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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na činnost organizace Tichý svět, o. p. s., především 

na její působnost v oblasti pracovního uplatnění neslyšících. Největší pozornost je 

věnována poskytované službě sociální rehabilitace, a to jak v teoretické, tak v praktické 

rovině. Výzkumné šetření na základě analýzy dokumentace představuje vybrané 

charakteristiky klientů Tichého světa, v druhé části pak skrze případové studie přibližuje 

proces poskytování konkrétních typů služeb sociální rehabilitace a ukazuje na nich, jak 

činnost organizace přispívá k pracovnímu uplatnění neslyšících na trhu práce. 
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Abstract 

The bachelor thesis focuses on the activities of the organization Tichý svět, o. p. s. 

(The Silent world), mainly on its scope in the field of employment of the deaf. The 

greatest attention is paid to the service provided social rehabilitation, both in theoretical 

and in practical level. Research investigation based on the analysis of the documentation 

presents selected characteristics of clients of the Tichý svět, in the second part, then, 

through case study approaches the process of providing specific types of services of social 

rehabilitation and shows on them, how the organization affects the employability of the 

deaf in the labor market. 
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1 Úvod 

Pracovní uplatnění můžeme považovat za jednu ze základních životních potřeb 

jedince – díky práci dostává člověk možnost seberealizace. Problematika pracovního 

uplatnění je proto neustále aktuálním tématem. Tím spíše u osob se zdravotním 

postižením, které v procesu zaměstnávání naráží na různé překážky. Osoby se sluchovým 

postižením se při zapojení do zaměstnání setkávají se zcela specifickými úskalími, od 

ostatních skupin na trhu práce se odlišují především jiným typem komunikace, který 

problematiku pracovního uplatnění z velké části determinuje. Sluchová vada není na 

rozdíl od ostatních typů postižení na první pohled vidět, a tak bývá tato cílová skupina 

často opomíjena. 

K odstranění bariér při hledání zaměstnání osob se sluchovým postižením přispívají 

svou činností různé neziskové organizace. Jednou z nich, a to zcela jedinečnou ve svém 

zaměření, je organizace Tichý svět, o. p. s. (dále pouze Tichý svět, případně TS), která 

pomáhá osobám se sluchovým a kombinovaným postižením1 právě v oblasti pracovního 

uplatnění a komunikace. Cílem této práce je představení této organizace, jejích aktivit a 

nabízených služeb, zvláště pak přiblížení procesu sociální rehabilitace osob se sluchovým 

postižením, jak v teoretické, tak v praktické rovině. Jelikož je působnost Tichého světa 

opravdu rozsáhlá a rozmanitá, ostatní služby a činnosti organizace zůstávají v práci pouze 

stručně představeny. 

Práce je dělena do pěti hlavních kapitol. První kapitola je věnována teoretickému 

vymezení terminologie. Jsou v ní vymezeny základní typy sluchového postižení, dále je 

v ní představeno, jaká hlediska přístupu jsou pro tuto práci určující, a rovněž jsou v ní 

definovány základní komunikační systémy neslyšících2. 

Druhá kapitola představuje rizikové skupiny osob na trhu práce, rozebírá problémy, 

ke kterým může docházet při zaměstnávání neslyšících, nastiňuje možnosti vzdělávání, 

které oblast pracovního uplatnění ovlivňují. Přináší též přehled častých pozic, na kterých 

jsou neslyšící zaměstnáni. 

                                                 

1 Kombinovaným postižením je myšleno přidružené postižení k primárnímu sluchovému postižení. 

2 V této práci považujeme termín neslyšící za ekvivalentní termínu osoba se sluchovým postižením.  
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Třetí kapitola je věnovaná samotné organizaci Tichý svět a představení jejích 

základních služeb. Přináší též stručný pohled do historie a struktury organizace. Krátce 

pojednává i o ostatních aktivitách. 

Následující kapitola detailněji popisuje proces sociální rehabilitace neslyšících 

v organizaci Tichý svět. 

Poslední, pátá kapitola, zahrnuje výzkumnou část práce. Skrze kvantitativní šetření 

jsou zde popsány různé charakteristiky klientů Tichého světa. Další část výzkumné sondy 

skrze případové studie představuje proces sociální rehabilitace v praxi. Díky těmto 

konkrétním případům lze sledovat dopad činnosti organizace na neslyšící klienty.   
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2 Vymezení terminologie 

 Do kategorie osob se sluchovým postižením se řadí osoby s různě závažnou 

ztrátou sluchu, typem sluchové vady, s odlišnou dobou vzniku postižení a využívanými 

komunikačními systémy. Každá z těchto skupin vyžaduje odlišný přístup, proto v této 

kapitole vymezíme typy sluchových vad a vysvětlíme základní komunikační systémy 

osob se sluchovým postižením.  

2.1 Sluchové postižení 

 Termín sluchové postižení zahrnuje velice širokou skupinu osob. Podle Flowera 

(2003) dělíme osoby se sluchovým postižením podle ztráty sluchu v decibelech na osoby 

s lehkou, středně těžkou, těžkou a velmi těžkou vadou, praktickou a totální hluchotou.3 

Pro účely této práce budeme rozlišovat osoby se sluchovým postižením pouze na osoby 

neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé. Pod pojmem neslyšící jsou myšleni prelingválně 

neslyšící, kteří ohluchli ještě před osvojením řeči. Za nedoslýchavé jsou označovány 

osoby s postižením sluchu, které je do jisté míry možné kompenzovat technickými 

pomůckami. Mezi ohluchlé se řadí postlingválně neslyšící, kteří přišli o sluch až 

v pozdějším věku. Tyto skupiny se neliší pouze závažností postižení a dobou jeho vzniku, 

především však svými potřebami, které bývají rozdílné. (Hrubý, 1998).) 

Na neslyšící lze nahlížet ze dvou hledisek – z medicínského a ze sociokulturního 

(Hrubý, 1997). Medicínský pohled klade důraz na závažnost sluchové ztráty jedince, jeho 

sluchovou vadu a všechny síly upíná směrem k jejímu odstranění (Strnadová, 1998). 

Oproti tomu pohled sociokulturní pohlíží na neslyšící jako na jazykovou a kulturní 

menšinu4, která má vlastní jazyk, historii, tradici a kulturu. V odborné literatuře se dnes 

častěji než dříve setkáváme s pojmem Neslyšící s velkým „N“, jež vyjadřuje příslušnost 

k této komunitě (Horáková, 2012). Členové komunity Neslyšících nevnímají své 

postižení jako handicap, ale jsou na tuto skutečnost hrdí. Kultura neslyšících se však 

neprojevuje jen odlišností jazyka. Patří sem i specifický humor, umění, zvyky a 

                                                 

3 Lehká vada 20–40 dB, středně těžká vada 40–60 dB, těžká vada 60–80 dB, velmi těžká vada 80–90 dB, 

praktická hluchota 90 dB a více, totální hluchota – bez audiometrické odpovědi (Lejska, 2003, s. 36). 

4 „Jazykovou a kulturní menšinu z nich dělá existence znakového jazyka, podobné osudy a problémy, 

historie a často i společní vnější přátelé.“ (Hrubý, 1997, s. 38). 
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především chování.  V této práci je stěžejním aspektem identita neslyšících a jejich 

preferovaný komunikační systém, nikoliv přesné vymezení ztráty sluchu či typu sluchové 

vady. Pro neustálenou terminologii budeme užívat termín neslyšící5 s malým „n“. 

2.2 Komunikace sluchově postižených 

Školský zákon č. 171/1990 Sb., v § 3 odst. 2 uvádí: „Neslyšícím a nevidomým se 

zajišťuje právo na vzdělávání v jejich jazyce s použitím znakové řeči nebo Braillova 

písma“. Není uvedeno, kdo je pro účely zákona za neslyšícího považován, ani co obsahuje 

termín znaková řeč. Významný posun nastal v roce 1998, kdy vešel v platnost Zákon o 

znakové řeči č. 155/1998 Sb. Zákonem užívaný termín znaková řeč6 je v rozporu 

s míněním samotných neslyšících, jež svou komunikaci označují přesněji za znakový 

jazyk, avšak i tento nepřesný výraz je krokem k uznání českého znakového jazyka jako 

přirozeného i plnohodnotného, čímž se stal zákon opravdu přelomovým. V § 4 uvádí, že 

český znakový jazyk je hlavním dorozumívacím prostředkem neslyšících v České 

republice. Zákon taktéž v § 7 přiznává neslyšícím právo na vzdělávání ve znakovém 

jazyce i na samotnou výuku jazyka. Tím se velice významně zapsal do historie 

neslyšících. 

Zákon o znakové řeči byl novelizován zákonem č. 384/2008 Sb., o komunikačních 

systémech neslyšících a hluchoslepých osob, který užívání komunikačních systémů 

neslyšících podrobněji rozvádí.7 Rozdíl ve vymezení znakového jazyka v aktuálním 

zákoně se od předchozího liší prohlášením, že český znakový jazyk je hlavním 

komunikačním systémem těch osob, které ho samy považují za primární způsob 

komunikace. Pro všechny prelingválně neslyšící nemusí být tento jazyk hlavní 

komunikační systém, naopak ho jako primární způsob komunikace mohou využívat i 

osoby nedoslýchavé, uživatelé kochleárního implantátu a lidé ohluchlí, pro něž je 

komunikace ve znakovém jazyce přirozenější či pohodlnější. Zároveň musí být tato volba 

                                                 

5 V této práci označuji termínem neslyšící všechny osoby se sluchovým postižením. Pouze v případě, kdy 

situace vyžaduje upřesnění, užíváme termínů (prelingválně) neslyšící, nedoslýchavý a ohluchlí. 
6 „Znakovou řečí se pro účely tohoto zákona rozumí český znakový jazyk a znakovaná čeština.“ Zákon č. 

155/1998 Sb., § 3. 
7 Za neslyšící se v zákoně považují osoby prelingválně neslyšící, osoby ohluchlé s praktickou hluchotou a 

osoby nedoslýchavé, kterým je znemožněno funkční vnímání sluchovou cestou (Zákon č. 384/2008 Sb., 

§ 2 odst. 1). 
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plně respektována, jak uvádí § 1 odst. 2 zákona č. 384/2008 Sb., neslyšící „mají právo 

svobodně si zvolit z komunikačních systémů uvedených v tomto zákoně ten, který odpovídá 

jejich potřebám. Jejich volba musí být v maximální možné míře respektována“. 

Komunikační systémy se rozdělují na znakový jazyk jako takový a na komunikační 

systémy vycházející z českého znakového jazyka, kterými jsou - znakovaná čeština, 

prstová abeceda, vizualizace mluvené češtiny, písemný záznam mluvené řeči, Lormova 

abeceda, daktylografika, Braillovo písmo s využitím taktilní formy, taktilní odezírání a 

vibrační metoda Tadoma.  

V následujících podkapitolách si stručně vysvětlíme základní komunikační 

systémy. Omezíme se pouze na ty, které využívají klienti Tichého světa, tedy na znakový 

jazyk a s ním spojenou prstovou abecedu, odezírání a znakovanou češtinu. 

2.2.1 Český znakový jazyk  

Zákon č. 384/2008 Sb, v § 4 odst. 2 definuje český znakový jazyk jako „přirozený 

a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými 

prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní 

části trupu. Český znakový jazyk má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, 

dvojí členění, produktivnost, svébytnost a historický rozměr, a je ustálen po stránce 

lexikální i gramatické.“ 

 Znakový jazyk je jazyk vizuálně motorický, je založen na tvarech ruky, jejich 

pozici a pohybu. Může být tvořen lineárně, ale na rozdíl od mluvených jazyků 

i simultánně, a to díky dvojímu typu nosičů významu – manuálními (tvary, pozice 

a pohyby rukou) a nemanuálními (mimika, pohyby hlavou a horní části trupu). 

(Macurová, 2001) Je to tedy i zákonem uznaný přirozený, plnohodnotný jazyk. První tuto 

skutečnost dokázal na americkém znakovém jazyce lingvista William Stokoe v roce 

1960.8  Výzkum českého znakového jazyka započal roku 1993 v Institutu pro neslyšící 

v Berouně (Bímová, 2002). Od roku 1998 se studium přesunulo na akademickou půdu, 

především na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, v rámci oboru Čeština 

                                                 

8 Důkazy plnohodnotnosti a přirozenosti znakových jazyků jsou sepsány v knize Sign language structure: 

the first linguistic analysis of American sign language. (Stokoe, 1978). 
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v komunikaci neslyšících. Výzkumem se ale zabývají i katedry speciální pedagogiky po 

celé České republice. 

Součástí znakového jazyka je i prstová abeceda. „Prstová abeceda využívá 

formalizovaných a ustálených postavení prstů a dlaně jedné ruky nebo prstů a dlaní obou 

rukou k zobrazování jednotlivých písmen české abecedy.“ (Zákon 384/2008, § 6, odst. 3). 

Ve světě existuje mnoho různých podob. Rozdělit se dá na dva základní typy – abecedu 

jednoruční a dvouruční. Dvouruční prstová abeceda užívaná na našem území vizuálně 

zobrazuje pomocí různých tvarů a pozic ruky grafémy českého jazyka (Hudáková, 2008; 

Krahulcová, 2014). Drobně se ještě liší produkce prstové abecedy u mužské a ženské 

populace, a to rozdílnými tvary ruky (viz příloha 1). Užívá se hlavně k vyhláskování 

cizích slov, odborných termínů a vlastních jmen.  

2.2.2 Znakovaná čeština 

Dle § 6 odst. 2 „znakovaná čeština využívá gramatické prostředky češtiny, která 

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

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

jazyka.“ Je to tedy uměle vytvořený komunikační systém, který do značné míry využívá 

znaků znakového jazyka. Avšak gramatiku i slovosled přejímá z českého jazyka. 

Znakovaná čeština byla vytvořena slyšícími pro účely snadnějšího znázornění jazyka 

mluveného (Macurová, 2008). Nejčastěji bývá využívána v komunikaci interkulturní, 

tedy v komunikaci neslyšícího se slyšícím.  

2.2.3 Český jazyk  

Znalost většinového jazyka je velice důležitá, ať už jde o jeho psanou či mluvenou 

formu. Český jazyk je i v životě neslyšících nepostradatelný. Převážně prelingválně 

neslyšící se však potýkají s funkční gramotností. Špatné porozumění vychází z důsledků 

samotného sluchového postižení, ze kterého pramení absence přístupu k většinovému 

jazyku v nejdůležitějším kritickém období. Mají problémy s porozuměním psaného textu 

i s jeho produkcí. Jejich vyjadřování v psaném jazyce bývá pro okolí často těžce 

srozumitelné, obzvlášť pro ty, jež se s psanou češtinou neslyšících setkávají poprvé 

(Komorná, 2008). 
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Mluvená forma 

Míra osvojení mluvené řeči je dle Krahulcové (2001) závislá na stupni sluchové 

vady, případném přidruženém postižení, době vzniku postižení, na včasnosti diagnostiky 

a zahájení speciálně pedagogické péče a na vnějších faktorech (sociální a rodinné 

prostředí). Čím je ztráta sluchu závažnější, tím lze předpokládat i obtížnější osvojování 

si mluvené řeči. „Vývoj mluvené řeči sluchově postižených dětí je v důsledku sluchového 

postižení obvykle v jisté míře opožděný (u nedoslýchavých dětí), přerušený (při ztrátě sluchu 

od určitého věku) a omezený (především u těžce sluchově postižených dětí)“ (Souralová, 

Langer, 2005, s. 21).  Dochází k omezení sluchové kontroly vlastního mluveného slova, 

jež výrazně ovlivňuje charakteristiku hlasu těžce sluchově postižených. 

Psaná forma 

Užívání samotné psané češtiny nedokáže nikdy mluvenou řeč plně nahradit. 

Jednak proto, že neumí zaznamenat všechny aspekty mluveného projevu, ale i kvůli 

nedostatečné úrovni jazykové kompetence, která se v psaných textech neslyšících 

projevuje. Přesto „neslyšící nemohou nekomunikovat v psané češtině“ (Komorná, 2008, 

s. 51). Pro všechny neslyšící je však psaná čeština nezbytným komunikačním systémem. 

Většinu informací získáváme skrze psaný text – z novin, z časopisů, z nápisů, 

z internetových zdrojů. Slovní zásobu i vědomosti si rozšiřujeme četbou odborných či 

beletristických knih. Schopnost číst s porozuměním je tedy velmi důležitá, avšak 

nesamozřejmá. Naučit se český jazyk správně používat je pro prelingválně neslyšící 

opravdu obtížné, jelikož je pro většinu z nich český jazyk jazykem cizím (Komorná, 

2008, s. 46). Na rozdíl od slyšících si tento mateřský jazyk neosvojují bezděčně už od 

narození, ale musí se učit jeho strukturu a slovní zásobu cíleně. To je ale velice náročné 

právě proto, že češtinu ve větší nebo menší míře nemohou sluchovou cestou vnímat, hůře 

se jim tak učí významy konkrétních slov, mají obtíže s rozlišováním vizuálně podobných 

slov (rána, raná), problémy jim často činí tvarosloví, synonyma, homonyma nebo frazémy 

(Dingová, 2012). 

