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Abstrakt 

Hlavním předmětem bakalářské práce, je představit vybrané oblasti neslyšících 

cizinců žijících v České republice a přiblížit jejich zkušenosti se sociálními službami 

určenými jejich cílové skupině. Na základě rozhovorů s vybranými klienty sociálních 

služeb jsou popsána úskalí cizince, který je současně neslyšící nebo nedoslýchavý.  

V teoretické části je popsána problematika komunikace neslyšících a stručně i 

integrační a imigrační politika České republiky.  
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Abstract 

The main subject of the bachelor's thesis is to introduce selected areas of deaf 

foreigners living in the Czech Republic and to present their experience with social 

services intended for their target group. Based on interviews with selected clients of 

social services, the pitfalls of a foreigner who is also deaf or hard of hearing are 

described. The theoretical part describes the issues of the deaf and briefly the 

integration and immigration policy of the Czech Republic. 
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interpreter, migration, foreigner, integration, socialization. 
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Úvod 

Výběrem tématu zabývajícím se neslyšícími a cizinci se pokouším ve své práci 

propojit dvě cílové skupiny, které jsou mi blízké. 

 

Cizinci jsou součástí mého života přes dvě desetiletí, a to jak soukromě, tak profesně. 

Za tu dobu jsem měla možnost sledovat změnu postoje nejen české společnosti, ale i 

úřadů, medií nebo cizinců samotných.  

 

Neslyšící a nedoslýchaví lidé se stali součástí mého profesního života v roce 2017. 

V tom roce jsem změnila zaměstnání a z organizace poskytující podporu samostatného 

bydlení pro lidi s mentálním znevýhodněním jsem odešla do Svazu neslyšících a 

nedoslýchavých osob v ČR z. s. pod který spadá Centrum zprostředkování tlumočení 

neslyšícím. Tam jsem začala vést tým sociální služby poskytující terénní tlumočnické 

služby. Jako zástupce organizace působící po celé České republice se často setkávám 

s neslyšícími jak ve velkých městech, tak i ve velmi odlehlých regionech, kde ještě 

donedávna vůbec tlumočnické služby nefungovaly. Během terénní práce jsem se 

potkala i s neslyšícími, kteří ale nebyli původem z České republiky. Tehdy vyvstala 

otázka, jak vlastně tito lidé komunikují, když neznají česky znakový jazyk a 

mezinárodní znakový systém je velmi omezený. Během roku 2020, kdy vypukla 

koronavirová pandemie jsem začala pátrat, jak se tito spoluobčané dostávají 

k informacím, když mají dvojí komunikační bariéru.  Narazila jsem tak na situace, 

které v běžném životě člověka neznalého problematiky nenapadnou. 

 

Cílem mé práce je představit problém neslyšícího cizince žijícího v České republice. 

Poukázat na to, že služby, na které mají nárok díky svému pobytovém statusu nelze 

pokaždé využít kvůli jazykové bariéře. Není tak výjimkou, že se tito lidé obrátí raději 

na pomoc přátel nebo rodiny, než aby využili profesionální podpory sociálních služeb 

k tomuto účelu určených. Tím pak ale může dojít k nepřesné interpretaci problému 

nebo porušení mlčenlivosti, což může mít pro potřebného člověka fatální důsledky, 

které ho mohou ovlivnit v dalším životě.  
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V teoretické části nejdříve zmiňuji stručně teorii sociální práce a cíle sociálních služeb, 

které jsou jejím nástrojem. Dále pak úvod do světa neslyšících a nedoslýchavých, kde 

se věnuji podrobněji specifikám komunikace této cílové skupiny, zvláště pak tomu 

v jakém případě je jednotlivá komunikační forma možná a kde už je vzhledem 

k handicapu neúčinná. Zmiňuji zde i problematiku života s handicapem 

z psychologického pohledu.  

Protože je práce zaměřena na osoby pocházející z jiné země než z České republiky, 

navazuji dále v teoretické části na téma migrace, následně pak tato témata propojuji a 

podrobněji uvádím v praktické části.  

 

Praktická část popisuje výzkum, který probíhal formou polostrukturovaného 

rozhovoru a vyhodnocení za pomoci tematické analýzy (TA).  

Cílem práce je upozornit na velmi specifickou a snadno opomíjenou cílovou skupinu, 

která se může ocitnout v těžké životní situaci nejen díky svému vrozenému nebo 

postupně rozvinutému handicapu, ale také díky svému odlišnému původu. Poukazuji 

na dostupnost a nutnost profesionality poskytovatelů sociálních služeb a zmiňuji 

problematiku diskriminace. Dále je v práci okrajově popsán rozdíl mezi službami 

poskytovanými u nás a v zemi původu respondentů.  

 

Vzhledem k tomu, že takovýchto výzkumů u nás nebylo děláno mnoho, domnívám se, 

že toto téma je velmi důležité rozvíjet. Z vlastní praxe z práce s neslyšícími vím, že 

jde o často opomíjenou cílovou skupinu, právě proto, že jejich handicap není na první 

pohled viditelný. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Sociální práce  

Sociální práce, je považována za vědu multidisciplinární a opírá se o teoretické 

i praktické základy, které čerpá z humanistického přístupu k člověku. Oldřich 

Matoušek (2016) definuje sociální práci jako společenskovědní disciplínu, která má za 

cíl odhalovat, zmírňovat, působit preventivně a řešit sociální problémy konkrétních 

jedinců a potřebným skupinám. V sociální práci jde tedy o činnost zaměřenou na 

člověka a podporu jeho hodnoty a důstojnosti. Podpora těchto hodnot je jedním ze 

znaků vyspělé moderní společnosti.   

