. 

2009. Provozní řád. cun.cz. [Online] 2009. [Citace: 23. červenec 2015.] 

http://www.praha.cun.cz/index.php?clanek=8. 

SEGMENT, MERITUM. 2008. Sociální pracovník v rezidenčních 

zařízeních sociálních služeb. [editor] Petra Štenclová. Praha : ASPI, a. s., 2008. 

ISBN: 978-80-7357-316-4. 

2009. Sociální služby ČUN Praha. cun.cz. [Online] 2009. [Citace: 20. 

červenec 2015.] http://www.praha.cun.cz/index.php?clanek=11. 



78 

 

VRTIŠKOVÁ, Marie. 2009. Teorie a metody sociální práce. Brno : 

Tribun EU, 2009. ISBN 978-80-7399-877-6. 

 

 



I 

 

Příloha 1 

Dotazník 

 

Dobrý den, 

jsem student bakalářského oboru Sociální práce na Filozofické fakultě na Universitě 

Karlově v Praze. Pro dokončení tohoto oboru píši bakalářskou práci, ve které jsem se 

zaměřil na organizaci Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha a na její služby, 

zejména sociálně aktivizační. Chtěl bych touto cestou zjistit, jestli služby odpovídají 

Vašim potřebám a navrhnout možná zlepšení. Dotazník je zcela anonymní. Vaše odpo-

vědi budou sloužit výhradně pro výzkum mé bakalářské práce. 

 

1. Jste  

 muž 

 žena 

 

2. Prosím, napište váš věk: ……… 

 

3. Jaké je vaše sluchové postižení: 

 neslyšící 

 nedoslýchavý 

 ohluchlí 

 uživatel kochleárního implantátu 

 

4. Označte, prosím, ty možnosti, které pro vás platí (i více možností): 

 pracuji na plný úvazek 

 pracuji na částečný úvazek 

 pracuji jen příležitostně 

 jsem samostatně výdělečně činný/á 

 jsem nezaměstnaný/á, hledám práci 

 jsem v důchodu 



II 

 

 jsem v invalidním důchodu 

 jsem v domácnosti 

 vykonávám dobrovolnou (neplacenou) práci 

 

5. Jaké služby jste za poslední rok využil? (lze zaškrtnout více odpovědí): 

 sociální poradenství (služby soc.pracovníka – Regina Poláková, František 

Šmolík) 

 sociálně aktivizační služby (kluby, přednášky…) 

 tlumočnické služby 

 

→ pokud jste zaškrtl/a sociální poradenství, pokračujte, prosím, s otázkou č. 6., 

7., 8., 9., 10. 

→ a pokud jste zaškrtl/a sociálně aktivizační služby (kluby, přednášky…), po-

kračujte, prosím, dále otázkou č. 11., 12., 13. 

 

 

6. Pomohl Vám sociální pracovník s řešením Vašeho problému, se kterým jste se 

na něj obrátil? 

 ano 

 ne 

 

7. Dorozuměli jste se se sociálním pracovníkem? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 

8. S čím Vám sociální pracovník pomáhal? (možno zaškrtnout více odpovědí): 

 státní sociální podpora a dávky sociální péče – dávky, problémy spojené 

s poskytováním dávek 

 zdravotnictví - problémy související se zdravotním stavem 

 zaměstnání – pomoc při hledání zaměstnání, řešení pracovních smluv apod. 

 finance - problémy související s dluhy, půjčkami, hospodařením, s penězi aj. 

 bydlení - problémy spojené s bydlením (např. dluhy na nájemném, ztráta 



III 

 

bydlení, právní problémy spojené s bydlením, kvalita bydlení, aj.) 

 vztahy - problémy vztahu v rodině, konflikty mezi lidmi, sousedské spory, aj. 

 vzdělávání - problémy související se vzděláváním dětí, komunikace se ško-

lami, aj. 

 hmotná a sociální nouze – dávky s ní spojené 

 jiné (napište)………………………………………………………………… 

 

9. Byl/a jste spokojen se sociálním pracovníkem obecně? Ohodnoťte jako znám-

kou ve škole. 

 1 velmi spokojen 

 2 spíše spokojen 

 3 ani spokojen, ani nespokojen 

 4 spíše nespokojen 

 5 velmi nespokojen 

 

10. Jste spokojen se sociální službou – poradenstvím obecně? Ohodnoťte jako 

známkou ve škole. 

 1 velmi spokojen 

 2 spíše spokojen 

 3 ani spokojen, ani nespokojen 

 4 spíše nespokojen 

 5 velmi nespokojen 

 

11. Jste členem nějakého klubu v ČUN? (možno zaškrtnout více odpovědí): 

 klub TURISTŮ 

 klub ŠIPEK 

 klub JOKER 

 klub RYBÁŘŮ 

 SION – klub ohluchlých 

 klub SENIORŮ 

 nejsem členem žádného z klubu 

 

12. Účastní se sociální pracovník sociálně aktivizačních služeb – přednášek, 

klubů atd.? 



IV 

 

 ano 

 ne 

 

13. Jste spokojen se sociálně aktivizační službami obecně? Ohodnoťte jako 

známkou ve škole. 

 1 velmi spokojen 

 2 spíše spokojen 

 3 ani spokojen, ani nespokojen 

 4 spíše nespokojen 

 5 velmi nespokojen 

 

Obecné otázky: 

14. Myslíte si, že můžete podat stížnost (na službu, na jednotlivého pracovníka 

atd.)? 

 ano 

 ne 

 

→Pokud ano, kam ji můžete dát? (možno zaškrtnout více odpovědí): 

 prezident Novák 

 vedoucí sociálních služeb 

 vedoucí tlumočnických služeb 

 sociální pracovník 

 tlumočník 

 jakýkoli stůl v kancelářích 

 schránka 

 

15. Zakroužkujte, prosím, Vaši spokojenost nebo nespokojenost v následujících 

oblastech (Ohodnoťte jako známkou ve škole, kde 1 = velmi spokojen a 5 = velmi ne-

spokojen): 

 

prostředí organizace      1 2 3

 4 5 



V 

 

ochota a vstřícnost zaměstnanců organizace   1 2 3

 4 5 

celkový průběh služeb     1 2 3

 4 5 

srozumitelnost rad a informací    1 2 3

 4 5 

organizace ČUN obecně     1 2 3

 4 5 

 

16. A poslední otázka, jak zlepšit služby v organizaci ČUN? (možno zaškrtnout 

více odpovědí): 

 jiná otevírací doba 

 více přednášek nebo jiné přednášky 

 jiné kluby 

 jiné prostory 

 přednášky nebo kluby pro mladé neslyšící 

 více zaměstnanců 

 více zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 nová sociálně aktivizační služba (napište jaká)………………………… 

 jiné (napište)………………………………………………………… 



VI 

 

Příloha 2 

Tabulka rozdělení věku respondentů 

 

Věk Počet 

22 1 

24 1 

26 1 

29 1 

30 1 

31 1 

32 1 

37 1 

38 2 

41 1 

50 1 

52 1 

53 1 

57 1 

58 1 

59 2 

60 1 

61 1 

62 2 

63 2 

64 3 

65 3 

67 1 

68 1 

69 1 

70 1 



VII 

 

 71 1 

72 3 

73 5 

76 1 

77 2 

78 1 

81 2 

82 1 

84 1 
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