Nesnáze netkví pouze v recepci psané češtiny, ale i v její vlastní produkci. Texty 

neslyšících jsou podle Dingové (2012) specifické častým užíváním jednoduchých vět, 

zaměňováním či komolením slov, zaměňováním slovních druhů, vypouštěním slov, 

přidáváním nadbytečných slov, chybami ve vazbách sloves i předložek a ve shodě 

přísudku s podmětem. Problémy způsobují lingvistické odlišnosti českého znakového 
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jazyka a českého jazyka. V důsledku toho se můžeme v projevech neslyšících často setkat 

s interferencemi9 ze znakového jazyka (Langer, 2013).  Ty se projevují záměnami sloves 

mít a být, vyjadřováním absolutního záporu slovem vůbec, nerozlišováním důvodových a 

důsledkových vztahů, chybami ve slovosledu a absencí spony (Dingová, 2012, s. 93). 

Jejich psané texty jsou tak pro okolí často jen s obtížemi srozumitelné, jak 

zdůrazňuje Komorná (2008, s. 51): „bez zvládnutí psané češtiny neslyšící nebudou mít 

přístup ke vzdělání a k informacím vůbec a nebudou schopni obstát ve většinové 

společnosti“.  

2.2.4 Odezírání  

Orální komunikace patří mezi častou formu dorozumívání, zvláště u lehce 

nedoslýchavých osob. Při odezírání jde o snahu porozumět sdělení na základě sledování 

pohybů rtů mluvčího. Neslyšící však pro odezírání nemají lepší předpoklady než slyšící 

(Strnadová, 2001). Funkční odezírání vyžaduje přirozenou schopnost, talent a průměrný 

až nadprůměrný intelekt. Většina hlásek je tvořena vnitřními mluvidly, jež nelze zrakem 

spatřit, proto je zapotřebí si zbývající hlásky domýšlet (Strnadová, 2001). 

Odezírání ovlivňuje i řada dalších vnějších faktorů, jakými jsou celkový 

psychický a fyzický stav odezírajícího (zda je unavený, má hlad), znalost mluvčího, ale 

také rychlost jeho projevu a dobrá viditelnost úst mluvícího. Jelikož je to disciplína 

opravdu náročná, je potřeba dodržovat určité podmínky pro snazší odezírání (Strnadová, 

2001). Je to především nepřetržitý oční kontakt, dobré světlo, které ale nesmí 

odezírajícího oslňovat či být umístěno za zády mluvčího (okno, lampička), ideální 

vzdálenost mezi mluvčím a odezírajícím a správná artikulace. Právě ta by měla být mírně 

zvýrazněná, zpomalená, ale především by měla zachovat přirozený ráz. Úspěšnost 

odezírání mohou výrazně ovlivnit i akustické vlastnosti prostředí. Velký hluk či rušivé 

zvuky mohou odezírání značně znesnadnit. 

 

                                                 

9 Interference můžeme chápat jako„přenos výslovnostních pravidel či slovosledných a syntaktických vzorů 

z modelového jazyka do jazyka replikujícího, což může být důsledek nedokonalého osvojení druhého n. 

cizího jazyka“ (Karlík, 2016, s. 2049). 
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3 Problematika pracovního uplatnění 

Téma pracovního uplatnění se dotýká každého z nás, ovlivňuje různé sféry našich 

životů. Práce nenaplňuje pouze potřeby výdělečné činnosti, ale dává také prostor 

k socializaci a naplňování různých dalších potřeb – potřeby seberealizace, uznání 

a sounáležitosti (Buchtová, 2013). V případě ztráty zaměstnání tak nedochází pouze 

k poklesu životní úrovně, zvyšuje se tím i míra stresu, jež může zapříčinit vznik 

psychických onemocnění, alkoholismu či kriminalitu (Vespalec, 2010).  

3.1 Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením 

Osoby se zdravotním postižením patří mezi tzv. rizikové skupiny, tedy mezi osoby 

se zvýšeným ohrožením nezaměstnaností, která je u nich prokazatelně vyšší. Podle 

Vágnerové (2004) se na trhu práce nejlépe uplatňují osoby s tělesným postižením, poté 

osoby s těžkým zrakovým postižením, sluchovým postižením a nejtěžší vstup na trh práce 

mají lidé s mentálním postižením. Možnosti uplatnění neomezuje pouze samotný 

handicap. Významnou roli hraje i postoj zaměstnavatelů, který je často odmítavý, ať už 

z nedostatečné informovanosti, z čistého nezájmu nebo ze strachu z navýšení práce.  

Možnosti pracovního uplatnění tak neovlivňuje pouze samotné zdravotní postižení. 

Faktory se mohou mezi sebou prolínat a násobit. Mezi rizikové skupiny totiž nepatří 

pouze osoby se zdravotním postižením, ale podle Buchtové (2013) se sem řadí i mladí 

lidé, ženy, matky dětí do 15 let, příslušníci etnických menšin, osoby staršího věku a lidé 

s nízkým vzděláním.  Mnoho lidí se zdravotním postižením tak samozřejmě spadá i do 

některé z dalších uvedených skupin. S každou další rizikovou charakteristikou se šance 

na získání zaměstnání snižuje.  

Stát se snaží jakémukoli nerovnému zacházení předcházet. V § 4 odst. 1, zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se hovoří o zákazu diskriminace zaměstnanců z důvodu 

zdravotního postižení, etnického původu, jazyka, věku, pohlaví a dalších charakteristik. 

Lze si ovšem snadno domyslet, jak je vymáhání tohoto zákona v praxi účinné.  

3.2 Problematika pracovního uplatnění neslyšících 

Možnosti pracovního uplatnění u neslyšících jsou v porovnání s možnostmi lidí 

s jiným postižením ještě specifičtější.  Na první překážky naráží již při hledání práce. 
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V inzerátech bývá často uvedeno jen telefonní číslo. Neslyšící sice mají možnost 

domluvení pohovoru přes Tichou linku10, přes pracovního konzultanta či přes někoho 

z blízkých, ale už takto zprostředkovaný hovor může zaměstnavatele odradit a vzbudit 

v nich pocit nesamostatnosti klienta. V případě, že zaměstnavatele kontaktují emailem, 

vlivem jejich špatné úrovně českého jazyka to může mít také negativní dopad. Kvalitu 

projevu totiž lidé často mylně přisuzují nízkému intelektu. 

S diskriminací na pracovišti se tak potýkají i neslyšící.11 Občas jde pouze 

o subjektivní, domnělou diskriminaci, která vzniká v důsledku sluchové vady, jelikož 

neslyšící plně nerozumí svým slyšícím kolegům, z čehož pramení mylné přesvědčení, že 

ho kolegové pomlouvají. Velice často však dochází k objektivní diskriminaci. Podle 

výzkumu Havlové (2016) diskriminaci v zaměstnání zažilo 80 % českých neslyšících. 

Výzkum Lydie L. Callis (2016, online), který byl uskutečněn na americké populaci, 

ukazuje, že více než polovina neslyšících se již s diskriminací na pracovišti setkala, a 75 

% z nich už kvůli tomu dokonce někdy opustilo zaměstnání. Havlová (2016) výzkumem 

dokázala, že jde o diskriminaci z důvodu zdravotního postižení.12 Častou formou 

diskriminace je odmítání tlumočníka na pracovišti. Z tohoto důvodu může zájem o práci 

ztroskotat už při pohovoru. 

 

Dle Skákalové (2016) dochází u neslyšících při zaměstnávání v praxi k pěti 

základním problémům. Neslyšící nemají reálný odhad svých schopností a kompetencí. 

S nereálným odhadem svých vlastních možností se můžeme setkat v obou extrémech. 

Někteří neslyšící si i přes svoji kompetentnost troufají pouze na pomocné práce, jiní mají 

naopak pouze základní vzdělání, žádnou zkušenost v oboru, a přesto se hlásí na vedoucí 

pozice. Další skupinou jsou neslyšící, kteří nechtějí přijmout fakt, že některé práce 

z podstaty jejich postižení fakticky dělat nemohou a chtějí pracovat například jako osobní 

asistentka ředitele, jejíž hlavní pracovní naplní je telefonické vyřizování. Dalším 

                                                 

10 Tichá linka je online tlumočnická služba provozovaná organizací Tichý svět, viz kap. 4.4 Poskytované 

sociální služby. 
11 Pro diskriminaci neslyšících vymezil v roce 1975 Tom Humphries speciální termín audismus, s cílem 

rozšířit povědomí o této problematice.  
12 Sedmnácti zaměstnavatelům odeslala téměř totožné (fiktivní) životopisy – jednoho uchazeče slyšícího 

a druhého neslyšícího, přičemž neslyšící měl dle životopisu více zkušeností. Slyšícímu odpověděl 12 ze 

17 zaměstnavatelů s pozvánkou na pohovor, kdežto neslyšícímu pouze 3. 

https://www.huffingtonpost.com/author/lydia-l-callis
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problémem je jejich požadavek na okamžitý nástup do práce, a to často jen do té 

nejideálnější. Nechtějí se smířit s tím, že by měli nastoupit do práce jen na přechodnou 

dobu, přestože akutně potřebují finanční prostředky. Stejně tak odcházejí z pracovních 

pozic kvůli banálním záležitostem a až posléze zjišťují, že lepší pracovní nabídku 

nenajdou. Další komplikace mohou nastat u sestavování životopisu a motivačních 

dopisů, a to nejen kvůli špatné úrovni psané češtiny. Při sestavování životopisu si 

nepamatují své předchozí pracovní pozice nebo si nepamatují obor ani rok zakončení 

svého studia. V motivačním dopise zveřejňují jako jedinou motivaci zdroj příjmů, 

případně jako hlavní argument pro přijetí uvádějí fakt, že jsou příjemci invalidního 

důchodu. Jako nejzávažnější se jeví problém nevhodného chování při komunikaci se 

zaměstnavatelem. Zde naráží na svou kulturu, do které spadá i přímá komunikace bez 

jakýchkoli příkras. 

Při pohovoru se hned dotazují na výši platu či možnosti dovolené, avšak nechápou 

zdvořilostní zásady, při kterých se uchazeč seznamuje s firmou i jejími zástupci. Dalším 

úskalím bývá neomluvená absence již při prvním dni v práci, tykání v emailech výše 

postaveným. Mateřský znakový jazyk totiž vykání a tykání nerozlišuje (Komorná, 2009). 

Obecně se jedná o problém s dodržováním nepsaných pravidel slušného chování, které je 

buď nikdo neučil, nebo je nechtějí respektovat kvůli neshodě s jejich kulturou. Posledním 

rozšířeným jevem jsou mylné představy o běžném životě. Ty vznikají na základě 

informačního deficitu daného komunikační bariérou právě z toho důvodu, že je pro 

většinu neslyšících český jazyk druhým, nikoli mateřským jazykem. Při hledání práce 

požadují platové podmínky neúměrné jejich vzdělání a kvalifikaci.  

 

 

Pracovní pozice 

Existuje málo dat o konkrétních případech pracovního zařazení osob se 

sluchovým postižením. Souhrnný přehled nejčastějších pozic uvádí na svém pracovním 

portále (Práce pro sluchově postižené; 2014, online) Tichý svět a také Národní rada 

zdravotně postižených na svém webu (Sluchové postižení, online) zřízeném v rámci 

projektu EU Neuzavírejte se mezi čtyři stěny. Zpravidla se jedná o pozice nevyžadující 

přímou komunikaci s klientem, zákazníkem. Výjimkou jsou pozice pedagogické, kde 

sluchové postižení a případná znalost znakového jazyka může být velikou výhodou až 
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předností. Společné mají následující povolání i to, že na většinu z nich je možné se 

připravit studiem na některé ze škol pro sluchově postižené v České republice. Kompletní 

seznam nabízených oborů naleznete v příloze 2. 

Pozice uvedené na těchto internetových stránkách přehledně rozdělíme podle 

klasifikace zaměstnání CZ-ISCO13. Dle katalogu, uvedeném na webu Národní soustavy 

povolání, v souladu s klasifikací CZ-ISCO, dělíme profese do následujících kategorií od 

CZ-ISCO 1 do CZ-ISCO 0 (Kategorie CZ-ISCO, 2017, online). 

1 – Zákonodárci a řídící pracovníci 

Dle uvedených zdrojů v této kategorii neslyšící nepracují. Spadají sem vedoucí 

pracovníci – ředitelé, obchodní ředitelé a další řídící pracovníci. 

 

2 – Specialisté 

Do této oblasti se řadí specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání (ISCO 23), tedy 

speciální pedagogové, sociální pracovníci, psychologové a lektoři. Jsou to velice 

kvalifikované profese. Pro výkon těchto povolání je třeba mít nejlépe vysokoškolské 

bakalářské vzdělání, na některých uvedených pracovních místech je vyžadován dokonce 

magisterský titul. Na těchto pozicích se neslyšící nejlépe uplatní ve 

vzdělávacích zařízeních pro sluchově postižené (speciální pedagog, psycholog), případně 

v organizacích zaměřených na cílovou skupinu osob se sluchovým postižením (lektoři 

znakového jazyka, sociální pracovníci). Vhodnou průpravou pro tato povolání je studium 

oboru předškolní a mimoškolní pedagogika na střední škole v Hradci Králové14. 

V této kategorii nalezneme i specialisty v oblasti informačních a komunikačních 

technologií (ISCO 25) – správce sítě, správce databází, programátory a vývojáře. Tyto 

pozice jsou pro neslyšící vhodné, jelikož nevyžadují osobní komunikaci se zákazníky. 

                                                 

13 „Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního 

standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), jehož tvůrcem je 

Mezinárodní organizace práce (ILO).“ Vychází z dat Českého statistického úřadu. (Co vlastně znamená 

CS-ISCO ; Vyhledávač CZ –ISCO,  nedatováno, online). 

14 Školou v Hradci Králové máme na mysli VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549, 

vzdělávající žáky se sluchovým postižením. 
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Jedná se o samostatné pozice, kde není třeba ani každodenní komunikace s kolegy či 

vedoucími. Ta i v případě slyšících zaměstnanců často probíhá písemnou formou.  Na 

školách pro sluchově postižné lze studovat obor informační služby, informační 

technologie nebo počítačové systémy a aplikovaná elektrotechnika.  

Neslyšící jsou vizuálně založení jedinci, z tohoto důvodu mohou být výborní 

výkonní umělci (ISCO 26), kteří pracují například jako grafici nebo kameramani. Střední 

škola (dále jen SŠ) v Hradci Králové nabízí příbuzný obor reprodukční grafik pro média. 

 

3 – Techničtí a odborní pracovníci 

Díky středoškolskému oboru asistent zubního technika na SŠ pro sluchově 

postižené Výmolova, mohou neslyšící pracovat jako odborní pracovníci v oblasti 

zdravotnictví (ISCO 32) na pozici zubní technik. V této kategorii najdeme i odborné 

pracovníky v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech (ISCO 34), kam se 

řadí art grafici a trenéři. Na pozicích techniků v oblasti informačních a komunikačních 

technologií (ISCO 35) mohou neslyšící pracovat jako asistenti kameramana nebo jako 

správci aplikací. 

 

4 – Úředníci 

 Neslyšící se mohou uplatnit jako všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři 

a pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů (ISCO 41). Nejlépe jako operátoři 

počítačů pro vkládání dat, pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů nebo třídiči 

poštovních zásilek. Tyto pozice jsou vhodné pro ty jedince, kteří mají nějaké přidružené 

zdravotní omezení, díky nimž nemohou vykonávat fyzicky těžkou práci.  

 

5 – Pracovníci ve službách a v prodeji 

 Možnost zaměstnání se nabízí na pozicích pracovníků v oblasti osobních služeb 

(ISCO 51) jako pomocní kuchaři, číšníci nebo servírky. Možnost vyučení nabízí 

například obor kuchař – číšník na SŠ v Hradci Králové nebo v Praze na SŠ pro sluchově 

postižené Holečkova. Absolventi se pak mohou uplatnit na otevřeném trhu práce mezi 

slyšícími nebo v provozu Tiché kavárny či Tiché pekárny, kde pracují zaměstnanci se 

sluchovým postižením. Patří sem i kadeřníci, pro ně ale žádná ze škol pro sluchově 

postižené vzdělání nenabízí. 
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6 – Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 

 V této kategorii bývají neslyšící zaměstnaní především jako kvalifikovaní 

pracovníci v zemědělství (ISCO 61) na pozicích pěstitelů nebo floristů. Odpovídajícího 

vzdělání lze dosáhnout na SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, a to hned 

ve třech úrovních. V oboru zahradnické práce na OU, na SOU v učebním oboru zahradník 

nebo v zahradnictví – oboru zakončeném maturitní zkouškou. 