Nespornou součástí sociální práce je rozvoj potenciálu člověka, jeho 

kompetencí a zodpovědnosti ve svém životě. Sociální práce své poznatky čerpá vedle 

svých teoretických a praktických základů také ze sociologie, psychologie, politologie, 

kriminologie, medicíny, práva, pedagogiky a jiných vědních disciplín. Jiný autor, 

Štefan Strieženec (2005), popisuje sociální práci jako vědní disciplínu, která 

konkrétními metodami či postupy dosahuje požadovaného výsledku. Konečného cíle 

v sociální práci se může sociální pracovník dobrat pomocí zodpovědné a plánované 

činnosti. 

 

1.1 Sociální práce jako nástroj sociální služby 

Sociální práce, jak uvádí Matoušek (2007), je provozována hlavně 

v sociálních službách a zejména jejich prostřednictvím.  

Cíle sociálních služeb jsou: (MPSV1, 2021) 

• zachovávat lidskou důstojnost klientů, 

• vycházet z individuálně určených potřeb klientů, 

• rozvíjet aktivně schopnosti klientů, 

• zlepšit nebo alespoň zachovat soběstačnost klientů, 

• poskytovat služby v zájmu klientů a v náležité kvalitě. 

 

 
1 MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/socialni-sluzby-1  
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Dále se uvádí rozdělení sociálních služeb, a to následovně: 

a) Sociální služby státní a obecní 

b) Sociální služby nestátní  

Avšak i státní sociální služby mohou být smluvně svěřeny nestátním organizacím nebo 

spolkům. Mohou existovat i soukromoprávní sociální služby, které jsou založeny na 

základě koncese a provozované se státní podporou. Jelikož jde o služby občanům, 

jejichž zdravotní nebo sociální stav jim nedovolí bránit se případnému zneužití nebo 

šikaně, je nutný dohled státu. Zároveň tak stát poskytuje organizaci veřejnoprávní 

ochranu a regulaci. 

 

Sociální služby se řídí zákonem 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách platným 

od 31. 3. 2006. Dle tohoto zákona jde o tyto služby: 

1.1.1 Služby sociální péče 

Služby sociální péče pomáhají osobám se "stabilizovaným zdravotním stavem" zajistit 

jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim zapojení do běžného 

života. V ostatních případech mají tyto služby potřebným osobám "zajistit důstojné 

životní prostředí a zacházení", tedy srozumitelně řečeno – pomáhat těmto lidem 

překonávat každodenní životní problémy a zajistit, aby měli možnost žít důstojný 

život. 

Mezi služby sociální péče patří: 

osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské 

služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, 

denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby 

poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. 

1.1.2 Služby sociální prevence 

Služby sociální prevence pomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou 

ohroženy izolací od společnosti z důvodů: 

- krizové sociální situace, životních návyků, způsobu života – který vede ke 

konfliktu se společností, 
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- sociálně znevýhodňujícího prostředí a ohrožení práv a zájmů trestnou činností 

jiné osoby. 

Cílem služeb sociální prevence je pomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé 

sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích 

společenských jevů. 

Služby sociální prevence jsou: 

raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na 

půli cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní 

programy, sociální rehabilitace. 

1.1.3 Sociální poradenství 

Sociální poradenství poskytuje informace přispívající k řešení nepříznivé 

sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech 

druhů sociálních služeb. 

Odborné sociální poradenství se zaměřuje na potřeby jednotlivých sociálních 

skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, v 

poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a zahrnuje též sociální práci s 

osobami se specifickými potřebami. Součástí odborného poradenství mohou být i 

půjčovny kompenzačních pomůcek, což se týká i neslyšících a nedoslýchavých osob. 

Podrobněji se tímto budu zabývat v pozdější kapitole. 

1.2 Psychologický pohled na život s handicapem 

Okamžik, kdy se rodiče dozví o postižení svého dítěte bývá pro rodinu velmi 

bolestný. Sdělení diagnózy se rodiče mohou dozvědět již v průběhu těhotenství, po 

porodu nebo v následujícím období po něm. Pozdější zjištění se týká především 

postižení, které není na první pohled patrné.  To se často děje i v případě, kdy postižení 

bývá sluchové.  

Ve všech případech by jim měla být dostupná psychologická pomoc. Bohužel stále 

není výjimkou, kdy nedostatečná informovanost zdravotníků o tom, jak komunikovat 

s rodiči dětí s postižením, vede k rozdílnému vnímání situace. Lékaři mají tendence 
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informovat o problému dítěte věcně a exaktně, rodiče potřebují primárně situaci 

pochopit, hovořit o svých pocitech, porozumět a přijmout ji. Rodičům se tak nedostává 

včasné odborné psychologické pomoci. Problém není ani tak v tom, že by nebyla 

dostupná, ale v tom, že jim tuto pomoc nikdo v rozhodujícím momentě nenabídne. 

Psychologická pomoc bývá běžná praxe v zahraničí a u nás to stále není samozřejmé. 

V ideálním případě by při sdělování diagnózy měl být kromě lékaře přítomen i 

psycholog či sociální pracovník s výcvikem v krizové intervenci. (Fenclová, 2005). 

Rodiče postiženého dítěte prochází po sdělení diagnózy několika přirozenými 

fázemi, které jsou z psychologického hlediska velmi důležité a mají vliv na další 

společný život rodiny. Zvládnutí těchto fází závisí na vyspělosti a sociální zralosti 

rodičů, zda jsou ochotní sdílet a přijímat podporu od svého okolí, jaké jsou vzájemné 

vztahy v rodině a také na hodnotách, které v rodině vyznávají. Postižené dítě může, do 

dané doby plně fungující rodinu, úplně rozložit, ale stejně tak ji i stmelit. (Ulrychová, 

2010). Reakce rodiny, že se „něco děje“ a že dítě není v pořádku provází v první fázi 

šok, zklamání. Obojí je úměrné vážnosti diagnózy a míře postižení. Obrannou reakcí 

tak bývá popření skutečnosti, snaha o nové a nové přezkoumání výsledků diagnózy. 