 

7 – Řemeslníci a opraváři 

V tomto odvětví mohou neslyšící pracovat na pozicích spadajících do kategorie 

řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (ISCO 71). Patří sem malíři, natěrači, 

topenáři, zedníci a podlaháři. SŠ pro sluchově postižené Holečkova nabízí vzdělání 

v oboru malíř a lakýrník. Další kategorií jsou kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci 

v příbuzných oborech (ISCO 72) – zámečníci, svářeči, údržbáři a mechanici osobních 

automobilů. Pro tyto obory není pro neslyšící v této kategorii dostupné vzdělání.  Uplatnit 

se ale mohou taktéž jako pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel a 

polygrafie (ISCO 73) především na pozici pracovníků přípravy tisku. Budoucí pracovníci 

v oboru elektroniky a elektrotechniky (ISCO 74) mohou studovat na SŠ po sluchově 

postižené Holečkova obor strojní mechanik, příp. výuční obor elektrikář na SŠ pro 

sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Pro zpracovatele potravin, dřeva, textilu 

(ISCO 75) existují širší možnosti studia. V tomto odvětví se uplatní absolventi oboru 

truhlář, pekař, cukrář, čalouník, krejčí, šití oděvů nebo truhlář. 

 

8 – Obsluha strojů a zařízení, montéři 

 Široké uplatnění mohou neslyšící nalézt jako montážní dělníci výrobků a zařízení 

(ISCO 82). Mohou to být strojní dělníci, montážní dělníci výrobků z kovů nebo z pryže 

a plastu. V poslední době přibývá i řidičů a obsluhy pojízdných zařízení (ISCO 83). Čím 

dál více neslyšících pracuje na pozici taxikáře, zaměstnává je například firma Uber (Uber 

zaměstnává neslyšící řidiče, 2018, online). V neposlední řadě se sem řadí i skladníci. Ti 

se na své povolání mohou připravit na učňovském oboru operátor skladování na SŠ 

Gellnerka v Brně. 
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9 – Pomocníci a nekvalifikovaní pomocníci 

Tyto pozice mohou vykonávat neslyšící, pakliže mají pouze základní vzdělání. 

Uplatní se jako uklízeči a pomocníci (ISCO 91) v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních, 

v administrativních objektech nebo ve výrobních prostorech a skladech, jako pracovníci 

ručního mytí vozidel nebo praní prádla. Bez kvalifikace se obejdou i pomocní pracovníci 

při přípravě jídla (ISCO 94). Často jsou neslyšící zaměstnáni jako pracovníci přípravy 

jídel či umývači nádobí, kde sluchové omezení nehraje žádnou roli. 

 

0 – Zaměstnanci v ozbrojených silách 

 Klasifikace ISCO uvádí i kategorii zaměstnanců v ozbrojených silách. Zde ale 

neevidujeme žádné významné procento zaměstnaných neslyšících. 

3.3 Možnosti vzdělávání osob se sluchovým postižením  

Jednou z hlavních příčin, ze které vyplývá problematika pracovního uplatnění 

osob se zdravotním postižením, je podle Skákalové (2016, s. 111) nízká úroveň vzdělání. 

Na následujících řádcích nastíníme, jak vypadala situace vzdělávání žáků a studentů se 

sluchovým postižením před rokem 1989 a jaký je její aktuální stav. Kompletní přehled 

škol, včetně roků jejich založení a nabízených oborů, je uveden v příloze 2 a 3. 

 

Pohled do historie 

Před rokem 1989 byli žáci se SP děleni do škol podle ztráty sluchu v řečové oblasti 

(500–3000 Hz) na základě lékařské zprávy od foniatra. Rozlišovaly se tři typy škol 

(Šimůnková In Sovák, 1987)  

a) pro žáky nedoslýchavé – v těchto školách se vzdělávali žáci se ztrátou sluchu od 30 

do 60 dB. Sem spadají osoby se SP, které mohou pomocí sluchu rozvíjet řeč, avšak 

na vzdělání ve škole pro slyšící kvůli sluchovému postižení nedosahují. Školy se 

zaměřovaly na maximální rozvoj sluchového vnímání. 

b) pro žáky se zbytky sluchu – velikost ztráty sluchu u žáků větší než 70 dB, práh 

srozumitelnosti okolo 70 dB. Jejich řeč nebylo možné rozvíjet výhradně sluchovou 

cestou. 
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c) pro žáky neslyšící – do této kategorie se řadili žáci se sluchovou ztrátou od 80 do 

100 dB. Patřili sem žáci s praktickou hluchotou, případně s tak velkou ztrátou sluchu, 

která jim bránila v rozvoji řeči sluchovou cestou. Školy měly za úkol „formovat 

mluvenou řeč na základě hmatu, zraku a při tom aktivizovat i zbytky sluchu“ 

(Šimůnková, 1987, s. 47). 

Rodiče žáků, kteří se nacházeli v rozmezí mezi kategoriemi, mohli pravděpodobně 

bojovat o zařazení žáků do kategorie lehčího stupně postižení. Rozdělení do těchto tří 

skupin bylo dáno méně kvalitními kompenzačními pomůckami. Dnes by nebyl takový 

rozdíl mezi žáky se zbytky sluchu a nedoslýchavými, neslyšícími a se zbytky sluchu. 

Nejspíš by přibývalo nedoslýchavých a snižoval se počet neslyšících.  

Školy prošly za posledních několik desetiletí mnoha změnami, a to včetně změn 

názvu. Proto autorka pro označení škol nepoužívá celý oficiální název, ale identifikuje je 

podle lokality, ve které se vzdělávací instituce nachází. 

 

Základní vzdělávání 

Všechny typy škol byly v Praze, v Brně a okolí i na střední a severní Moravě. 

V Čechách byly tyto školy rozmístěné po celém území. V Liberci byla škola pro 

nedoslýchavé žáky, žáci se zbytky sluchu byli vzdělávání v Hořičkách a neslyšící v Plzni. 

 Zvláštní škola pro nedoslýchavé byla pouze jediná, a to ve Vodňanech. V Liberci 

a v Ječné ulici v Praze byly pouze zvláštní třídy pro nedoslýchavé. Zvláštní školu pro 

neslyšící bychom našli v Českých Budějovicích. Zvláštní třídy pro neslyšící byly při 

škole pro neslyšící ve Valašském Meziříčí. 

 

Střední vzdělávání 

 Středoškolského vzdělání šlo dosáhnout ve třech úrovních na odborném učilišti 

(OU), středním odborném učilišti (SOU) a na gymnáziu. Odborné učiliště pro sluchově 

postiženou mládež bylo pouze v Praze na Smíchově a nabízelo jediný obor – kožedělná 

výroba pro obuvnickou manipulaci. SOU poskytovala škola v Praze na Smíchově (obory: 

dámská/pánská krejčí/krejčová, obuvník/obuvnice, čalouník/čalounice, klempíř a strojní 

mechanik), v Brně (strojní mechanik, krejčová) a ve Valašském Meziříčí v oboru 

elektrovýroba. Studium na gymnáziu v Praze v Ječné ulici mohli absolvovat pouze 
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nedoslýchaví žáci. Maturitu tak získali pouze nedoslýchaví žáci. Ti jediní pak měli 

možnost pokračovat ve vysokoškolském studiu. Kdo navštěvoval školu pro neslyšící 

nebo pro žáky se zbytky sluchu, neměl možnost dosáhnout středoškolského vzdělání 

zakončeného maturitní zkouškou. 

 

Situace po roce 1989 

Vyhláška MŠMT ČR č. 399/1991 Sb., o speciálních školách a speciálních 

mateřských školách ruší dosavadní kategorizace škol podle velikosti ztráty sluchu 

a zřizuje mateřské, základní a střední školy pro sluchově postižené. Od tohoto roku mohli 

do maturitních oborů nastoupit i žáci neslyšící. 

 

Vzdělávání na vysokých školách 

Nejzásadnější změnou po revoluci bylo rozšíření možnosti vzdělání neslyšících 

do vysokoškolské oblasti. Do této doby neslyšící možnost studia na vysoké škole neměli. 

V roce 1992 vznikl na JAMU obor Výchovná dramatika pro neslyšící. Pro studium na 

umělecké vysoké škole nebylo potřeba mít maturitu v případě, že byl u jedince prokázán 

mimořádný talent. Proto mohli neslyšící už od tohoto roku započít studium na vysoké 

škole. V roce 1998 byl otevřen obor Čeština v komunikaci neslyšících, který mohl 

vzniknout až tehdy, když dorostla generace neslyšících, kteří měli maturitu a mohli tudíž 

studovat na VŠ. Ze stejných důvodů vzniklo v témže roce Středisko Teiresiás15 v Brně. 

 

Aktuální situace16 

V současné době se mohou neslyšící vzdělávat ve školách hlavního vzdělávacího 

proudu17, ve školách po sluchově postižené nebo ve školách pro žáky s vadami řeči, kde 

                                                 

15 Teresiás je středisko poskytující pomoc studentům se specifickými nároky. 
16 Aktuální seznam nabízených oborů je dostupný na webových stránkách jednotlivých škol. Jejich 

seznam je uveden v literatuře. 
17 Co se týče situace vzdělávání žáků se sluchovým postižením v běžných školách, je velice aktuálním 

tématem otázka inkluze. Vyvstává otázka, zda je inkluze opravdu vhodným řešením i pro žáky neslyšící, 

jejichž preferovaným komunikačním systémem je znakový jazyk. Ve školách hlavního vzdělávacího 

proudu jim pravděpodobně, vzhledem k nedostatku pedagogů ovládajících znakový jazyk, nebude 

poskytnuto vzdělání v jazyce, který je pro ně nejdostupnější. Přesně tak, jak to za povinnost státu ukládá 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením v článku č. 24. (Šmídová, 2016, s. 40-41). 
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mohou být zřízeny třídy pro žáky s různou úrovní sluchového postižení. Na vzdělávání 

žáků se sluchovým postižením se zaměřují tyto školy: Gymnázium, Střední odborná 

škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Ječná; MŠ, ZŠ, SŠ pro 

sluchově postižné Výmolova; MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené Holečkova; VOŠ, SŠ, 

ZŠ a MŠ Hradec Králové; MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí; MŠ, 

ZŠ a SŠ Gellnerka Brno; MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice, ZŠ pro 

sluchově postižené a MŠ pro sluchově postižené v Ostravě; ZŠ a MŠ pro sluchově 

postižené Plzeň, Dětský domov a MŠ Beroun, MŠ, ZŠ a Dětský domov Ivančice, MŠ 

a ZŠ Kyjov a ZŠ a MŠ logopedická Liberec.18 

Škála nabízených oborů je oproti minulosti výrazně širší, a to zejména těch 

maturitních. „Dnes máme jak čtyřleté a pětileté obory pro absolventy základních škol, tak 

nástavby pro absolventy jiných středních škol bez maturity. Co na našem maturitním trhu 

chybí? Určitě možnost kombinovaného (večerního, dálkového, distančního) maturitního 

studia ve škole pro sluchově postižené. (…) Máme hodně vyučených lidí s vadou sluchu 

ve středním a vyšším věku, kteří by o maturitu velmi stáli. Povinnosti v zaměstnání 

a starost o rodinu jim však nedovolují nastoupit do denního studia.“ (Hudáková, 2007). 

 Školy pro sluchově postižené nabízí středoškolské vzdělání ve třech stupních 

a několika různých oborech (Střední vzdělávání, nedatováno, online). 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (kód oboru M), lze získat v oborech: 

gymnázium (Gymnázium v Praze, Ječná), reprodukční grafik pro média (SŠ Hradec 

Králové), počítačové systémy a aplikovaná elektrotechnika (SŠ ve Valašském Meziříčí), 

informační technologie (SŠ Gellnerka, Brno), informační služby (SOŠ Ječná), 

zahradnictví (SŠ ve Valašském Meziříčí), hotelnictví (SŠ Holečkova, Praha), asistent 

zubního technika (SŠ Výmolova, Praha) a předškolní a mimoškolní pedagogika (SŠ 

Hradec Králové). 

                                                 

18 Některé školy pro žáky se sluchovým postižením se přetransformovaly na školy logopedické, ale tyto 

uvedené školy vzdělávají značné procento neslyšících žáků. Některé školy nemají svojí specializaci 

v názvu uvedenou. 
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Úplné střední odborné vzdělání s výučním listem i maturitou (kód oboru L) nabízí 

obory: mechanik elektronik (SŠ ve Valašském Meziříčí), podnikání (SŠ Holečkova a SŠ 

Hradec Králové), gastronomie (SŠ Holečkova, Praha) a dřevařská a nábytkářská výroba 

(SŠ Hradec Králové). 

Střední vzdělání s výučním listem 

 Středního odborného vzdělání (kód oboru H) lze na školách pro sluchově 

postižené dosáhnout v oboru: elektrikář (SŠ ve Valašském Meziříčí), strojní mechanik 

(SŠ Holečkova, Praha), operátor skladování (SŠ Gellnerka, Brno), truhlář a umělecký 

truhlář a řezbář (oba SŠ Hradec Králové), kuchař – číšník (SŠ Hradec Králové a SŠ  

Holečkova, Praha). Škola Holečkova v Praze nabízí ještě obory malíř a lakýrník, 

čalouník, pekař a cukrář. 

 Nižší střední odborné vzdělání (kód oboru E) nabízí vzdělání v následujících 

oblastech: sklenářské práce (SŠ České Budějovice), prodavačské práce a podlahářské 

práce (SŠ Gellnerka, Brno), elektrotechnické a montážní práce (SŠ ve Valašském 

Meziříčí), potravinářská výroba se zaměřením na cukrářské práce (SŠ Holečkova, Praha), 

stravovací a ubytovací služby (SŠ Holečkova, Praha a SŠ Hradec Králové), malířské a 

natěračské práce (SŠ Holečkova. Praha), truhlářské a čalounické práce (SŠ Holečkova, 

Praha a SŠ Hradec Králové) a šití oděvů (SŠ Holečkova, Praha). 

 

Střední vzdělání 

 Vzdělání v praktických školách (kód oboru C) skýtá možnost studia na jednoleté 

praktické škole v Českých Budějovicích nebo na dvouleté v Olomouci nebo v Českých 

Budějovicích.   
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4 Organizace Tichý svět, o. p. s. 

Tichý svět (dále TS) je obecně prospěšná společnost, která se zabývá podporou 

neslyšících v oblasti sociálních služeb. Svoji činnost zahájila v roce 2006. Vznikla za 

účelem zrovnoprávnění postavení neslyšících na trhu práce a ve vzdělávání. Svým 

působením se snaží o odstranění především komunikačních bariér. Její hlavní cílovou 

skupinou jsou osoby se sluchovým postižením, zejména pak osoby komunikující 

znakovým jazykem (Tichý svět, 2018, online). 

Od agentur působících v oblasti pracovního poradenství se Tichý svět odlišuje 

uvědoměním si specifických potřeb neslyšících, znalostí a respektováním jejich kultury 

(APPN, 2008, s. 4). Všichni slyšící zaměstnanci, bez ohledu na pracovní pozici, se 

neustále vzdělávají ve znakovém jazyce pod vedením neslyšících lektorů. Díky tomu 

mohou neslyšícím klientům dopřát bezproblémovou komunikaci v jejich mateřském 

jazyce a zároveň zajistit plynulý průběh jednání se zaměstnavateli.  

Tichý svět se zaměřuje na sociální služby, především na služby sociální rehabilitace, 

tranzitní program, odborné sociální poradenství, online tlumočení, právní poradenství, ale 

i na osvětovou činnost – pořádá workshopy, přednášky, kurzy znakového jazyka pro 

veřejnost, provozuje Tiché zprávy19 a je součástí mnoha projektů. 

Nevěnuje se však pouze neslyšícím. Cílí i na slyšící veřejnost, věnuje se osvětové 

činnosti zaměřené na znakový jazyk a kulturu neslyšících, pro ně jsou určeny i kurzy 

znakového jazyka, které TS pořádá. Osvětu provádí také na úřadech práce a mezi 

potenciálními zaměstnavateli, s cílem odstranit obavy z komunikace a ze zaměstnávání 

neslyšících (APPN, 2010).  

 

4.1 Cíl 

Činnosti a aktivity organizace se v průběhu času proměňovaly. Hlavní poslání 

Tichého světa však od začátku zůstává stejné. Vytyčuje si tři hlavní cíle: 

                                                 

19 Tiché zprávy vysílají na internetu zprávy v českém znakovém jazyce.  (Tiché zprávy, 2018, on line) 

Více informací viz podkapitola 4.5. Ostatní služby. 
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• „přispívat k integraci neslyšících do společnosti slyšících, a to maximální možnou 

měrou a všemi dostupnými prostředky, 

• přispívat k publicitě komunity neslyšících a šíření informací o jejich kultuře 

a jazyce,  

• pomáhat překonávat jazykové i kulturní bariéry, včetně odstraňování 

zakořeněných předsudků o komunitě neslyšících.“  (APPN, 2007, s. 3) 

Jejím cílem je propojovat svět slyšících a neslyšících. V tomto přístupu jde příkladem 

samotná organizace, která zaměstnává neslyšící na nejrůznějších pozicích. Pomáhá 

k překonávání jazykových bariér provozováním online tlumočnické služby, ale například 

také skrze službu sociální rehabilitace. O osvětu a odstraňování kulturních bariér se stará 

v rámci interaktivních workshopů a přednášek, ve kterých boří předsudky a mýty o 

neslyšících a o znakovém jazyce, účastní se též důležitých veletrhů, kde tuto cílovou 

skupinu přibližuje veřejnosti. Jelikož je důležité tyto zakořeněné názory ve společnosti 

měnit, Tichý svět pořádá osvětové akce i na základních a středních školách, na úřadech i 

v nemocnicích (Tichovinky, Léto, 2017, online). 