Následná fáze pak je tzv. Hledání viníka. Během této doby se objeví snaha o svalení 

viny na kohokoliv, výjimkou není ani druhý rodič dítěte, matka obviňující sebe sama, 

špatná doba, společnost apod. Následkem mohou být deprese, odmítnutí dítěte aj. 

Finální fází je fáze vyrovnání. Znamená to přijmout situaci a dítě tak jak je, spojit se, 

a i přes ovlivnění života celé rodiny se snažit o zajištění plnohodnotného života dítěte. 

(Vágnerová, 2004). 

 

1.3 Sociální práce a vzdělávání neslyšících – stručná 

historie a současnost v ČR 

Hrubý (1998, s. 38) ve své knize uvádí, že: „Pochopení audiologické definice 

nedoslýchavosti, prelingvální hluchoty a ohluchnutí je klíčové při rozhodování o tom 

do jakého typu vzdělávacího programu by mělo být dítě zařazeno, při rozhodování o 

vhodných technických pomůckách, o indikaci případné kochleární implantace atd.“ 

Bohužel tomu tak nebylo vždy. Když se podíváme do daleké historie, např. do 

Starověku, péče a vzdělávání o postižené – v tomto případě hluchotou, byla stejná jako 

o kohokoliv jiného, kdo byl odkázaný na něčí pomoc. Vše se omezovalo na okruh 



 

 

15 

rodiny a vzdělávání probíhalo nápodobou aktivit dospělých. Většina postižených dětí 

nepřežila dětství. Například ve starověkém Řecku bylo neslyšící dítě ve věku 6 let 

násilím odebráno od rodičů a zabito na pohoří Tajgetos. Dítě s postižením viditelným 

na první pohled bylo usmrceno ihned po porodu. O mnoho století později zmiňuje Jan 

Amos Komenský ve svém díle „Vševýchova“, že není důvod, aby „slepí, hluší a 

zaostalí“ nebyli přizváni ke vzdělávání a je dokonce nutností pomoci jim zvnějšku. 

Základní filozofická myšlenka Komenského byla o tom, že dítě má nejdříve znát 

pojem-věc a teprve druhotně ji slovně pojmenovat. Tento argument často používají 

zastánci bilingválního vzdělávání neslyšících. (Hrubý, 1998). 

V pozdějším období Rakouska – Uherska a vzniku Československa probíhal rozmach 

zakládaní pomocných spolků na podporu osob s různým druhem postižení a již na 

konci 19. století vznikaly internátní školy pro tzv. „hluchoněmé“.  

Jako příklad uvádím: 

1881 Diecézní ústav pro hluchoněmé v Hradci Králové2 

1911 Ústav Valašské Meziříčí3 

1916 První český ústav pro hluchoněmé v Praze – v ústavu se striktně vyučovala orální 

metoda. Díky úsilí prof. Dr. Karla Výmoly se podařilo pro ústav získat podporu na 

tehdejším Zemském správním výboru a Ministerstvu školství. Výsledkem pak byla 

výstavba vlastní budovy školy v Radlicích, která dnes nese jméno podle svého 

zakladatele a je v ulici Výmolova. O orální metodě se zmiňuji později v této kapitole.  

V dalších letech vznikají obdobné spolky a ústavy např. v Bechyni, Plzni, Brně nebo 

Zlíně. Během obou světových válek činnosti spolků ustávají, mnoho spolků je nuceno 

ukončit činnost. Až po 2. světové válce došlo k obnově a založení spolků nových, které 

si dali za cíl sjednocení menších organizací a utvoření jedné velké – zastřešující.  

       Vznikl tak již v roce 1945 např. Sportovní klub neslyšících, v roce 1948 TJ Sokol 

hluchoněmých a mnoho dalších. Po komunistickém převratu v únoru 1948 došlo 

k likvidaci nezávislých spolků jako takových a dotýkalo se to i spolku sdružující 

zdravotně postižené. V roce 1946 vznikl v Praze Logopedický ústav hl. m. Prahy, ale 

díky kompetenčním neshodám s foniatry v roce 1960 zanikl. Za zmínku též stojí, že 

 
2 Dodnes je v Hradci Králové Vyšší odborná škola pro sluchově postižené (poznámka autorky) 
3 Dodnes funguje a od školního roku 1991/92 poskytuje i středoškolské vzdělávání (poznámka 

autorky) 
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ve Frýdku-Místku byly otevřeny Jesle pro sluchově postižené a přijímaly se zde děti 

od dvou let z celého Československa. Jesle fungovaly i internátně.  

Po Sametové revoluci došlo v roce 1991 ke změně v názvech škol na „školy pro 

sluchově postižené“. Původní důvod této změny byl ten, že nedoslýchaví žáci, 

vybaveni moderními kompenzačními pomůckami budou moci nastoupit do běžného 

typu škol. Bohužel tento záměr se nedařilo uskutečnit tak rychle, jak by si odborníci 

či sami nedoslýchaví přáli. (Hrubý, 1998). 

Od konce 20. století existuje síť středisek rané péče, která poskytuje primárně slyšícím 

rodičům neslyšících dětí zvládnout počáteční období po narození dítěte a informují je 

o vhodných způsobech komunikace s dítětem. U neslyšících dětí neslyšících rodičů je 

situace jednodušší, znakový jazyk je v jejich případě v konvenčním slova smyslu 

mateřským jazykem a přirozeným komunikačním prostředkem mezi dítětem a rodiči, 

případně širší rodinou. (muni.cz). 

 

Ve výuce neslyšících a nedoslýchavých existují tři základní vzdělávací metody: 

- Metoda orální – její charakteristikou je snaha, aby si dítě osvojilo a nacvičilo 

schopnost ovládnout mluvený národní jazyk. Zastánci této metody považují 

národní jazyk jako jediný mateřský jazyk neslyšících a tomu podřizují 

veškerou výuku 

- Metoda bilingvální – respektuje skutečnost, že se dítě bude dorozumívat 

v životě dvěma odlišnými jazyky a pohybovat se ve dvou kulturách. Výchova 

bude směřovat k tomu, aby si dítě uvědomilo odlišnosti jazyků, ale zároveň i 

jejich rovnocennost. Vzdělávání probíhá ve znakovém jazyce s důrazem na 

práci s textem v národním psaném jazyce. 

- Metoda totální komunikace – tento termín bývá nejčastěji používán pro 

označení výuky ve znakované češtině (správně by měl být označován pojmem 

simultánní komunikace). Jeho původní průkopníci považovali totální 

komunikaci za filozofický směr ve vzdělávání neslyšících, který doporučuje 

pro ranou komunikaci s dítětem užít všechny dostupné komunikační techniky. 

(Fikejs, 2006) 

 

Tak jako i jiné výukové metody, má již zmiňovaná orální metoda řadu kladů a záporů. 

V minulosti (myšleno v době totality) šlo o nejrozšířenější vzdělávací metodu 
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sluchově postižených v československých školách. Označovala se termínem orální 

přístup ke vzdělávání. Nyní už se pod tímto termínem skrývá řada dalších výukových 

metod, které využívají i dalších zachovalých smyslů postiženého dítěte. Jde především 

o hmat a zrak. Oproti systémům využívajícím vizuálně-motorické komunikační 

systémy se primárně zaměřuje na zvládnutí příslušného mluveného jazyka. Hlavním 

argumentem zastánců této metody je rozšířená socializace a uplatnění sluchově 

postižených v životě. „Primárním cílem orálního přístupu je tedy podporovat 

srozumitelný mluvený jazyk a schopnost mluvenému jazyku porozumět. Současně se 

předpokládá, že děti budou schopny mluvený jazyk využívat jednak jako jazyk myšlení, 

jednak jako oporu pro rozvíjení gramotnosti a přístup k dalším oblastem vzdělání.“ 

(Gregory a kol., 2001, s. 72). 

Bohužel v době totality byl znakový jazyk neslyšícím zakazován a vzdělávání 

probíhalo pouze orální metodou. Projevy neslyšících formou znakového jazyka bývalo 

nedůstojně nazýváno „opičím máváním“ a nebylo vhodné, aby se takto prezentovali 

občané socialistické země. (Červinková Houšková, 2004. ruce.cz) 

V dnešní době už je naštěstí situace zcela odlišná. Neslyšící jsou uznáni za národnostní 

menšinu, byly založeny organizace sdružující tlumočníky znakového jazyka, televizní 

programy jsou otitulkovány, veřejnoprávní televize má zprávy ve ZJ pro neslyšící a 

v posledních letech je znakový jazyk i na školách vyučován. Od roku 1998 je možné 

znakový jazyk studovat na vysoké škole, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 

konkrétně obor – Čeština v komunikaci neslyšících, a to v rámci bakalářského a 

magisterského programu.  
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2 Neslyšící – jejich komunikace a terminologie s tím 

spojená 

„Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.“ 

Helena Kellerová4 

 

Tuto kapitolu bych ráda pojala jako úvod do terminologie světa neslyšících, 

představila detailněji způsoby komunikace a uvedla na pravou míru některé mýty.  

Pojmy týkající se neslyšících totiž obvykle představují pro laickou „slyšící“ veřejnost 

jakousi „terminologickou džungli.“ 

Je smutné, že i profesionálové, pohybující se v prostředí lidí s vadami sluchu, 

nerespektují vždy rozdíly mezi jednotlivými skupinami. Dokonce se stává, že 

zaměňují termíny cíleně ve svůj prospěch a prezentují tak „nedoslýchavé a ohluchlé“ 

jako ty „schopnější neslyšící“ a „prelingválně neslyšící“ jako ty „línější a méně 

schopné.“ (Fenclová, 2005) 

„Lidé se sluchovým postižením“ je nejčastější označení osob, jejich součástí života je 

nějaký sluchový handicap. Medicína pak podrobněji rozlišuje postižení dle rozsahu, 

délky, anebo vzniku ztráty sluchu. Údaje o počtu neslyšících lidí žijících v České 

republice se pouze odhadují. Zdroje se více či méně shodují a údaje jsou dostupné na 

ve výročních zprávách organizací poskytující služby neslyšícím.  Jsou to např. Asnep, 

SNN, ČUN)5. Žádné validní statistiky ale ve skutečnosti neexistují. Hlavní zdroj těchto 

odhadů je v publikaci od Hrubého (1998), jenž uvádí počty, které se shodují i s odhady 

organizací zabývající se činností se sluchově postiženými. Ty hovoří o 400 tisících až 

půl milionu občanů s poruchami sluchu. Patří sem ale také jak nedoslýchaví lidé, tak i 

úplně ohluchlí. Podle SNN je úplně neslyšících lidí okolo 15 tisíc. Z velké části jde o 

ty, kteří se již neslyšící narodili, nebo vada vznikla v dětství před rozvinutím mluvené 

řeči.  Znakový jazyk používá jako formu komunikace okolo 7 tis. lidí (snn.cz). 