V neposlední řadě se Tichý svět snaží o neustálé zvyšování dostupnosti a kvality 

poskytovaných sociální služeb pro neslyšící (APPN, 2009). O to usiluje rozšiřováním své 

působnosti do čím dál většího počtu krajů, celoživotním vzděláváním svých pracovníků 

a neustálými inovacemi. 

 

4.2 Historie 

Chceme-li se dozvědět o kořenech této organizace, musíme se podívat do roku 

1999, kdy byla Františkem Tichým založena webová stránka www.neslysici.cz, která 

sloužila neslyšícím uživatelům, s cílem zprostředkovat jim informace a zprávy z domova 

i ze světa. O tři roky později v roce 2002 založil František Tichý a Tomáš Wirth občanské 

sdružení nesoucí stejnojmenný název – www.neslysici.cz. O tři roky později bylo sdružení 

přejmenováno na Neslyšící CZ. V srpnu roku 2005 byl sdružení schválen dvouletý 
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projekt20 Agentura profesního poradenství pro Neslyšící (APPN), jehož hlavním cílem 

bylo založit agenturu, která bude díky svým kvalifikovaným pracovníkům pomáhat 

prosazovat postavení Neslyšících na trhu práce, zprostředkovávat komunikaci se 

zaměstnavatelem, vzdělávat Neslyšící v oblasti práce s internetem, pořádat workshopy a 

další vzdělávací aktivity. (APPN, 2006) 

Samotná organizace APPN, o. s. (dále pouze APPN) vznikla 15. června 2006 

(APPN, 2010, s. 1), tehdy sídlila na Vyšehradě ve Vladislavské ulici na Praze 2 

(Poláková, 2006, s. 14). Již od svých počátků se zaměřovala především na oblast 

pracovního uplatnění. Poskytovala pomoc s porozuměním odborných (zejména úředních) 

textů, při vyplňování daňových přiznání, zprostředkovávala telefonické hovory a 

organizovala tzv. Jobkluby, v jejichž rámci probíhala příprava na běžné situace 

související s oblastí zaměstnávání – přichystala je na pracovní pohovor, neslyšící se 

naučili hledat práci i správně sestavit životopis. Od roku 2008 se nabídka služeb ustálila. 

Od tohoto roku bylo možné využívat služeb dlouhodobého a krátkodobého pracovního 

poradenství, pracovní intervence, sociálního poradenství, online tlumočení a přidala se i 

možnost právního poradenství především v odvětvích pracovního, občanského a 

obchodního práva. 

Organizace APPN též umožňovala neslyšícím přístup k internetu a zařizovala 

hlídání dětí znakujícími dobrovolníky po dobu konání konzultací, případně během kurzů. 

Pořádala odborné i cestovatelské přednášky, promítání filmů, kurzy anglického 

a znakového jazyka a kurz práce na počítači. Organizace taktéž nabízela čtyři dny v týdnu 

možnost využití počítačů s internetem pro vyřízení emailů, vyhledávání nabídek práce 

a pro komunikaci se zaměstnavateli. Ojedinělou nabídkou byla služba mediace – tedy 

metoda mimosoudního řešení sporů za účasti třetí, neutrální osoby.  

V průběhu času se kromě nabízených služeb vyvíjel i název organizace. 

Z počátečního názvu APPN, o. s. se v roce 2014 APPN transformovalo na obecně 

prospěšnou společnost a v témže roce se organizace přejmenovala na Tichý svět, o. p. s. 

(APPN, 2007-2013; Tichý svět, 2014-2016). 

                                                 

20 Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu 

hlavního města Prahy (APPN, 2006). 
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4.3 Struktura 

Organizace Tichý svět se od svého vzniku rozrostla nejen co do počtu zaměstnanců, 

ale rozšířila také svoji působnost do celkem deseti krajů České republiky. Aktuálně má 

pobočky v těchto městech (Pobočky, 2018, online). 

• Praha – vznik 2006 (Poláková, 2006, s. 14) – Podolská 322/21, Praha 4, 147 00 

• Liberecký kraj – vznik 2013 (APPN, 2013, s. 18) – Felberova 604, Liberec, 

460 01 

• Královéhradecký kraj – vznik 2013 (APPN, 2013, s. 18) – Gočárova třída 

1620/30, Hradec Králové, 500 02 

• Plzeňský kraj – vznik 2013 – (APPN, 2013, s. 18) – sady Pětatřicátníků 316/6, 

Plzeň, 301 00 

• Středočeský kraj – vznik 2013 (APPN, 2013, s. 18) – Váňova 3180, Kladno, 

272 01 

• Jihočeský kraj – vznik 2013 (APPN, 2013, s. 18) – Mánesova 11/3b, České 

Budějovice, 370 67  

• Ústecký kraj – vznik 2014 (Tichý svět, 2014, s. 19) – Hviezdoslavova 614/16, 

Ústí nad Labem, 400 03 

• Moravskoslezský kraj – vznik 2015 (Tichý svět, 2015a, s. 8) – 28. října 

286/10, Ostrava 702 00 

• Jihomoravský kraj – vznik 2016 (Tichý svět, 2016, s. 7); Josefská 612/15, Brno, 

602 00 

• Pardubický kraj vznik – 2016 (Tichý svět, 2016, s. 7) – Bělehradská 389, 

Pardubice, 530 09 

V roce 2014 byla zřízena i pobočka pro Olomoucký kraj, ta však musela být 

s personálních důvodů o dva roky později uzavřena. 
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4.4 Poskytované sociální služby 

Cílem sociálních služeb je „vyrovnání příležitostí, umožňující lidem, kteří jsou 

v důsledku zdravotního nebo sociálního stavu znevýhodněni, zapojení do života 

společnosti“ (Kozlová, 2005 s. 24). Sociální služby plní úlohu zrovnoprávnění občanů se 

zdravotním postižením a umožňují uplatňování jejich lidských i občanských práv.  

 

Z registru poskytovatelů sociálních služeb vyplývá, že organizace Tichý svět, 

o. p. s. je poskytovatelem třech služeb: sociální rehabilitace, poradenství a tlumočnických 

služeb. (Registr poskytovatelů sociálních služeb, 2018, online). Tyto služby si stručně 

představíme a názorně nastíníme četnost jejich využívání. Budeme se opírat o data 

dostupná z výročních zpráv, především z let 2012–2016.21 

 

1. Sociální rehabilitace 

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 v § 70 odst. 1 definuje sociální rehabilitaci 

jako „soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti 

a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 

posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných 

činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů 

a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních 

služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně 

rehabilitačních služeb.“ Služba sociální rehabilitace je dle § 72 písm. j) poskytována 

bezplatně.  

 

Tichý svět se v rámci sociální rehabilitace zaměřuje především na oblast pracovního 

uplatnění (Tichý svět, online). Své služby rozděluje do následujících kategorií:22 

 

 

 

                                                 

21 Statistiky za rok 2017 v době odevzdání této práce ještě nebyly k dispozici. 
22 Pro podrobnější popis služeb viz kapitola 5 Sociální rehabilitace 
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a) dlouhodobé profesní poradenství (dále jen DPP) 

 Jedná se o dlouhodobou podporu v sociální oblasti, zejména v otázkách 

zaměstnanosti a rozvoji sociálních dovedností. 

 

b) krátkodobé profesní poradenství (dále jen KPP) 

 Služba KPP je kratší forma podpory, která je omezena dobou třech měsíců. Taktéž 

se týká sféry zaměstnávání. 

 

c) intervence 

 Intervence je služba nabízející jednorázovou pomoc, zejména formou 

telefonického zprostředkování pracovních záležitostí. 

 

d) tranzitní program pro neslyšící studenty a absolventy škol23 

Tato služba se snaží o usnadnění vstupu na trh práce neslyšícím studentům 

a absolventům. 

 

S klienty (uživateli sociálních služeb) spolupracují pracovní konzultanti (dále 

PK), kteří jsou zaměstnáni na pozici sociálních pracovníků nebo pracovníků v sociálních 

službách, jak je ukotveno v zákoně č. 108/2006 § 155 odst. 1 písm. a) b).  

 Jak lze vidět na následujícím grafu, od roku 2012, od kdy jsou zveřejněné první 

statistiky, počet klientů výrazně vzrostl, vyjma roku 2013 (APPN, výroční zprávy, 2012-

2016). Dle informací z výroční zprávy APPN z roku 2013 lze tento propad přisuzovat 

povodním, které zasáhly tehdejší pražskou centrálu TS. Kancelář musela být přesunuta 

do provizorních prostor a v daném mezičase nebylo možné využívat nabízených služeb. 

                                                 

23 Tranzitní program vznikl z projektu EU a Evropského sociálního fondu, realizovaném v letech 2011–

2013. (APPN, 2011, s. 6). Od podzimu roku 2013 byl zařazen mezi stálé služby TS (Tichý svět, 2014, 

s. 6). 
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Graf č.  1: Využívání služeb sociální rehabilitace v letech 2012–2016 (zdroj: Výroční zprávy TS z let 

2012–2016) 

 

Tento graf, převzatý z výroční zprávy Tichého světa z roku 2016, ilustruje 

rozdělení klientů podle místa jejich bydliště. 

 

 

Graf č.  2: Využívání služeb sociální rehabilitace v jednotlivých krajích v roce 2016 
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2. Poradenství 

Kromě základního sociálního poradenství24, které musí ze zákona nabízet všichni 

poskytovatelé sociální služeb, provozuje Tichý svět i odborné sociální poradenství (dále 

jen OSP), které se liší tím, že je „poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých 

okruhů sociálních skupin“ (Zákon č. 108/2006 § 37 odst. 3). OSP může vykonávat pouze 

sociální pracovník, který splňuje všechny podmínky vyplývající se zákona.25  

a) poradenství online 

 Služba poskytuje základní poradenství z oblasti zaměstnání těm, kteří se nemohou 

dostavit na pobočku Tichého světa (Online poradenství, 2018, online). 

b) odborné sociální poradenství 

 V rámci sociálního poradenství mohou neslyšící využít pomoc při vyřizování 

sociálních dávek, při zařizování invalidního důchodu, trvalého pobytu, průkazu ZTP nebo 

mohou využít asistence při jednání s institucemi. 

c) právní poradenství 

Právní poradenství poskytuje právník za přítomnosti tlumočníka znakového 

jazyka. Neslyšící mohou využít poradenství z oblasti pracovního, obchodního 

a občanského práva. Základní konzultace je poskytována zdarma (Právní poradna, 2018, 

online). 

 

Vývoj počtu klientů využívajících služeb odborného sociálního poradenství od 

roku 2012 dokazuje i následující graf. Za úbytkem klientů v roce 2013 stojí nemožnost 

poskytovat služby v průběhu povodní v hlavním městě. 

                                                 

24 „Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich 

nepříznivé sociální situace. Základní sociální poradenství je základní činností při poskytování všech 

druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit“ (Zákon o 

sociálních službách č. 108/2006, § 37 odst. 2). 
25 Zákon č. 108/2006., o sociálních službách, § 100. 
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Graf č.  3: Počet klientů využívajících služeb OSP v letech 2012–2016 

3. Tlumočnické služby 

Dříve fungovala tlumočnická služba přes aplikace Skype a ooVoo. V rámci projektu 

Systémová komunikační podpora neslyšících na trhu práce, který byl realizován v letech 

2012–2014, byla vyvinuta speciální webová aplikace Tichá linka, která umožňuje 

využívat služeb online tlumočení, online přepisu, úpravy a překladu textů (Služby, 2018, 

online). 

 

a) nonstop online tlumočení znakového jazyka a online přepis mluvené řeči do 

textu prostřednictvím Tiché linky 

Online tlumočnická služba je založená na tlumočení českého znakového jazyka a 

mluvené češtiny přes webovou kameru. Takto lze využít tlumočníka i na dálku, což je 

velice cenné vzhledem k jejich nedostatečnému počtu (Kunešová, 2018, online). Ti tak 

nemusí ztrácet čas na cestách a mohou z jednoho místa obsluhovat klienty z různých 

koutů republiky. K funkčnímu spojení je zapotřebí přístup k internetu, chytrý telefon 

nebo počítač, a v případě tlumočení i kvalitní kamera (O projektu, nedatováno, online). 

Zkušební provoz online tlumočení započal v říjnu roku 2008, od 3. března 2010 

byl spuštěn testovací provoz pohotovosti, tedy možnosti využívat linku v čase od 20:00 

do 4:00. Nonstop provoz byl spuštěn 1. prosince 2011, od této doby funguje pohotovost 

od 22:00 do 7:00. (Aktuality, nedatováno, online). V těchto časech je dle pravidel možno 
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využívat linku pouze na nouzové hovory, kdy se jedná o nezvěstné dítě, dopravní nehodu, 

krádež a podobné situace, kdy může jít o ohrožení života (Neslyšící, nedatováno, online). 

Mimo tyto časy lze volat na úřad, do školy, k lékaři, k právníkovi, do zaměstnání atd. 

Služby jsou rozděleny do tří tematických skupin – lékař/úřad, důležité a ostatní (Typy 

služeb, nedatováno, online). 

 Následující graf ilustruje vývoj množství uživatelů Tiché linky v letech 2012-

2016 a počet tlumočených situací mezi lety 2011 a 2016. 

 

Graf č.  4: Počet klientů Tiché linky v letech 2012–2016 

 

 

Graf č.  5: Počet tlumočených hovorů mezi lety 2011 a 2016 
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adresáta (Přepis online, 2014). Služba je k dispozici ve standardním režimu v čase od 

7:00 do 17:00. Mimo uvedenou dobu je možné, stejně jako u tlumočení, vyřizovat pouze 

nouzová volání. 

Služba online přepisu vznikla teprve v roce 2015, nemáme tudíž zatím k dispozici 

mnoho informací o jejím užívání. Avšak na základně dat z roku 2015 a 2016, která jsou 

dostupná ve výročních zprávách z těchto let, lze zřetelně vidět, jak využívání služby roste. 

V roce 2015 proběhlo 66 přepisů, kdežto v roce 2016 již 303 (Tichý svět, 2015 a 2016). 

 

Graf č.  6: Počet přepisů v letech 2015 a 2016 

b) překlady a úprava textu 

 Rozhraní Tiché linky nabízí i možnost překladu českého textu, jež klient pošle 

v příloze a tlumočník ho přetlumočí do znakového jazyka. Služba funguje i obráceně. 

Klient může nahrát video ve znakovém jazyce, které mu posléze tlumočník přepíše do 

českého jazyka (Neslyšící online, nedatováno, online). Neslyšící mohou využít i služby 

úpravy vlastního psaného textu do gramaticky správné podoby. 

 

4.5 Ostatní aktivity 

Kurzy ZJ 

Tichý svět pořádá akreditované i neakreditované kurzy znakového jazyka pro 

veřejnost, pro pedagogy, úředníky, zdravotníky, ale i pro zaměstnance firem, ve kterých 

pracují neslyšící (Tichý svět, 2016). 
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Tiché zprávy 

 Již od roku 2012 vysílá Tichý svět zprávy ve znakovém jazyce ze světa 

neslyšících, ale i aktuální zprávy z domova a ze zahraničí (Tichý svět, 2015a).  Tiché 

zprávy „představují pro neslyšící bezbariérový přístup k informacím (…) s ohledem na 

bilingvální charakter zpráv plní tento informační server také osvětovou funkci“ (Tichý 

svět, 2014, s. 12). 

 

Tichá kavárna a cukrárna 

 Tichý svět ve spolupráci s organizací Tichý svět – chráněná pracoviště, vybudoval 

kavárnu s neslyšící obsluhou. Slavnostně otevřena byla 11. 11. 2011 a sídlí v Praze na 

Ládví (O kavárně, 2015, online). Výrobky, které se zde prodávají, pochází od neslyšících, 

kteří jsou zaměstnání v Tiché cukrárně. „Provoz Tiché kavárny je druhem sociálního 

podnikání, zisk z jejího provozu je použit výhradně k jejímu dalšímu rozvoji a podpoře 

služeb pro neslyšící“ (365, 2011, s. 6). 

 

Tichá firma 

Od roku 2008 (APPN, 2009, s. 19) vyhlašuje Tichý svět každoročně soutěž Tichá 

firma o nejlepšího zaměstnavatele neslyšících. Ty nominují sami zaměstnanci, kteří pak 

svým hlasováním rozhodují o vítězi nejlepší firmy roku (Firma roku, 2018, online). 

 

Projekty 

Tichý svět se účastní mnoha projektů, které pomáhají naplňovat poslání organizace. 

Od roku 2006 se zapojila do desítky projektů, které se týkaly bezbariérové komunikace 

neslyšících, tlumočení, pracovního uplatnění, osvěty nebo finanční gramotnosti. 