Neslyšící lidé mají dle Zákona o komunikačních systémech neslyšících a 

hluchoslepých osob č. 384/2008 Sb. právo svobodně si zvolit z komunikačních 

 
4 Helena Kellerová – americká spisovatelka, která jako první hluchoslepý člověk dokončila studium 

na Harvardu  
5 ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z. s. 
SNN – Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., ČUN – Česká unie neslyšících 
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systémů, tak jak to odpovídá jejich potřebám. Jejich volba musí být maximálně 

respektována tak, aby měly možnosti rovnoprávného zapojení do všech oblastí života 

společnosti i při uplatňování svých zákonných práv.  

Komunikačními systémy neslyšících osob se rozumí český znakový jazyk a 

komunikační systémy vycházející z českého jazyka a jsou vizuálně dostupné, jako 

například odezírání, znakovaná čeština nebo přepis textu v reálném čase. Popisu 

jednotlivých komunikačních systémů se budu v této práci věnovat podrobněji 

v dalších kapitolách. 

 

2.1 Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina ve své 

zemi 

Na úvod je potřeba vysvětlit, proč v textu své práce v dalších kapitolách uvádím 

někde Neslyšící a jinde neslyšící.  

 

Literatura už dnes běžně používá velké „N“ při zmínce o komunitě Neslyšících. Sami 

Neslyšící lidé nevnímají sebe jako postižené nebo nemocné. Naopak cítí hrdost na svůj 

národní znakový jazyk, díky kterému vynikne kulturní a jazyková jedinečnost 

Neslyšících. Tento přístup k hluchotě je nazýván jazykově-kulturním a dává tím 

najevo respekt ke znakovému jazyku jako rovnocennému komunikačnímu prostředku 

vedle mluvených jazyků. Pro Neslyšící to znamená sdílení svých hodnot, humoru, 

chování, tradic nebo historie a těžkostí. (Kosinová, 2008, s. 7-15).  

Menšina Neslyšících má s dalšími jazykovými a kulturními menšinami několik 

společných znaků. Dle Grosjeana (1982, s. 84-88) je to nejen společný jazykový kód 

(národní znakový jazyk) nebo vzdělávání dětí pouze jednojazyčně – tzn. podle 

většinového mluveného jazyka, ale také např. neuznání jazykové odlišnosti 

(diskriminace znakového jazyka), omezení na pracovním trhu a nahlížení na sebe jako 

na člena kulturní a jazykové menšiny. (ruce.cz) 

Komunita Neslyšících tak může být vnímána různě. To, zda člověk patří nebo ne do 

této komunity, záleží především na jeho vlastním postoji k sobě samému a ke členům 

této komunity. Důležité je cítit sounáležitost a přijetí ze strany jejich členů. Takto se 

stanou členy komunity i slyšící občané. Určitou podskupinu této komunity tvoří i 
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slyšící děti neslyšících rodičů nebo naopak slyšící rodiče neslyšících děti, kteří se 

s touto komunitou sžívají přirozenějším způsobem. 

Ve své práci uvádím Neslyšící s velkým „N“ pouze v případě, kdy se snažím poukázat 

výhradně na příslušnost k této komunitě. V jiných případech, kdy jde hlavně o 

problematiku všech neslyšících lidí uvádím „neslyšící“, neboť tato práce se zaobírá 

především tímto tématem. 

 

2.2 Neslyšící, nedoslýchaví a ohluchlí lidé 

Neslyšící lidé mají takové sluchové postižení, které nelze nijak kompenzovat. Jde o 

absolutní hluchotu a tito lidé nemají žádné zbytky sluchu. Pokud by používali 

kompenzační pomůcky, např. sluchadlo, nedojde ke zlepšení sluchu, ale pouze 

k zesílení jednotlivých zvuků. I to je ale velmi individuální. Za neslyšící jsou 

považovány osoby, které neslyší od narození, nebo o sluch přišly před rozvinutím 

mluvené řeči, ti se nazývají prelingválně neslyšící. Patří sem též osoby těžce 

nedoslýchavé, u nichž je rozsah sluchového postižení takový, že neumožňuje 

plnohodnotné porozumění mluvené řeči sluchem. 

Definici nedoslýchavých popisuje jasně a srozumitelně Hrubý (1998). Popisuje, že 

jsou to lidé, kteří "se sluchadlem alespoň v tiché místnosti rozumí mluvené řeči i bez 

odezírání", tj. mají zbytky fonematického6 sluchu. Definice ovšem neříká, že 

nedoslýchavý musí rozumět vše, dokonce to nutně nemusí znamenat, že rozumí 

většinu. (www.ruce.cz) 

Nedoslýchaví (postlingválně ohluchlí) tvoří rozmanitou podskupinu "sluchově 

postižených" a řadí se sem např. lidé se zbytky sluchu nebo také starší lidé, kteří už 

nemají dobrý sluch díky svému vyššímu věku.  Často sem patří i lidé plně ztotožněni 

s menšinou Neslyšících.  

Do kategorie ohluchlých patří ti lidé, kteří ztratili sluch až po rozvinutí mluvené řeči. 

Za nejdůležitější a zároveň nejkritičtější období pro tvorbu řeči je považováno období 

mezi 2 až 5 roky věku dítěte. Přesněji se na věkovém vymezení nelze shodnout, ale 

dle názorů dalších odborníků z řad profesionálních tlumočníků se často uvádí, že pro 

 
6 Fonematický sluch – schopnost rozlišovat ve slovech sluchem hlásky s distinktivní funkcí – fonémy  
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rozvoj řeči je důležitým faktor i to v jakém sociálním prostředí dítě vyrůstá a jak je pro 

něj podnětné. 

Ohluchlí komunikují nejčastěji způsobem odezírání a mluvenou nebo psanou řečí. 

Srozumitelnost jejich mluvené řeči má různou úroveň a je rozpoznatelné, jak dlouho 

je člověk neslyšící a jak moc byla jeho řeč rozvinuta před ztrátou sluchu. Na laickou 

veřejnost může mluvená řeč neslyšícího působit zmateně a podivínsky. Bez řádné 

osvěty může působit až agresivně (zvýšený hlas, nesrozumitelné „huhňání“, zvýšená 

gestikulace apod.) Z písemné komunikace ale často není poznat, že jde o sluchově 

postiženého člověka. Podrobněji o odezírání v samostatné kapitole 2.4.2. 

 

2.3 Hluchota z medicínského a společensko – 

kulturního pohledu 

Hluchotu můžeme posuzovat ze dvou úhlů pohledu. Tím prvním je medicínský 

model, který je úzce propojen se zdravotnickými profesemi. Dále je zmiňován také ve 

speciální pedagogice či sociální práci. Neslyšící lidé jsou tak považování za 

„postižené“.  

Lidé nazírající na hluchotu z medicínského hlediska považují neslyšící za postižené 

jedince. Postoj k hluchotě je takový, že se jedná o vadu, defekt. S tím souvisí i cíle 

jejich práce, kterým je tyto „postižené“ opravit, tak jak to jen současná vyspělá 

medicína umožní. Oprava spočívá nejen v opravě „mechanické“ – tj. zlepšení sluchu 

pomocí sluchadel, kochleárních implantátů (neuroprotéz), ale i společensko – 

kulturního, kdy se snaží (N)neslyšícím vnutit fakt, že jazyk většiny je společenská 

norma a bez této znalosti nedojde k úplné integraci.  (Červinková Houšková, 2004, 

ruce.cz) 

Sami neslyšící však sebe nevnímají jako zdravotně postižené a svou hluchotu neberou 

jako nedostatek. Tím se dostáváme k druhému modelu. Tím je přijmout Neslyšící jako 

menšinu s odlišnou kulturou a jazykem. Jak bylo uvedeno výše v kapitole 2.1, 

Neslyšící sebe vnímají jako jedinečné bytosti, které jsou rovnocenné se slyšícími a na 

svůj nedostatek způsobený hluchotou jsou hrdí. Od společnosti tak očekávají naprosté 

přijetí a respekt, kdy se společnost nebude snažit je změnit nápravou nebo o ně 

pečovat. Nežádoucí je vytvářet závislost na druhých, neboť slyšící společnost jim není 

nadřazena. Naopak žádoucí je zájem a snaha o poznání kultury Neslyšících a vzájemná 
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komunikace při poznávání našich zvyklostí většinové společnosti. (Procházková & 

Vysuček, 2001). 

 

2.4 CODA 

Zvláštní místo mezi neslyšícími zaujímají tzv. CODA - Children Of Deaf Adults - Děti 

neslyšících rodičů. 

„Takových dětí není málo, 90 až 95 procent neslyšících má slyšící děti. Slyšící 

děti neslyšících rodičů jsou specifickou skupinou, která vyrůstá ve dvou světech – ve 

světě neslyšících a ve světě slyšících. Často jsou tyto děti bilingvální, doma komunikují 

ve znakovém jazyce a mimo domov v českém jazyce. Téměř všechny CODA děti mají 

zkušenost s tlumočením pro své rodiče, někteří z nich se v dospělosti stanou 

profesionálními tlumočníky.“ (Kratochvílová, 2007). 

 

2.5 Kochleární implantát 

Kochleární implantát (KI) uvádím pouze jako doplnění k terminologii, neboť 

jde o velmi vyspělou technickou kompenzační pomůcku, která byla zlomová pro 

mnoho neslyšících. Jde o zařízení, které je využitelné pro zcela hluché jedince nebo 

pro ty, kteří mají z praktického hlediska nevyužitelné zbytky sluchu.  

Princip spočívá v tom, že při elektrické stimulaci zachovaných vláken sluchového 

nervu imitují funkci poškozené kochley7. 

„Zvukový signál, zachycený mikrofonem, je podobně jako v analogovém sluchadle 

transformován na sled elektrických impulsů, které jsou přeneseny do implantovaného 

obvodu umístěného pod kůží za ušním boltcem, kde jsou dále patřičně zpracovány. Z 

tohoto obvodu vycházejí elektrody, které jsou zavedeny do vnitřního ucha, dráždí 

vlákna sluchového nervu a vyvolávají sluchové vjemy.“ (Langer, 2006, s. 38) 

Výběr kandidátů pro kochleární implantace je velmi přísný (věk, typ a stupeň 

sluchového postižení, sociální a rodinné zázemí jedince atd.). Aby byl proces 

implantace úspěšný, je nutná kooperace všech zúčastněných osob. Jde především o 

rodinu a vzdělávací instituce, které jedinec navštěvuje. (Langer, 2006) 

 
7 Ductus cochlearis – z lat. blanitý hlemýžď, součást vnitřního ucha, pozn. autorky 
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2.6 Komunikace neslyšících 

2.6.1 Znakový jazyk 

Znakový jazyk se od mluveného odlišuje na první pohled. Mluvený jazyk se 

„mluví“ a „slyší“, znakový jazyk se „vidí“ a „ukazuje“. Mluvený jazyk využívá kanálu 

„audio-orálního“, kdežto znakový jazyk je „vizuálně – motorický“. Některé prameny 

uvádí „vizuálně – gestický“ nebo také „vizuálně – manuální“ (Kyle – Wollová, 1985). 