Jendou z hlavních aktivit je projekt Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící, jež si 

klade za cíl odstranit komunikační bariéry neslyšících ve zdravotnictví. Tichý svět 

zapůjčil nemocnicím tablety, díky kterým se mohou neslyšící pacienti spojit 

s tlumočníkem přes Tichou linku a mohou tak s lékaři komunikovat bez problém. (Tichý 

svět, 2014, s. 8). Tablet má podle zveřejněného seznamu uvedeném na stránkách TS 

k dispozici 96 nemocnic, z toho osm v hlavním městě (Bezbariérové nemocnice i pro 

neslyšící, 2018, online). 
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Tichý svět pořádá již několik let osvětové přednášky. Jedním z příkladů jsou 

přednášky pro zdravotníky, pořádané již od roku 2013, během nichž se zaměstnanci 

nemocnic mají možnost seznámit s komunitou neslyšících, naučit se pár znaků 

a vyzkoušet si online tlumočení (Přednášky pro zdravotníky, 2018, online).  

V rámci projektu Deaf Support, realizovaného v letech 2013-2015, byl vytvořen 

pracovní portál pro neslyšící www.neslysimpracuji.cz. Součástí projektu se stalo 

i vytvoření seznamu nejčastějších pozic pro neslyšící, seznam zaměstnavatelů 

neslyšících, příručky pro zaměstnavatele, úřady práce a pro neslyšící. Pracovní portál 

i příručka pro neslyšící jsou přeloženy do znakového jazyka (Deaf Support, 2018, online).  

  

http://www.neslysimpracuji.cz/
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5 Sociální rehabilitace 

Tichý svět se v rámci sociální rehabilitace zaměřuje především na oblast pracovního 

uplatnění. Základem této služby je podpora při hledání zaměstnání, sepisování životopisu a 

motivačního dopisu, telefonování na vybrané pracovní nabídky, osvětlení práv a povinností 

zaměstnance a zaměstnavatele, pomoc s orientací v pracovním právu (Tichý svět, Smlouva o 

poskytování služby, nedatováno). Cílovou skupinou jsou osoby s různě závažným stupněm 

sluchového postižení od 16 do 65 let. Své služby rozděluje do třech následujících kategorií. 

5.1 Krátkodobé profesní poradenství 

Účelem této služby je tříměsíční „podpora v oblasti nalezení pracovního uplatnění 

a poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů“ (Krátkodobé profesní poradenství, 

2018, online). Služba je poskytována ambulantně na všech pobočkách TS26 případně 

terénní formou v podobě asistence při pracovním pohovoru nebo při zaučování. 

Služba je určena těm, kteří se již na poli hledání práce alespoň základně orientují, 

a sami jsou v této věci aktivní, znají různé způsoby, jak efektivně hledat práci, mají 

představu o svém budoucím zaměstnání, vědí, co daná práce obnáší i jaké musí mít pro 

výkon dané profese předpoklady.  

 

Postup spolupráce27 

Klientovi je nejprve představena samotná služba, co je jejím obsahem, jaké jsou 

podmínky spolupráce obou stran, jaká má práva a povinnosti. Jsou mu předány instrukce, 

jak si může v případě potřeby stěžovat. Pracovní konzultant s klientem detailně rozebere 

Smlouvu o poskytování spolupráce, přitom ověřuje, zda klient všemu rozumí. V případě 

nezletilého klienta je u podpisu smlouvy nutná účast zákonného zástupce, v případě 

osoby s omezením právních úkonů musí být přítomen opatrovník.   

Na další schůzce vyplní klient za asistence svého klíčového pracovníka dokument 

Profil klienta, který dopomáhá ke zřetelnému vyjasnění preferovaného komunikačního 

                                                 

26 Seznam poboček se nachází v podkapitole 4.3. Struktura. 
27 Postup spolupráce je popsán dle Manuálu konzultanta a pracovního asistenta v organizaci Tichý svět, 

o. p. s. (Tichý svět, 2015b). 
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systému a jeho detailní představě o práci (typ pozice, úvazek, platové ohodnocení, práce 

ve slyšícím/neslyšícím kolektivu, ve velké/malé firmě, atp.). Dokument charakteristika 

klienta analyzuje aktuální stav klienta – kde hledá pracovní inzeráty, zda má zkušenosti 

s pracovním pohovorem, jestli má sestavený životopis, rozumí pracovním inzerátům a 

zda se orientuje v pracovních smlouvách, ví, co mají obsahovat, zná práva a povinnosti 

zaměstnance. Na základě těchto informací sestavuje pracovní konzultant individuální 

plán, ve kterém popsána aktuální situace klienta, je stanoven cíl, který se zaměřuje právě 

na ty oblasti, které z charakteristiky klienta vyšly jako problematické, v nichž klient není 

tak kompetentní a jsou vymezeny kroky pro splnění cíle. Díky tomu je možné přizpůsobit 

spolupráci potřebám konkrétních osob. O všech setkáních se vede evidence v Záznamech 

z jednání.  

Klient se schází s pracovním konzultantem v pravidelných intervalech jednou 

týdně, nejdéle jednou za 14 dní. Na schůzkách se věnují rozvoji oblastí zmíněných 

v individuálním plánu.  Jednou z prvních aktivit je sestavení, případně aktualizace 

životopisu. Klient i pracovní konzultant vyhledávají pracovní nabídky, které na 

společném setkání vyhodnotí, na vybrané inzeráty konzultant reaguje a domlouvá se 

zaměstnavatelem pohovor, na nějž ho v případě zájmu klienta doprovází. Konzultant 

asistuje i u podpisu smlouvy, u uživatelů znakového jazyka zprostředkovává komunikaci 

mezi neslyšícím a zástupcem firmy, ověřuje, zda neslyšící všemu dobře rozumí. Po 

nástupu vyplní List zaměstnavatele, ve kterém uvádí jméno firmy a pozici, do které 

nastoupil a typ pracovního poměru (hlavní pracovní poměr, dohoda o provedení práce, 

dohoda o pracovní činnosti) a zda je smlouva na dobu určitou nebo neurčitou. Dle přání 

klienta a zaměstnavatele zůstává konzultant s klientem na pracovišti v rámci pracovní 

asistence až po dobu jednoho týdne. Cílem je odstranit bariéry v komunikaci a zajistit 

plynulé zaučení nového zaměstnance. Ve chvíli, kdy klient vyhodnotí, že už nabízených 

služeb nepotřebuje využívat, sepíše s pracovníkem TS závěrečné hodnocení a podepíše 

dohodu o ukončení spolupráce. K ukončení spolupráce může dojít i z důvodu 

opakovaného porušení pravidel spolupráce. 
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5.2 Dlouhodobé profesní poradenství  

Obsah služby dlouhodobého pracovního poradenství (DPP), neboli 

podporovaného zaměstnávání, je velice podobný krátkodobému profesnímu poradenství. 

Dlouhodobou formu spolupráce však uzavírají klienti, kteří potřebují dlouhodobější 

podporu. Například lidé bez předchozích pracovních zkušeností, dlouhodobě 

nezaměstnaní, osoby, které nemají pracovní návyky, nebo již během posledního roku 

dvakrát uzavřeli smlouvu krátkodobého pracovního poradenství a chtějí dále využívat 

služeb TS.  Cílem je podpořit neslyšící při hledání práce a přispívat k udržení stálého 

pracovního místa. Službu nabízí všechny pobočky Tichého světa a její poskytování je 

omezeno na dobu 2 let.  

Formální postup spolupráce je totožný se službou KPP s tím rozdílem, že je služba 

poskytována víc do hloubky. Na začátku spolupráce se zpravidla tvoří nový životopis, 

klient se učí sepisovat motivační dopis, s konzultantem provádí přípravu na pohovor 

formou modelových situací. Kromě okruhu samotného hledání práce se zaměřují i na 

rozvíjení dalších oblastí, schopností a kompetencí (např. orientace v mapách, hledání 

dopravního spojení) 

5.3 Intervence 

Intervence se zaměřuje na jednorázovou pomoc klientovi, ať už formou telefonického 

zprostředkování nebo asistence na pohovoru nebo při zaučování, může se jednat i o online 

poradenství. Tato služba je podmíněna výhradně vlastní aktivitou klienta. Pro poskytnutí 

služby intervence není zapotřebí podpisu smlouvy, nevyplňují se ani ostatní dokumenty.  

5.4 Tranzitní program 

Tranzitní program pro neslyšící studenty a absolventy škol pomáhá s plynulým 

přechodem ze vzdělávacího zařízení na otevřený trh práce, zaměřuje se na zjištění 

profesní orientace žáků a studentů. Vychází z individuálních potřeb studentů a jejich 

představ o vlastním pracovním uplatnění. Jeho cílem je, „aby absolvent školy dostal 

maximum podpory k jeho osamostatnění, flexibilitě, zvýšení své konkurenceschopnosti na 

trhu práce, včetně udržení si získaného pracovního místa“ (Tichý svět, Manuál 

pracovního konzultanta, s. 17). Pomáhá s výběrem vhodných zaměstnavatelů pro praxi, 

díky které mají možnost získat cenné zkušenosti a ověřit si správnost volby profesní 
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dráhy. Po absolvování školy zprostředkovává i první zaměstnání. „Přítomnost neslyšících 

praktikantů na pracovišti lidsky obohacuje slyšící pracovníky, pro které je to často první 

zkušenost s neslyšícími, a zbavuje je předsudků. Zaměstnavatelé poznají, že se nemusí 

komunikace s neslyšícími kolegy bát, a později je ochotněji zaměstnávají.“ (Tichý svět, 

2015a, s. 22) Služba je poskytována ambulantně na pražské a královéhradecké pobočce 

Tichého světa (Pro studenty a absolventy škol, 2018, online). 
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6 Výzkumné šetření 

Praktická část této bakalářské práce je postavena na smíšeném výzkumu. V první 

části šetření provedeme kvantitativní analýzu dat s cílem popsat skupinu uživatelů služeb 

sociální rehabilitace organizace Tichý svět. V druhé části jsou pak zpracovány tři 

případové studie typických představitelů skupin uvedených v první části výzkumného 

šetření, na kterých budeme zkoumat vliv činnosti organizace na pracovní uplatnění 

neslyšících. 

6.1 Analýza dokumentů 

První část výzkumného šetření analyzuje interní dokumentaci klientů TS 

metodou statistické analýzy dat, kdy zjišťujeme výskyt stanovených proměnných 

(Gavora, 2000, s. 26). Vzhledem k cíli této výzkumné sondy, kterým je zjistit, jací 

klienti využívají služeb sociální rehabilitace TS, jsme se zaměřili na sledování šesti 

proměnných – pohlaví, sluchové postižení, komunikační systém, věk, typ využívané 

služby sociální rehabilitace a profesního zařazení (dle klasifikace CZ-ISCO). Pro lepší 

čitelnost výsledků vymezujeme pět věkových kategorií, do kterých klienty členíme, 

podobně postupujeme u proměnné profesního zařazení, kdy konkrétní pracovní zařazení 

klienta řadíme do příslušené profesní skupiny, podle klasifikace uvedené v kap. 3.3. 

Možnosti pracovního uplatnění neslyšících. Pracujeme se vzorkem 126 klientů, kteří 

využívali některou ze služeb sociální rehabilitace na centrální pobočce TS v Praze 

v roce 2017.  
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6.1.1 Pohlaví 

První zkoumanou charakteristikou je pohlaví. 

 

Graf č.  7 Pohlaví klientů 

V roce 2017 využilo službu sociální rehabilitace v lokalitě hlavního města Prahy 

69 mužů a 57 žen, jedná se tedy o relativně vyrovnané zastoupení obou skupin, kdy 

muži tvoří 55 % podíl celkového počtu klientů a ženy 45 %. 
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6.1.2 Stupeň sluchového postižení 

Druhým kritériem pro naši analýzu je stupeň sluchového postižení. Rozlišujeme 

osoby neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé, nikoli však podle velikosti sluchové ztráty, ale 

podle jejich vlastní identifikace s danou skupinou. 

 

 

Graf č.  8 Stupeň sluchového postižení klientů 

Velice významnou část tvoří v této kategorii neslyšící klienti, kterých bylo 97, 

služeb využívalo též 24 nedoslýchavých osob a 7 ohluchlých.  
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6.1.3 Komunikační systém 

Třetí charakteristikou je komunikační systém. Rozlišujeme komunikaci 

znakovým jazykem bez schopnosti odezírání (dále ZJ), znakový jazyk spolu 

s odezíráním (dále ZJ + O), komunikaci mluvenou řečí za pomoci odezírání (dále 

MŘ + O) a znakovanou češtinu (dále ZČ).

 

Graf č.  9 Komunikační systémy klientů 

Největší zastoupení mají bezesporu uživatelé znakového jazyka (celkem 114), 45 

z nich si při komunikaci pomáhá odezíráním. Jedenáct osob v komunikaci preferuje 

mluvenou řeč a při recepci si pomáhá odezíráním. 
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6.1.4 Věková skupina 

Pro účely tohoto výzkumu byli klienti rozřazeni na základě věku do pěti věkových 

skupin. Skupina 1 (do 25 let), skupina 2 (26-30 let), skupina 3 (31-40 let), skupina 4 (41-

50 let) a skupina 5 (nad 50 let). 

 

Graf č.  10 Věkové rozložení klientů 

V nejmladší kategorii do 25 let se nachází 16 klientů, ve věku 26-30 let je 28 

klientů, věková skupina 31-40 let zahrnuje celkem 33 osob, čtvrtá kategorie čítá 27 

jedinců a do poslední kategorie na 50 let se řadí 22 klientů. 

 

6.1.5 Profesní skupiny 

Pracovní zařazení jednotlivých klientů rozlišujeme dle mezinárodní klasifikace 

zaměstnání CZ – ISCO do devíti skupin: kategorie 0 – zaměstnanci v ozbrojených 

silách, kategorie 1 – zákonodárci a řídící pracovníci, kategorie 2 – specialisté, kategorie 

3 – techničtí a odborní pracovníci, kategorie 4 – úředníci, kategorie 5 – pracovníci ve 

službách a v prodeji, kategorie 6 – kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a 

rybářství, kategorie 7 – řemeslníci a opraváři, kategorie 8 – Obsluha strojů a zařízení, 

montéři a kategorie 9 – Pomocníci a nekvalifikovaní pomocníci. U 17 klientů chybí 

údaj o pracovním zařazení, jelikož v daném roce nenastoupili do žádného zaměstnání, 
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využívali služeb pouze za účelem udržení zaměstnání, případně měli zájem o poskytnutí 

základního sociálního poradenství.   

 

Graf č.  11 Rozložení profesních skupin 

Největší zastoupení klientů najdeme v osmé kategorii – obsluha strojů a zařízení, 

montéři, kde je zaměstnáno celkem 60 osob. Druhou nejobsáhlejší skupinou, ve které 

pracuje 20 neslyšících, je skupina 9 – pomocníci a nekvalifikovaní pomocníci. V pořadí 

třetí skupinou je co do počtu zaměstnaných kategorie 7 – řemeslníci a opraváři, ve které 

našlo uplatnění 12 lidí. Ve čtvrté kategorii, na pozicích úředníků se uplatnilo 8 osob. 

Jako pracovníci ve službách a v prodeji je v kategorii 5 zaměstnáno 6 osob. Pouze 2 lidé 

našli pracovní místo ve třetí kategorii – techničtí a odborní pracovníci. Jediný člověk je 

zaměstnán jako specialista, spadající do kategorie 1. Žádný ze zkoumaných nepracuje 

v kategorii č. 0 – zaměstnanci v ozbrojených silách, v kategorii č. 1 – zákonodárci a 

řídící pracovníci ani v kategorii č. 6 – kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví 

a rybářství. 
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6.1.6 Typ využívané služby 

 

Poslední sledovanou charakteristikou je typ využívané služby sociální 

rehabilitace.  Rozlišujeme ty, které se v regionu prováděném výzkumu poskytují, jedná 

se tedy o krátkodobé profesní poradenství (KPP), dlouhodobé profesní poradenství 

(DPP), intervenci a tranzitní program. 

 

Graf č.  12 Typ využívané služby sociální rehabilitace 

Nejvíce využívanou službou sociální rehabilitace na území hlavního města Prahy 

je intervence, tu v roce 2017 využívalo celkem 107 klientů. Krátkodobého profesního 

poradenství využilo 10 osob, dlouhodobého poradenství 5 osob a tranzitním programem 

prošlo 6 studentů. 

 

Shrnutí 

Nejčastěji je služba sociální rehabilitace v organizaci Tichý svět na pražské 

pobočce poskytována mužům, osobám neslyšícím komunikujícím znakovým jazykem ve 

věkové kategorii mezi 31 a 40 lety. 
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6.2 Případové studie 

V této části práce je představen postup spolupráce TS a tří klientů v rámci služby 

sociální rehabilitace. Spolupráce je velice individuální, ušitá na míru, přesně dle potřeb 

konkrétních osob, proto by nebylo v našich možnostech výsledky generalizovat ani při 

několikanásobně větším vzorku osob. Z tohoto důvodu volíme cestu kvalitativního 

výzkumu. 

Výzkumná otázka 

Jakými způsoby přispívá organizace Tichý svět k pracovnímu uplatnění 

neslyšících? 

Cílem tohoto výzkumného šetření je přiblížit fungování služby sociální rehabilitace 

u neslyšících a zjistit, jaký dopad má činnost organizace na její neslyšící klienty při 

uplatnění na trhu práce. 

Pro výzkum byl vybrán reprezentativní vzorek, ne z hlediska kvantitativního, ale 

kvalitativního (Gavora, 2000), kdy vybrané případy plní roli zástupců určitých skupin 

klientů TS. V první části výzkumné sondy jsme došli k závěru, že nejčastěji klienti 

využívají služeb intervence, KPP a DPP. Na základě těchto výsledků volíme do pro 

výzkum uživatele právě těchto služeb.  Stejně tak měly největší zastoupení osoby 

komunikující znakovým jazykem, znakovým jazykem za pomocí odezírání, na třetím 

místě pak uživatelé mluvené řeči. Snažíme se i o rovnoměrné zastoupení věkových 

skupin. První klient spadá do kategorie č. 5 (nad 50 let), druhý naopak do skupiny č. 1 

(do 25 let) a poslední klient se řadí do třetí kategorie (31–40 let). Zároveň je ve vzorku 

obsaženo zastoupení obou pohlaví (dvě ženy, jeden muž) a různé stupně sluchové ztráty 

(neslyšící, narozená do slyšící rodiny, nedoslýchavá žena po kochleární implantaci a muž, 

který je dítětem neslyšících rodičů). 

Sběr dat proběhl v rámci dlouhodobé praxe v organizaci TS. Při výzkumu užíváme 

metody pozorování formou terénních zápisů, kdy pozorovatel vybírá, co je pro výzkum 

důležité a zachycuje pouze stěžejní jevy. Pozorování podkládáme analýzou interní 

dokumentace jednotlivých klientů.  

Kvůli zachování anonymity klientů jsou pro účely této práce v případových studiích 

použity pouze jejich iniciály. 

 



52 

 

6.2.1 Klient č. 1 

 

Úvod 

Paní MK se narodila v roce 1966 na jihovýchodě Slovenska do slyšící rodiny jako 

prelingválně neslyšící dítě. Jelikož v místě bydliště nebyla žádná vhodná instituce 

vzdělávající žáky s vadou sluchu, musela již od čtyř let bydlet na internátě. Na Základné 

škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátne 

v Bratislavě tak absolvovala předškolní i základní vzdělání. Poté vystudovala střední 

odborné učiliště pro žáky se sluchovým postižením v oboru krejčí se zaměřením na 

dámské oděvy.  

Hned po škole se vdala za neslyšícího manžela, přestěhovala se do České republiky 

a nastoupila na mateřskou dovolenou se svým neslyšícím synem. Poté dva roky pracovala 

v oboru jako dámská krejčová, osm let jako uklízečka ve škole, šest let na pozici výrobní 

dělník, rok jako pracovnice konečné úpravy tisku a poté pár měsíců jako pomocná síla 

v restauračních zařízeních, skladnice a pokojská. 

Klientka komunikuje ve znakovém jazyce. Přestože už přes dvacet let bydlí v České 

republice, nemá úplně dokonalou znalost českého jazyka. Proto veškerá komunikace 

s pracovním konzultantem probíhala přes aplikaci WhatsApp, která umožňuje 

uskutečňování video hovorů i zasílání videí ve znakovém jazyce. Tento způsob 

komunikace eliminuje mnohá nedorozumění. 

 

Průběh spolupráce 

Na úvodní schůzce byly klientce představeny všechny typy spolupráce, klientka 

byla seznámena s právy a povinnostmi uživatele i klíčového pracovníka. Na základě 

strukturovaného rozhovoru klientky s pracovním konzultantem a rozboru rejstříku 

dovedností vyšlo najevo, že klientka v posledních několika letech nedokázala setrvat 

v zaměstnání déle než 3 měsíce, nerozumí pracovním inzerátům, neví, kde hledat 

pracovní nabídky, nezná práva ani povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele a nemá 

konkrétní představu o svém ideálním pracovním zařazení, proto byla klientce doporučena 

dvouletá podpora v podobě dlouhodobého pracovního poradenství, s čímž klientka 

souhlasila a podepsala smlouvu o poskytování služby. 
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Na druhé schůzce byl sepsán individuální plán, do kterého byla zahrnuta především 

slabá místa, která se podařilo odhalit při úvodním setkání. Na dalších schůzkách byly 

klientce představeny možnosti hledání pracovních nabídek. Za asistence pracovní 

konzultantky klientka upravila svůj životopis, při čemž vyšlo najevo, že si MK 

nepamatuje rok ukončení vzdělání a ani nemůže najít výuční list.  

Při pravidelných setkání jednou týdně probíhala seznámení s problematikou práv a 

povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů a na základě hledání práce na společných 

schůzkách se postupně vymezovaly hranice profesní orientace.  

První přání klientky směřovalo k práci v McDonald's, na pozici pomocné síly. 

Jelikož je to již několikaletý zaměstnavatel neslyšících, se kterým Tichý svět 

spolupracuje, nebyl problém pohovor ihned domluvit. Klientka nechtěla absolvovat 

přípravu na pohovor, a tak šla na pohovor s PK rovnou. Klientka přišla velmi nevhodně 

oblečena. Když hned na úvod dostala prostor k otázkám, v první větě se zeptala na výši 

výplaty a možnost čerpání dovolené v období Vánoc. Tento přístup vedoucí mírně 

překvapil, přesto klientku na svou provozovnu přijala. Na následující schůzce PK 

rozebrala s klientkou konkrétní projevy nevhodného jednání. Kvůli zajištění 

stoprocentního porozumění, asistovala PK při podpisu smlouvy. Klientka tak měla 

zajištěný plnohodnotný přísun informací, jako její slyšící kolegové. Využila též 

dvoudenní asistence PK na pracovišti, díky které se mohla snáze zaučit v novém 

prostředí. Po měsíci však byla z kapacitních důvodů propuštěna. 

V následující fázi se PK zaměřila na rozvoj měkkých dovedností a nácvik pohovoru 

v podobě různých modelových situací. Klientka měla k dispozici i materiály 

k samostudiu ve znakovém jazyce týkající se přípravy na pracovní pohovor. Všechny 

nabyté znalosti tak mohla i samostatně rozvíjet.  

Během společných schůzek se však klientka nijak aktivně nezapojovala, chodila 

zcela nepřipravená.  Při nenaplnění představ o nástupu do zaměstnání třetí den po 

odchodu z předchozího zaměstnání byla klientka rozladěná. Byly jí proto zopakovány 

podmínky služby, kde je jasně vymezeno, že je zapotřebí aktivní účasti obou stran. 

Klientka i přes vysvětlení pravidel využívání služeb sociální rehabilitace při podpisu 

smlouvy očekávala spolupráci analogickou té s pracovní agenturou. Klientka však po 

opětovném vysvětlení začala více spolupracovat a zasílala pracovní nabídky. Často však 

v nevyhovující formě, kdy neposlala odkaz pouze na jednu nabídku, ale přímo na hlavní 
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stránku pracovního portálu, ze které nebylo možné zjistit, o kterou nabídku měla klientka 

zájem, případně posílala fotky, na kterých nebyl zobrazený název firmy ani kontakt. V 

průběhu dalších setkání byl klientce vysvětlen postup kopírování a posílání odkazů na 

webové stránky, který byl následně několik týdnů trénován.  

Další pohovor se povedlo domluvit v rodinné cukrárně Alchymista. Provozní 

vedoucí neměla žádné zkušenosti s neslyšícími, měla však veliké odhodlání „udělat 

dobrou věc“. Pohovor proběhl díky zprostředkování komunikace pracovním 

konzultantem velice hladce. Díky nabídce asistence na pracovišti se provozní rozhodla 

paní MK přijmout. Během prvního dne proběhla prohlídka pracoviště, seznámení 

s kolektivem a zaškolení v kuchyni, kde měla paní MK na starosti mytí nádobí. Klientka 

i vedoucí zhodnotily, že další den už asistence není potřeba.  Vedoucí vytvořila speciální 

obrázkový systém, který jim pomáhal v komunikaci při práci, na kterém byly znázorněny 

všechny typy nádobí, na které stačilo jen ukázat, a paní MK ihned věděla, co přesně má 

podat nebo umýt. Po dvou týdnech ale vedoucí kontaktovala PK s informací, že paní MK 

již dvakrát nepřišla bez omluvení do práce a občas při směně, při větším množství práce, 

přestane z ničeho nic plnit své povinnosti. PK domluvila společnou schůzku 

zaměstnankyně i vedoucí, kde fungovala v roli mediátora. Na závěr schůzky se paní 

vedoucí rozhodla dát paní MK ještě jednu šanci, kterou bohužel nevyužila a byla po 

dalších 14 dnech, kdy se opakovaně dopustila přestupků, propuštěna. 

Paní MK se chtěla do McDonald's vrátit. PK tedy zajistila pohovor na jiné 

provozovně. Na setkání s vedoucím proběhlo rovnou i vyplnění vstupních dokumentů 

včetně pracovní smlouvy a prohlídky pracoviště. V rámci asistence první den při nástupu 

vznesla klientka spoustu námitek, svou nespokojenost dávala zřetelně najevo. Na stejné 

pobočce byl již několik let zaměstnán neslyšící muž. Kvůli podpoře sociálního začlenění 

domluvila PK s provozní co nejvíce se překrývající rozvrh směn s neslyšícím kolegou. 

Stoprocentní překrytí nebylo z personálních důvodů reálné. Klientka po týdnu žádala 

přestup na totožnou pozici svého kolegy (příprava studené kuchyně).  To ovšem nebylo 

z hlediska kariérního postupu možné. Kolega se k tomuto postavení propracoval až po 

jednom roce práce na pozici pomocné síly – úklidu, na které byla klientka aktuálně 

zaměstnaná. Klientka ovšem žádala zvýhodnění kvůli své sluchové vadě. Odmítnutí 

vedoucí vyhodnotila jako diskriminační jednání. Pracovní konzultantka byla přizvána na 

schůzi kvůli agresivnímu chování klientky. Ta dle slov vedoucí směn i ostatních kolegů 
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hrubě vrážela do ostatních spolupracovníků servírovacím stolkem. Klientka však toto 

jednání zapírala. Ukázalo se, že k tomuto chování docházelo převážně na směnách, kde 

nebyl přítomen neslyšící kolega. Toto chování lze tedy přisuzovat frustraci pramenící 

z komunikační bariéry a ze sociální izolace. Klientka dostala měsíční zkušební dobu, ve 

které se ale bohužel stav nezlepšil, a tak byla propuštěna ve zkušební době. Po této 

zkušenosti se pracovní konzultantka snažila hledat pracovní nabídky zejména v kolektivu 

neslyšících. 

Cesta na další pohovor do zahradnictví Arboeko byla první, kterou klientka ani 

z části neměla společnou s pracovní konzultantkou a sraz byl naplánovaný až na 

autobusové zastávce poblíž sídla firmy. Tato situace odhalila, že klientka, přestože 

v záznamech uvedla, že se zvládne dostat sama na pohovor, neovládá vyhledávání spojů 

ani orientaci v mapách. Na pohovor nakonec dorazila s hodinovým zpožděním. Vyšlo 

najevo, že autobusový spoj začala hledat teprve dvacet minut před naplánovaným srazem, 

hledala spoje pouze ze zastávky bezprostředně před domem, kde spoje do dané lokality 

nestaví. I když nakonec pohovor proběhl, paní MK se rozhodla do práce nenastoupit. 

Klientka byla ze série neúspěšných pokusů už poměrně psychicky vyčerpaná. 

V té době ji též sužovaly rodinné problémy. Klientka posílala pracovní 

konzultantce pravidelně zprávy o úmyslu ukončení vlastního života. Byla jí doporučena 

psychologická poradna specializovaná pro neslyšící, která působí při Centru pro dětský 

sluch Tamtam, o.p.s., kontakt na právní poradnu v Tichém světě ve věci rozvodu. 

Klientka se následně svěřila, že chodí k psychiatrovi, který odmítá tlumočníka -  

ukázkový příklad audismu v praxi. Klientka byla pod medikací, jejíž důvody neznala, 

jelikož lékaři při vyšetření nerozuměla. PK získala od psycholožky kontakt na jiného 

zkušeného odborného lékaře a pro jistotu stoprocentního porozumění byla klientce na 

doporučena přítomnost tlumočníka do znakového jazyka i neslyšícího tlumočníka na 

vyšetření. 

Následující měsíc a půl bylo hledání práce trochu odsunuto do pozadí a pozornost 

byla zaměřená především na psychickou stránku klientky, která byla navíc v relativní 

sociální izolaci. Schůzky probíhaly venku v parku, což klientku vždy velice rozradostnilo. 

Nemělo to jen blahý dopad na psychiku, ale v rámci procházek probíhal nácvik orientace 

v mapách na mobilním telefonu. Udávala správný směr za pomocí GPS po předem 
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určených stezkách. Klientka ocenila, že má služba sociální rehabilitace takto široké 

možnosti. 

Klientka měla za sebou několik špatných zkušeností, proto byla velice nedůvěřivá, 

do této chvíle působila velice uzavřeně, po této fázi zakusila, že PK je na její straně a 

snaží se jí pomoci a poprvé vyjádřila vděčnost za poskytování služeb. 

Další práci klientka hledala v jiné lokalitě už s úmyslem odstěhovat se od manžela. 

Klientka nastoupila do firmy Eurest, kde se starala o úklid jídelny a mytí nádobí. Po 

měsíci nastoupila do provozovny druhá neslyšící zaměstnankyně, ke které se paní MK 

přestěhovala, což jí velice pozitivně ovlivnilo z hlediska sociálního kontaktu i stresu, 

kterému byla v domácím prostředí vystavována, na druhou stranu na ní doléhal tlak 

z vlastní finanční odpovědnosti. Vedoucí si po pracovní asistenci vyžádal i pravidelné 

schůzky jednou týdně spolu se zaměstnankyní a konzultantkou, aby bylo možné předat 

důležité informace uplynulého i následujícího týdne a aby měla paní možnost vznést 

jakékoli dotazy, či sdělit návrhy, stížnosti. Tyto schůzky plnily preventivní funkci, měly 

za cíl projevit zájem o neslyšící klientku a zároveň bylo jejich cílem předcházet případné 

frustraci z komunikační bariéry. PK přijela několikrát i na přeškolení přímo na pracoviště, 

protože si vedoucí stěžoval, že klientka používá špatné pracovní postupy. Tato asistence 

nesla ovoce vždy jen na chvíli, po dobu přítomnosti konzultantky a dopoledne 

následujícího dne.  Klientka se pak ke svým nesprávným postupům vždy vrátila, a tak 

s ní byl po třech měsících rozvázán pracovní poměr ve zkušební době. Pracovní 

konzultantce se nepodařilo zjistit, proč k tomuto chování docházelo, pravidelné schůzky 

nepřinášely takový užitek, jak všechny strany očekávaly. 

Klientka byla v mezičasech mezi zaměstnáními evidovaná na úřadu práce, kam s ní 

na schůzky docházela pracovní konzultantka, která sdílela spolu se zprostředkovatelkou 

postup spolupráce, pracovní možnosti, které klientka vyzkoušela a zprostředkovatelka 

naopak poradila aktuální volné pozice. 

Na jedné ze schůzek paní MK sdělila konzultantce, že má zájem o práci v Hradci 

Králové ve firmě Rubena, kde by zastávala pozici kontrolora kvality. Konzultantka s ní 

probrala veškeré komplikace, které se stěhováním souvisí. Klientka si vůbec 

neuvědomovala okolnosti, které se s tím pojí. Po týdnu, kdy se rozmýšlela, dospěla 

k závěru, že trvá na domluvení pohovoru. Konzultantka kvůli velkým obavám z cesty do 

neznámého prostředí domluvila s kolegy v Hradci Králové asistenci, klientce připravila 
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v papírové formě průvodce, kde byla detailně popsaná cesta, včetně spojů, mapy a fotek 

důležitých záchytných bodů. Jelikož v den konání pohovoru konzultantka nemoha být 

z kapacitních důvodů k dispozici, absolvovala s ní cvičnou jízdu na Černý most, odkud 

autobus odjížděl, o dva dny dříve. Klientka se nakonec rozhodla jet pro jistotu dřívějším 

autobusem, který byl v Hradci už o dvě hodiny dříve, a tak se jí konzultantky z hradecké 

pobočky TS na nádraží nedočkaly. Klientka tak dokázala, že je samostatná a zvládne se 

už i v cizím místě zorientovat sama. Bohužel ale nikomu neoznámila, že o objednanou 

asistenci už nemá zájem. Pohovor následně proběhl bez větších komplikací. Když se blížil 

termín, dokdy se musela klientka rozhodnout, zda do firmy Rubena nastoupí, oznámila 

konzultantce, že se nechce stěhovat do Hradce. Vyvstává otázka, zda měla schůzka před 

pohovorem, na které byla probírána všemožná úskalí nástupu do zaměstnání v jiném 

městě, nějaký smysl, stejně tak zda nebylo vynaložené úsilí všech pracovníků Tichého 

světa, kteří se podíleli na organizaci tohoto pohovoru, zbytečné. I podobné situace jsou 

však přirozenou součástí procesu sociální rehabilitace. Klientka si navíc díky 

zvládnutému úkolu posílila sebevědomí a udělala výrazný krok na cestě k úplné 

samostatnosti.  