Pojem motorický se ale užívá stále častěji a je to vysvětleno tím, že k projevu jsou 

nutné i nemanuální znaky, jako je mimika, pozice hlavy, bezhlesá artikulace, pohyb 

horní části trupu apod. (Macurová, 2008) 

Když se podíváme do historie, zjistíme, že znakový jazyk nebyl až do 60. let 20. století 

vůbec uznán jako plnohodnotný jazyk. A to nejen v Evropě, ale i napříč kontinenty. 

To se změnilo až v roce 1960 ve Spojených státech amerických, kdy lingvista William 

Stokoe vydal svou dlouholetou studii pod názvem „Sign Language Structure“. Díky 

této studii bylo prokázáno, že znakový jazyk není jen alternativním komunikačním 

prostředkem neslyšících, ale splňuje všechny podmínky plnohodnotného přirozeného 

jazyka (Macurová & Zbořilová, 2018).  

V České republice upravuje legislativa právo na svobodnou volbu preferovaného 

komunikačního prostředku neslyšících zákon č. 155/1998 Sb. Zákon o znakové řeči, 

později novelizováno novelou 348/2008 Sb. Zákon o komunikačních systémech 

neslyšících a hluchoslepých osob. Původní termín „znaková řeč“, je bohužel stále 

zažitý v české společnosti, v tomto zákoně bylo toto slovní spojení souhrnně – 

zastřešující pro termíny znakový jazyk i znakovaná čeština, což bylo nepřesné 

označení. Z lingvistického pohledu není znaková řeč to samé jako znakový jazyk 

(Slánská Bímová & Okrouhlíková, 2008). Více v kapitole 2.6.2. 

Podle Macurové a Zbořilové (Macurová & Zbořilová, 2018) je nutné uvědomit si, že 

znakový jazyk není mezinárodní. Každá národnost má tak svůj vlastní znakový jazyk, 

a to dokonce i v zemích, kde společný mluvený jazyk je např. angličtina. Z toho 

vyplývá, že máme australský znakový jazyk, americký znakový jazyk nebo britský 

znakový jazyk.  
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2.6.2 Znakovaná čeština 

"Znakovaná čeština není jazykem, ale umělým systémem, pomůckou, kterou 

vymysleli slyšící, aby se snáze domluvili s neslyšícími," uvádí ve své publikaci J. Hrubý 

(1996, s. 101). Znakovaná čeština je nejčastěji využívána pro vyučování češtiny 

neslyšících dětí výjimečně pak při tlumočení neslyšícím lidem. Z lingvistického 

pohledu se na tento uměle vytvořený systém díváme takto (Macurová, 1994, s. 121): 

"Odvozené jsou z jazyka mluveného, jehož charakter a vlastnosti 'vizualizují' (u nás 

tzv. znakovaná, 'do znaků převedená' čeština). Jejich slovník sice do jisté (značné?) 

míry čerpá ze slovníku ZJ, zahrnuje však i znaky jiné. Ty jsou vytvářené (obvykle 

slyšícími) převážně za účelem zprostředkovat neslyšícím strukturu příslušného jazyka 

mluveného, včetně – a často v první řadě – jeho psané podoby. Od ZJ se znakové 

systémy liší nejen vztahem k mluvenému jazyku (jejich odvozenost naproti 

neodvozenosti ZJ), ale i oblastí svého užívání: obvykle nejsou běžně užívány v 

komunikaci neslyšící – neslyšící."  

Z tohoto sdělení vyplývá, že znakovaná čeština je uměle vytvořený systém, který si 

vytvořili sami slyšící ke komunikaci s neslyšícími a jde o systém využívající 

gramatiku českého jazyka, nikoliv znakového jazyka. Čeština je jazykem flexivním a 

některé gramatické funkce probíhají pomocí flexe, tzn. ohýbáním – jako např. 

skloňování, časování přípony, předpony apod. Jde tedy o převedení informací formou 

znaků komunikátorem, pro kterého je český jazyk mateřským jazykem. Ačkoliv se 

termín „znaková řeč“ u nás stále hojně používá a bohužel stále nezmizel ani z médií, 

z pohledu jazykovědy jde o nesmysl. Jazyk a řeč je v lingvistice striktně odlišen. 

(Okrouhlíková, 2008) 

 

Pro srozumitelnější pochopení uvádím rozdíl sdělení v českém jazyce, pokud bychom 

se pokusili o sdělení ve znakované češtině a následně v českém znakovém jazyce. 

 

Příklad 1. 

české věty: 

Petr bije Lukáše. Petr bil Lukáše. Petra bije Lukáše. Petra bila Lukáš. 

Všechny tyto věty uvede znakovaná čeština identicky jako Petr bít Lukáš a jejich 

smysl těžko rozklíčujeme. K příponám a zdůraznění koncovek je nutné doplnění 
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prstovou abecedou. 

Příklad 2. 

Fráze Mám husí kůži bude ve znakované češtině neslyšícím zcela nesrozumitelná a 

k jejímu sdělení jsou potřeba 3 znaky: MÁM HUSA a KŮŽE 

 

Obrázek 1 Znakovaná čeština 

 
 

Ve znakovém jazyce lze tuto frázi vyjádřit jediným znakem doprovozeným 

potřebnou mimikou.  

 

Obrázek 2 Český znakový jazyk 
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Problémem znakované češtiny je i fakt, že na ni bylo dlouhodobě nahlíženo jako na 

prestižnější "variantu" ČZJ. Tuto skutečnost způsobili svým působením sami slyšící 

tlumočníci ZJ, kteří se snažili tento uměle vytvořený komunikační systém zpřesnit a 

zpřístupnit. Bohužel se tak dělo bez ohledu na neslyšící uživatele ČZJ, kteří jsou 

povolanější k případným změnám a ve svém jazyce. (Okrouhlíková, 2008). 