Klientka dostala od své kolegyně doporučení na práci v hotelu Rambousek, se 

kterým Tichý svět již dlouhodobě pracuje. Pracovní náplň se skládala z přípravy snídaní 

pro hosty a úklidu pokojů. Pracovní konzultantka podporovala klientku na pracovní 

asistenci v prvních třech dnech. V tomto případě by byla zapotřebí delší asistence, ta ale 

bohužel z kapacitních důvodů nebyla možná. Čtvrtý den klientka brzy ráno volala přes 

WhatsApp, protože nevěděla, kudy se dostane do práce. Předchozí dny absolvovala 

závěrečnou část společně s PK. Chybou PK bylo, že už od první chvíle nenechala vedení 

cesty na klientce, ta se pak vůbec nesoustředila na cestu. PK pomohla klientce se 

zařízením veškerých potřebných dokumentů a asistovala při potřebné komunikaci 

s úřady. Na pravidelných supervizích na pracovišti řešila PK většinou nespokojenost 

vedoucího s prací při ranní práci v kuchyni, především pomalé neproduktivní tempo. 

Vážnější problém nastal, když klientka nerespektovala přání zákazníků sdělené skrz 

visačku na dveřích (nerušit/uklidit) a opakovaně tak způsobila nepříjemnou situaci 

klientům a ředitele tím postavila do nelehkého postavení, kdy byl nucen situaci vysvětlit 

a kompenzovat. Klientka tvrdila, že si visačky nevšimla, pro což by měl zaměstnavatel 

v případě ojedinělé situace pochopení, ne však v případě opakované situace. Na další 
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schůzce se PK snažila dovtípit příčiny tohoto chování, avšak bez výsledku. Přesto PK 

poprosila ředitele o druhou šanci pro klientku. Po dalším nedovoleném vstupu do pokoje 

pro hosty s ní byl neprodleně ukončen pracovní poměr. 

V mezičase při hledání nabídek práce byl podniknut další krok směrem k nácviku 

soběstačnosti formou zaškolení klientky v komunikaci za použití Tiché linky. Pracovní 

konzultantka jí pomohla se založením vlastního účtu a domluvila s personálem zkušební 

spojení. 

Následně klientka nabyté schopnost ověřila v praxi při zařizování pohovoru ve 

firmě IC Facility, který domluvila přes online tlumočnickou službu. Firma už osoby se 

sluchovým postižením zaměstnává, zprostředkovaný hovor přes tlumočníka pro ně  nebyl 

ničím novým. Na samotném pohovoru však klientka překvapila, když za úvazek 0,6 na 

pozici uklízečky požadovala 25 tisíc. Kvůli těmto nereálným podmínkám, které klientka 

předložila, nakonec nebyla přijata. Klientka označila jednání zaměstnavatele za 

diskriminaci. Po této zkušenosti proto s pracovní konzultantkou prošly na schůzce 

tabulku porovnání platů podle pozic, aby klientka získala reálnější představu 

o průměrných platech. Pracovní konzultantka s klientkou též vytvořila měsíční rozpočet, 

aby měla možnost porovnat reálné finanční náklady a její platové očekávání. 

Poté se klientka domluvila s pracovní konzultantkou na úpravě představy 

o finančním ohodnocení. Nadstandardní platové podmínky splňovala firma Zásilkovna, 

která nabízela práci třídění zásilek ve skladu spolu s dalšími neslyšícími. Po úvodním 

školení, které proběhlo za asistence pracovní konzultantky, byla klientka předána do 

rukou neslyšících kolegů, kteří se ujali zaučování. Klientka však po týdnu kvůli alergii 

na prach podala výpověď. Chybou PK bylo, že před podepsáním smlouvy nedomluvila 

prohlídku pracoviště.  

Pracovní nabídku ve firmě Safemed byla vybrána s ohledem na předchozí 

zkušenosti. Firma se zabývá montáží a balením zdravotnických a farmaceutických 

výrobků. Jednalo se o více méně stereotypní práci ve sterilním prostředí, kde je nutno 

dodržovat přísná hygienická pravidla. Při pohovoru vedoucí firmy nabídl možnost 

zaměstnání více neslyšících, jelikož má se svými stávajícími dvěma zaměstnanci se 

sluchovým postižením velice dobré zkušenosti. Velikou výhodou bylo nejen čisté 

prostředí, ale právě i zaučení od zkušené neslyšící zaměstnankyně, která klientce vše 

vysvětlila ve znakovém jazyce. Klientka byla v práci opravdu spokojená, po měsíci a půl 
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ale vedoucí kontaktovat PK kvůli neustálé nespokojenosti s prací odvedenou paní MK. 

Obvyklá doba na zaučení jsou tři dny, klientka však odváděla výsledky nízko pod normou 

po dobu delší než jeden měsíc, ve své práci navíc dělala mnoho chyb. Klientka za podpory 

PK a své neslyšící kolegyně dostala ještě jednu šanci. Vysoká chybovost ovšem 

přetrvávala i nadále. Zaměstnavatel pojal podezření na špatně korigovanou zrakovou 

vadu. Vyšetření však domněnku neprokázalo. Vedoucí se snažil pro klientku vymyslet 

jinou vhodnější pozici. Práce v této firmě je však založena na přesnosti a pečlivosti a 

chybové jednání může ohrozit život některého pacienta. Nemohl si tak dovolit klientku 

nadále zaměstnávat, a tak byla paní MK opět propuštěna. 

Stupňovaly se zdravotní problémy, stres i finanční nouze. Konzultantka spolu 

s paní MK vyhodnotila, že by bylo vhodné zažádat o nejvyšší stupeň invalidního 

důchodu. PK pomohla s vyplněním žádosti o změnu výše invalidního důchodu, která byla 

po dvou měsících schválena. Klientka se svěřila konzultantce s informací o svém 

zadlužení, PK ji předala též do služeb odborného sociálního poradenství Tichého světa. 

Klientka mezitím znovu nastoupila do McDonald's. Zdravotní stav klientky se však 

znatelně zhoršoval, až došel do stavu, který si vyžádal operaci ruky. Už měsíc po operaci 

se chtěla klientka vrátit do zaměstnání. Lékař jí však doporučil dodržet klidový režim. 

Klientka tak zůstala 3 měsíce v pracovní neschopnosti. Následující den po jejím ukončení 

s ní byl rozvázán pracovní poměr. 

Klientka se však po pracovní neschopnosti vrátila s novou silou a odhodláním. Její 

psychické rozpoložení bylo nesrovnatelně lepší. Bezprostředně po operaci hledala 

konzultantka spolu s paní MK fyzicky nenáročnou práci. Podařilo se najít práci ve firmě 

Astron, která má též dlouholeté zkušenosti se zaměstnáváním neslyšících. Klientka 

nastoupila na pozici asistenta, kde má na starosti pomocné práce při zpracování 

dokumentů. Klientka je v této firmě zaměstnaná i v současnosti, dle svých slov je velice 

spokojená. Po ukončení zkušební doby ve firmě Astron byla s klientkou podepsána 

dohoda o ukončení spolupráce a sestaven závěrečný plán. Klientka i zaměstnavatel mají 

i nadále možnost se v případě potřeby obrátit na pracovního konzultanta. 
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6.2.2 Klient č. 2 

Úvod 

Paní PŠ je nedoslýchavá absolventka gymnázia narozená v roce 1997, která 

podstoupila v deseti letech kochleární implantaci. Užívání implantátu je jí však 

nepříjemné, proto se rozhodla jej neužívat. Celé základní vzdělání a jeden rok na střední 

škole absolvovala v běžné škole, s komunitou neslyšících nepřicházela do styku. Kvůli 

problémům v komunikaci přešla na gymnázium pro sluchově postižené v Praze – Ječné 

ul. Zde se poprvé začala od spolužáků učit znakový jazyk. Do té doby pro komunikaci 

užívala výhradně mluvený jazyk a odezírání, má též velice dobrou úroveň psané češtiny. 

Studium zakončila maturitní zkouškou z českého a anglického jazyka, ze správy dat a 

grafiky. Následně však nebyla přijata na vysokou školu, z toho důvodu se obrátila na 

Tichý svět s prosbou o pomoc při hledání práce.  

Klientce byly na úvodní schůzce představeny typy nabízených služeb 

a vysvětleny podmínky spolupráce. Klientka se rozhodla podepsat smlouvu 

o poskytování služby krátkodobého pracovního poradenství. Přestože do té doby nebyla 

nikde zaměstnaná, měla díky povinné praxi při studiu jisté pracovní zkušenosti. 

 

Postup spolupráce 

Paní PŠ kontaktovala Tichý svět měsíc po složení maturitní zkoušky. Z 

úvodního polostrukturovaného rozhovoru a vyplněného dokumentu Profil klienta vyšlo 

najevo, že by paní PŠ měla vzhledem k předchozímu studiu zájem o pozici 

administrativního charakteru, nebo o práci v oblasti grafiky na částečný, případně plný 

úvazek. Preference ohledně začlenění do neslyšícího kolektivu neměla. Rejstřík 

dovedností odhalil, že klientka nemá sestavený životopis, dosud neabsolvovala žádný 

pracovní pohovor, nezná práva a povinnost zaměstnance a zaměstnavatele, občas 

nerozumí pracovním inzerátům, ale na pohovor zvládne dostavit sama. 

Na další schůzce byl sestaven individuální plán s ohledem na minimum 

zkušeností, které klientka se zaměstnáváním měla. Spolupráce započala představením 

možností, kde lze hledat pracovní nabídky a tvorbou životopisu. Klientka za podpory 

pracovní konzultantky na společném setkání sepsala kostru životopisu. Na základě 

doporučené šablony od PK přetvořila klientka svůj životopis ve vizuálně zajímavý 
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a přehledně uspořádaný dokument. PK učila klientku, jaké body by měl obsahovat 

motivační dopis. Společně v rámci zácviku sepsaly dva motivační dopisy, jako reakci na 

skutečné pracovní nabídky. Všechny další už psala klientka sama, pracovní konzultantce 

je pouze posílala k jazykové korektuře.  

Nosnou aktivitou společných schůzek, které probíhaly jednou týdně, bylo 

diskutování nad nabídkami práce, které našla klientka i PK. Hodnotila se vhodnost 

nabídky z hlediska typu práce, míra naplnění požadavků zaměstnavatele a reálná 

představa o práci (časové rozvržení pracovní doby, dojíždění). Klientka byla v hledání 

práce velice aktivní, kromě vyhledávání pracovních nabídek čerpala informace i od svých 

známých. Na všechny nabídky, kde byl uveden email, reagovala klientka sama.  

Každá schůzka se kromě hledání práce zabývala i určitým tématem. Schůzky se 

věnovaly představení různých typů přijímacího řízení, jejich nácviku pomocí modelových 

situací nebo tematice úřadu práce. 

První pohovor absolvovala klientka ve firmě Orso Communications na pozici 

grafika časopisu. Pohovor s klientkou na její žádost absolvovala i PK, která byla sice 

v roli pozorovatele, ale v případě klientčina přání byla připravena zasáhnout. Klientka se 

k tomuto kroku neodhodlala, přestože bezprostředně po pohovoru přiznala, že polovině 

informací vůbec neporozuměla, ale před ředitelem se to styděla přiznat.   

Klientka na další schůzce projevila zájem o práci asistenta prodeje. Do obchodu 

Food Locker šla na pohovor opět s PK. Vedoucí pobočky projevila zájem o přijetí 

klientky. Při prohlídce pracoviště však zjistili, že je možnost zaměstnání v tomto řetězci 

nerealizovatelná, jelikož spolu všichni zaměstnanci komunikují přes vysílačky, a to 

klientce sluchová vada neumožňuje. Vedoucí se snažila vymyslet alternativní řešení, ale 

vzhledem ke komplexnímu přístupu ke komunikaci v této firmě na celosvětové úrovni 

nakonec ze spolupráce sešlo. 

Záhy následoval pohovor v prodejně House, kde probíhala komunikace bez 

problémů. Klientka vše domluvila sama, PK plnila pouze roli podpory. Podařilo se 

domluvit okamžitý nástup, ale z důvodu plného stavu zaměstnanců pouze na dohodu 

o provedení práce. Pracovní konzultantka byla přítomna u podepisování smlouvy a první 

hodinu u nástupu, poté už vše klientka zvládla sama. 

Cílem klientky bylo najít práci na hlavní pracovní poměr, proto setkávání 

s konzultantkou pokračovalo. Další pohovor proběhl ve Food story na pozici 
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administrativního pracovníka ve sklepní části restaurace, která byla velice špatně 

nasvícená. Klientka se ale tentokrát nebála poprosit provozní ředitelku o zopakování, 

případně svoji pracovní konzultantku o přetlumočení do znakového jazyka. Hlavní 

součástí této administrativní práce však bylo telefonování, které klientce dělá potíže. 

Proto nakonec nebyla přijata. Provozní ředitelka však klientce předala kontakt na svého 

manžela, který řídí velice početný tým lidí a mohl bych tak klientku snáze zaměstnat. 

I přes jeho aktivitu se nakonec nepodařilo klientku do této firmy přijmout. 

 Následující nabídka sice nespadala do kategorií uvedených v profilu klienta, ale 

klientce se velice zalíbila. Jednalo se o práci servírky v Tiché kavárně. Tento pohovor 

absolvovala klientka zcela bez účasti PK. Vedoucí měl o přijetí klientky velký zájem.  

Ve stejné době však klientka dostala od známých nabídku na pozici 

administrativní pracovnice ve firmě Pražská plynárenská Distribuce, kde dostala možnost 

flexibilní pracovní doby, a které nakonec také před prací v Tiché kavárně dala přednost. 

O asistenci na pracovišti klientka zájem neměla, proto s ní byla pouze podepsána dohoda 

o ukončení krátkodobého pracovního poradenství a byl vyplněn závěrečný plán bez účasti 

zaměstnavatele, ve kterém klientka pozitivně zhodnotila spolupráci s organizací Tichý 

svět a konzultantka jí nabídla možnost konzultací na pracovišti.  

 

6.2.3 Klient č. 3 

Úvod 

Pan PO je prelingválně neslyšící muž, který se roku 1980 narodil neslyšícím 

rodičům ve Zlíně. O jeho vzdělávání tak bylo realitně jasno. Od předškolního vzdělávání 

až do maturity studoval na MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. 

Studium zakončil učňovským listem v oboru elektrikář. Po škole se přestěhovat za 

pracovními příležitostmi do Prahy. Pan PO komunikuje znakovým jazykem, ale umí i 

velice dobře odezírat. Dříve pracoval na různých pozicích, převážně ve skladu.  

 

Průběh spolupráce 

Klient kontaktoval Tichý svět kvůli zájmu o práci v Amazonu, nabídka však 

nebyla aktuální, proto byla klientovi nabídnuta práce ve skladu v Alze, se kterou Tichý 

svět úzce spolupracuje, a kde byla aktuálně volná pracovní místa. Klient souhlasil, a tak 
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s ním PK vyplnila Kartu klienta se základními osobními údaji, aby mu mohly být 

poskytnuty služby v plném rozsahu. Klient využil asistence při pohovoru i při zaučování. 

Pan PO se zaučil velice rychle.  

Po dvou měsících však Amazon vyhlásil další kolo náboru neslyšících 

zaměstnanců, a pan PO se rozhodl ukončit pracovní poměr v Alze ve zkušební době 

a přihlásil se do výběrového řízení do Amazonu. Nábor do distribučního centra Amazonu 

koordinuje Tichý svět. Se všemi neslyšícími zájemci ještě před samotným náborem 

komunikuje pracovník Tichého světa. Povedlo se navázat spolupráci i s agenturami, které 

Amazonu částečně zajišťují zaměstnance. Všichni zájemci tak mají stejné podmínky a 

možnost plnohodnotné komunikace v jejich přirozeném jazyce, což významně eliminuje 

komunikační bariéry. Díky této spolupráci je při náborovém dni na místě automaticky 

zařízeno tlumočení i několik pracovních asistentů, kteří zajišťují individuální podporu při 

vyplňování různých dokumentů a vstupního testu. Následující týden po náboru proběhlo 

úvodní školení zaměstnanců a podpis pracovních smluv, kde byli taktéž přítomni 

konzultanti i tlumočníci. Přijímacím řízením prošlo celkem 15 neslyšících. Těm byla při 

nástupu poskytnuta třídenní podpora v podobě tlumočníků a pracovních asistentů, pro 

zajištění hladkého zaučení. 

Amazon ve svém distribučním centru používá pro rozlišení různých pozic barevné 

vesty. Jelikož ve svém skladu nemá zavedenou světelnou signalizaci poplachu, chtěl, aby 

byli neslyšící barevně odlišeni, aby je mohl kdokoli v případě požáru nebo jiného 

ohrožení na situaci upozornit. Vedení dalo první skupině zaměstnanců možnost 

navrhnout vlastní design vest. Ti si místo navrhovaného znaku přeškrtnutého ucha zvolili 

zobrazení rukou. Postupem času přibyly i vibrační pagery, které nosí neslyšící neustále u 

sebe, které je pomocí vibrací upozorní na nebezpečí. Na displeji se pak mohou podívat, 

zda se jedná o zkušební nebo ostrý poplach. 

Manažerka směny v oddělení balení, na kterém byli všichni neslyšící zaměstnáni, 

se narodila do neslyšící rodiny, díky tomu ovládala znakový jazyk. Se zvyšujícím se 

počtem neslyšících pracovníků Amazon začal pociťovat potřebu neutrálního tlumočníka, 

který by mohl být s neslyšícími přítomen přímo na směně. Vzhledem k akutnímu 

nedostatku tlumočníků nebylo možné splnit požadavek plného pokrytí všech směn. 

Podařilo se najít tlumočnici, která do Amazonu dojíždí jednou týdně. Neslyšící mají v tu 
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dobu možnost vyřešit vše, k čemu se bez pomoci tlumočníka neodhodlali, například 

návštěvu osobního oddělení kvůli daním. 

Firma projevovala opravdový zájem o své neslyšící zaměstnance, neustále měla 

zájem své služby směrem k nim vylepšovat. I proto se členové osobního oddělení 

rozhodli uspořádat kulaté stoly s těmito zaměstnanci, aby jim dali možnost vyjádřit své 

přání, stížnosti, ale i možnost sdělit jejich vlastní návrhy na vylepšení.  Během setkání 

pan PO zmínil, že by ocenil možnost kariérního růstu. 

Amazon, přestože je největším internetovým obchodem na světě a neslyšící 

zaměstnává i v dalších státech, žádný z nich dosud nebyl zařazen na vyšší pozici než 

operátor skladování. Vzhledem k logisticky náročnému procesu zaučování, kdy se 

pokaždé pracovníci TS potýkají s nedostatečným obsazením tlumočníků, vyhodnotilo 

vedení Amazonu zaškolení neslyšících na instruktory jako skvělý nápad. Vzhledem ke 

světovému prvenství však bylo zapotřebí modifikovat výukové materiály. Z řad 

neslyšících zaměstnanců, kterých bylo v té době okolo 30, se do výběrového řízení 

probojovalo pět zájemců, kteří splňovali stanovené podmínky, jedním z nich byl i pan 

PO.  

Nábory od té doby probíhaly každý měsíc. Neslyšící instruktoři tak měli dostatek 

příležitostí k osvojení čerstvě nabitých vědomostí. Amazon hodnotí tento krok jako velice 

úspěšný. Neslyšícím instruktorům se poprvé dostálo možnosti kariérního růstu, mohli se 

tak realizovat. A neslyšící nováčci na neslyšící instruktory reagovali významně lépe než 

na instruktory s tlumočníky, navíc jsou instruktoři pro ostatní neslyšící zaměstnance 

vzorem, inspirací a motivací.  

Spolupráce pokračuje formou intervencí i nadále. Jedná se hlavně o asistenci při 

kulatých stolech zaměstnanců, při náborech apod. 

 

 

6.3 Shrnutí  

 

Ve výzkumném šetření jsme se zaměřili na poskytování služeb sociální rehabilitace 

u klientů organizace TS. V první části výzkumu jsme na základě analýzy dat zjistili, že 

muži tvoří 55 % z celkového počtu klientů a ženy zbylých 45 %.   
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Z hlediska stupně postižení jsou nejvíce zastoupeni neslyšící, kteří představují 76 %, 

nedoslýchaví 19 %, a ohluchlí pouhých 5 %.   

Klienti používají ke komunikaci primárně znakový jazyk (bez užívání odezírání) 

55 %, znakový jazyk s pomocí odezírání – 35 %, osob komunikujících mluvenou řečí za 

pomoci odezírání je 9 % a znakovanou češtinu jen 1 %, které je zastoupeno jediným 

uživatelem. 

Z pohledu věkového rozložení jsou 26 % zastoupeny osoby mezi 31. a 40. rokem 

života, lidé ve věku 26–30 let tvoří 22 %, klienti řadící se do kategorie 41–50 let jsou 

zastoupeni 21 %, a uživatelů mladších 25 let je 13 %. 

 Mezinárodní klasifikace CZ – ISCO dělí povolání do deseti skupin. Klienti našeho 

výzkumného souboru jsou zaměstnáni pouze v osmi z nich. Nečekaně velkého zastoupení 

osob si můžeme všimnout v kategorii č. 8 - obsluha strojů a zařízení, montéři, kde je 

zaměstnáno 48 % všech klientů. Pracovní uplatnění nenašel nikdo ze zkoumaných 

v kategorii č. 0 – zaměstnanci v ozbrojených silách, v kategorii č. 1 – zákonodárci a řídící 

pracovníci a v kategorii č. 6 – kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a 

rybářství. 

Dle výzkumu přichází většina klientů na pražskou pobočku TS kvůli službě 

intervence. Této služby využilo celkem 83 %, krátkodobého profesního poradenství 8 %, 

dlouhodobého profesního poradenství 4 % a tranzitní program využilo 5 % neslyšících. 

Druhá část výzkumného šetření nám skrze případové studie přiblížila fungování 

různých typů služeb sociální rehabilitace neslyšících a předvedla její funkce v praxi.  

Tichý svět svojí činností pomáhá neslyšícím k překonávání komunikačních bariér tím, 

že veškeré služby poskytuje v klientem preferovaném komunikačním systému, včetně 

znakového jazyka, který je, jak ukázal výzkum, primárním způsobem komunikace klientů 

TS.   

Významnou roli hraje zprostředkování komunikace s okolím. Toto zprostředkování 

plní preventivní funkci. Jednak eliminuje informační deficit, což je důležité například při 

úvodním zaškolení, kterému by bez potřebné asistence klienti neporozuměli, stejně tak se 

díky asistenci na pracovišti nemusí bát podepisovat pracovní smlouvu, u které by hrozilo 

špatné porozumění psanému textu. Zprostředkováním komunikace na pracovišti též TS 

pomáhá k překonávání sociální izolace. Díky této asistenci v době zaučování mají 

zaměstnanci možnost se navzájem poznat. Bez této služby by možná o svého neslyšícího 
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kolegu vůbec neprojevili zájem. Na některé zmíněné činnosti by si neslyšící mohli 

objednat tlumočníka, problém však nastává při dlouhých čekacích lhůtách, které jsou 

dané nedostatečným počtem kvalifikovaných tlumočníků. Druhým úskalím je jejich 

financování. Zaměstnavatelé často neslyšící diskriminují odmítnutím tlumočníka na 

poradě nebo při školení, jelikož nejsou ochotni tlumočnický proces uhradit. Služba 

asistence tak tento problém částečně řeší. 

TS se snaží o vyrovnávání podmínek slyšících a neslyšících v oblasti zaměstnávání. 

Jejich sluchovou vadu kompenzuje službou telefonického zprostředkování, nebo 

možností využití online tlumočení přes Tichou linku. O dosažení rovných podmínek se 

snaží též spoluprací se zaměstnavateli. Pro ty provádí osvětovou činnost, jejímž cílem je, 

eliminovat strach z přijetí neslyšícího zaměstnance. Upozorňuje také zaměstnavatele na 

potřeby jejich neslyšících zaměstnanců, jejichž naplnění je často schopna 

i zprostředkovat.  

Služba sociální rehabilitace je významnou součástí celoživotní edukace neslyšících, 

kterým má pomoci se co nejúčinněji včlenit do většinové společnosti a jejích sociálních 

procesů včetně těch na trhu práce. Důraz je v edukaci kladen na oblast práv a povinností 

zaměstnanců a zaměstnavatelů, dále pak na rozvoj sociálního chování a soběstačnosti, 

což zahrnuje rozvoj schopností konvenčního chování nejen v komunikaci se 

zaměstnavateli.  
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo poskytnout přehledný souhrn aktivit organizace Tichý svět, 

přiblížit problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zvláště pak osob 

neslyšících a přiblížit proces sociální rehabilitace této cílové skupiny, která bývá nejen ve 

speciální pedagogice neprávem opomíjena.  

První část výzkumné sondy nám podala informaci o tom, jací uživatelé služeb 

sociální rehabilitace využívají. Druhá nám na třech případech nastínila, jak proces této 

služby vypadá a na konkrétních situacích ukázala, jak organizace přispívá k uplatnění 

neslyšících na trhu práce.  

Práci TS v oblasti sociální rehabilitace můžeme rozdělit do třech hlavních polí 

působnosti. Prvním z nich je podpora klientů, kteří hledají zaměstnání, druhým je 

spolupráce se zaměstnavateli, další poslední je zprostředkování interakce mezi těmito 

dvěma subjekty. 

Neslyšící, kteří mají zájem hledat práci, si mohou dle svých potřeb vybrat z jedné ze 

čtyř nabízených služeb – krátkodobého pracovního poradenství, dlouhodobého 

profesního poradenství, intervence, nebo v případě studentů, tranzitního programu. 

Všechny tyto služby nabízí možnost pracovní asistence u pohovoru, telefonické 

zprostředkování a edukaci v oblasti zaměstnávání. 

Organizace TS přispívá k zaměstnávání neslyšících skrze spolupráci se 

zaměstnavateli, a to jak oslovováním nových potenciálních firem, které by byly ochotné 

neslyšící zaměstnance přijmout, tak i udržováním dlouhodobých vazeb s osvědčenými 

zaměstnavateli. 

V oblasti interakce mezi zaměstnavateli a neslyšícími zaměstnanci hraje TS zcela 

nezastupitelnou roli skrze služby asistence na pracovišti, která umožňuje novým 

zaměstnancům pohodlný a plnohodnotný přístup ke všem informacím při nástupu do 

práce i při úvodních školeních. Nezkušeným zaměstnavatelům tato služba dodává odvahu 

k zaměstnání neslyšících zaměstnanců. 

Tato práce je přínosem pro všechny, kteří by se chtěli dozvědět více o službě sociálně 

rehabilitace neslyšících. Pro potenciální zaměstnavatele může být inspirací 

a povzbuzením, že díky nabízeným službám TS je možné mezi sebe neslyšící bez větších 

komplikací přijmout. 
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Jak vyplývá ze statistik i případových studií uvedených v této práci, Tichý svět je 

jedinečnou organizací, která výrazně usnadňuje vstup na trh práce více než stovce 

neslyšících ročně.  
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Seznam zkratek  

DPP – Dlouhodobé profesní poradenství 

KPP – Krátkodobé profesní poradenství 

JAMU – Janáčkova akademie múzických umění  

OU – Odborné učiliště 

PK – Pracovní konzultant 

TS – Tichý svět 

SOU – Střední odborné učiliště 

SOŠ – Střední odborná škola 

SP – Sluchové postižení 

SŠ – Střední škola 

ŠVP – Školní vzdělávací program 

ZČ – Znakovaná čeština 

ZJ – Znakový jazyk 

ZŠ – Základní škola 

ZvŠ – Zvláštní škola 

VŠ – Vysoká škola 
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Příloha 2 – Přehled škol pro osoby se sluchovým postižením – situace v roce 1989 

Čísla v závorce označují rok založení školy.28 

Základní vzdělávání 

ZŠ pro nedoslýchavé 

• Praha, Ječná ul. (1945) 

• Kyjov (1954) – založena při foniatrickém oddělení místní nemocnice 

• Liberec (1955) 

• Ostrava (1982) 

• Brno (1832) – škola pro žáky se zbytky sluchu – měla pouze třídy pro nedoslýchavé 

žáky 

ZvŠ pro nedoslýchavé 

• Vodňany (1949) – byla jedinou zvláštní školou v republice, zanikla 30. 6. 2003 

• Liberec a Ječná ul. v Praze – pouze zvláštní třídy pro nedoslýchavé 

ZŠ pro žáky se zbytky sluchu 

• Brno (1832) 

• Hořičky (1881) – v Hradci Králové v roce 1881 byl ústav pro hluchoněmé, následně 

přestěhován do Hořiček (MŠ a první ročníky ZŠ byly v Hradci; později znovu 

přestěhován zpátky do Hradce Králové)  

• Olomouc (1894) – škola byla založena v Lipníku nad Bečvou a poté přestěhována do 

Olomouce na Sv. Kopeček  znovu přestěhována na jiné místo do Olomouce 

• Praha, Výmolova (1916) 

• Liberec – ve škole byly pouze třídy pro žáky se zbytky sluchu, škola byla jinak určena 

pro nedoslýchavé 

 

ZŠ pro neslyšící 

• Praha, Holečkova ul. (1786) – škola se několikrát stěhovala, až na počátku 20. století 

pro ni byla postavena budova v dnešní Holečkově ulici 

• Ivančice (1894)  

                                                 

28 Informace byly čerpány z webových stránek konkrétních škol a z kapitoly knihy  



84 

 

• Valašské Meziříčí (1911) 

• Plzeň (1913) 

 

ZvŠ pro neslyšící 

• České Budějovice 

• Valašské Meziříčí – zde pouze zvláštní třídy při škole pro neslyšící 

 

Střední vzdělávání 

Gymnázium pro sluchově postiženou mládež 

• Praha, Ječná ul. – pouze pro nedoslýchavé žáky – kdo chodil do škol pro žáky se 

zbytky sluchu nebo pro žáky neslyšící – nemohl mít maturitu 

• Kremnice – oděvní průmyslovka – možnost maturity 

 

SOU pro sluchově postiženou mládež 

• Praha, Kirovova tř. – po r. 1989 přestěhováno do Holečkovy ulice. 

Obory: dámská/pánská krejčová/krejčí; klempíř; obuvník/obuvnice; 

čalouník/čalounice; strojní mechanik 

• Brno (1965) – nejdříve součástí základní školy pro žáky se zbytky sluchu, od 1987 

samostatně) – od roku 1965 dámská krejčová, od roku 1987 strojní mechanik 

• Valašské Meziříčí – 1987 – elektrovýroba 

• Bratislava – Knihařka (dodnes) 

 

OU pro sluchově postiženou mládež 

• Praha, Kirovova tř. – obor kožedělná výroba pro obuvnickou manipulaci 

 

Vysoké školství 

Po revoluci (po r. 1989) 

• JAMU (1992) - obor Výchovná dramatika pro neslyšící - první vysokoškolský obor 

v ČR 
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• Čeština v komunikaci neslyšících (1998) 

• Středisko Teiresiás v Brně (1998)  
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Příloha 3 – Aktuální přehled škol vzdělávající žáky se sluchovým postižením 

 

Vzdělávací zařízení bez SŠ 

ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Plzni (Mohylová 90, Plzeň, 312 09) 

ZŠ a MŠ pro sluchově postižené – v Brně (Šrámkova 419/1, 638 00 Brno) 

ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Ostravě (Spartakovců 1153, Ostrava, 708 00)  

MŠ a ZŠ Kyjov (Školní 3208/51, Kyjov, 697 01) 

MŠ, ZŠ a DD Ivančice (Široká 484/42, Ivančice, 664 91) 

DD a MŠ Beroun (Mládeže 1102/8, Beroun, 266 01) 

ZŠ a MŠ logopedická Liberec (E. Krásnohorské 921, Liberec, 14, 460 01) 

 

 

MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené v Českých Budějovicích  

Adresa: Riegrova 1, České Budějovice, 370 01 

• Praktická škola dvouletá 

• Praktická škola jednoletá 

• OU – sklenářské práce 

SŠ pro sluchově postižené a OU v Brně – Gellnerka 

Adresa: Gellnerova 1, Brno, 637 00 

• Maturitní obor – informační technologie 

• SOU – operátor skladování 

• OU – prodavačské práce, podlahářské práce  

MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí 

Adresa: Vsetínská 454, Valašské Meziříčí, 757 14 

• Maturitní obory – počítačové systémy a aplikovaná elektrotechnika, zahradnictví 

• Nástavbové studium – mechanik elektrotechnik 

• SOU – elektrikář, zahradník  

• OU – elektrotechnické a strojně montážní práce 

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Olomouci 

Adresa: Kosmonautů 4, 779 00, Olomouc 
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• Praktická škola dvouletá – zaměření na ruční práce a přípravu pokrmů 

MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené Holečkova, Praha 

Adresa: Holečkova 4, Praha 5, 150 00 

• Maturitní obor – hotelnictví 

• Nástavbové studium – podnikání, gastronomie 

• SOU – cukrář, pekař, kuchař –  číšník, čalouník, malíř a lakýrník, strojní mechanik 

• OU – potravinářská výroba (ŠVP cukrářské práce), stravovací a ubytovací služby 

(ŠVP kuchařské práce), truhlářská a čalounická výroba (ŠVP čalounické práce), 

malířské a natěračské práce, šití oděvů 

 

MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené Výmolova, Praha 

Adresa: Výmolova 169, Praha 5, 150 00 

• Maturitní obor – Asistent zubního technika 

 

Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově 

postižené, Praha 2, Ječná 27 

Adresa: Ječná 27, Praha 2, 120 00 

• Maturitní obory: gymnázium, informační služby 

 

VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ v Hradci Králové 

Adresa: Štefánikova 549, Hradec Králové, 500 11 

• Maturitní obory – předškolní a mimoškolní pedagogika; reprodukční grafik pro 

média 

• Nástavbové studium – podnikání; dřevařská a nábytkářská výroba 

• SOU – truhlář, umělecký truhlář a řezbář, kuchař – číšník 

• OU – truhlářská a čalounická výroba, stravovací a ubytovací služby, potravinářská 

výroba 