 

2.6.3 Odezírání 

Co je to odezírání? Je to metoda vnímání a porozumění obsahu mluvené řeči zrakem. 

Tak jako jiné metody, má i odezírání několik zásadních pravidel pro úspěch 

komunikace. Pro úspěšné odezírání je nutná znalost daného jazyka, především 

frazeologie8. Odezírání je tak velmi častý způsob komunikace ohluchlých, ale nejde o 

samozřejmou schopnost. Odezírání je něco jako „talent“, který se dá pravidelným 

cvičením zlepšovat. Jde o soubor vloh a znalostí daného jazyka, které lze v podnětném 

prostředí procvičováním převést na dovednost.  

 

Dalšími důležitými faktory je vzájemný vliv vnitřních a vnějších podmínek.  

Vnitřními podmínkami rozumíme zkušenosti s touto technikou, věk – biologická 

zralost jedince, emoční stav, schopnost chápat situační kontext probíhající 

komunikace, verbální zralost – slovní zásoba, gramatika aj. Fyziologické podmínky 

jsou např. – neporušené zrakové funkce a celkový zdravotní stav. Vnějšími 

podmínkami jsou pak světelné podmínky, možnost zrakového kontaktu, způsob 

artikulace, vzdálenost komunikujících osob. (Strnadová, 2008). Důležité je zmínit, že 

schopnost odezírání není vázána na stav sluchu a neznamená, že neslyšící zvládne 

odezírat lépe než slyšící. 

 

2.6.4 Čtení a psaní 

V této kapitole je nutné zmínit fakt, který je laické veřejnosti často neznámý, a 

to, že český jazyk ve své psané podobě je pro neslyšící (míněno prelingválně neslyšící) 

 
8 Frazeologie je lingvistická lexikologická disciplína o ustálených slovních spojeních. 
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jako naprosto cizí jazyk. Často se objevují poznámky slyšících na neslyšící, když něco 

neslyší, mohou si to přeci přečíst. Tato neznalost pramení především z neznalosti 

problematiky neslyšících, kdy tato skupina obyvatel je velmi často přehlížena. Je to 

dáno i tím, že neslyšící nejsou „slyšet“ a jejich znevýhodnění není na první pohled 

patrné.  

Neslyšící dítě si oproti slyšícímu dítěti neosvojuje mluvenou řeč spontánně a 

přirozeně, tedy nápodobou. Kanál pro toto osvojení je uzavřen. Neslyšící tak nemají 

co napodobit a češtinu se mohou naučit pouze zprostředkováním jejich pravidel. 

Čtení je interaktivním procesem, který se odehrává mezi textem a čtenářem (Komorná, 

2008). Problémem českých neslyšících tak je porozumění psanému textu. Je to proto, 

že neslyšící nemají rozvinuté potřebné znalosti na takové úrovni, která by umožnila 

porozumět psanému textu. Těmito znalostmi se rozumí především: omezená slovní 

zásoba, potíže s porozuměním slovní zásoby abstraktního původu nebo neztotožnění 

významu slova s příslušným pojmem (psaným slovem).  

 

2.6.5 Prstová abeceda 

Prstová abeceda, nazývaná také daktylní abeceda, je slovní vizuálně – motorická 

komunikační forma, při které se užívá poloh a postavení prstů k vyjádření písmen 

(Krahulcová, 2003). 

Typy prstové abecedy: 

• jednoruční 

• dvouruční 

• smíšená 

 

2.6.6 Mezinárodní znakový systém 

Proč „mezinárodní znakový systém“ a ne „mezinárodní znakový jazyk“? 

„Jazyk“ je velmi široký pojem a dle publikace České komory tlumočníků znakového 

jazyka (dále ČKTZJ) je to především základní prostředek lidské komunikace. Termín 

„systém“ „se vztahuje k počtu a uspořádání (vzájemným vztahům) jednotek v dané 

rovině“ (Černý, 1998). Jazykem můžeme nazvat systém, který obsahuje rysy 
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přirozených jazyků. Těmito rysy se zabývá lingvistika a je jich formulováno a 

zaznamenáno okolo třiceti. (Metodologie jazykového výzkumu, UK, 2020).  

Jedním ze zásadních rysů je „konvenčnost“. Právě tento rys není splněn 

v mezinárodním znakovém systému. Chybí zde i historičnost, kdy se přenáší jazyk od 

starších na mladší členy komunity. Vhodnější je tedy termín „systém“, jakožto soubor 

jednotek, v tomto případě míněných znakových jednotek, které se odvíjejí od znakové 

zásoby a vycházejí z jednotlivých gramatických struktur národních znakových jazyků 

(Čermák, 2001). Mezinárodní znakový systém (dále uváděno jako MZS) vychází ze 

znakových jazyků více než osmi národů a obsahuje pouze 2 % jedinečných znaků, 

užívaných pouze v MZS. Neslyšící MZS neovládají automaticky, ale i tak je pro ně 

jednodušší se dorozumět s jiným neslyšícím v cizině než pro slyšícího cizince.  

Kurzy MZS pořádá pravidelně ČKTZJ a jsou určeny nejen pro odbornou veřejnost, ale 

pro každého, kdo projeví zájem, bez ohledu na to, zda je nebo není neslyšící. 

MZS lze tedy chápat jako zjednodušenou formu komunikace založenou na 

pravidelnosti a sloužící především ke komunikaci pouze na základní úrovni nebo jako 

doplněk komunikace. Vlastní národní znakové jazyky jsou oproti tomu daleko bohatší 

a multifunkční nástroj komunikace. Z praktické části pak vyplývá, že všichni 

respondenti MZS alespoň částečně ovládají. Uvádí, že je výrazně jednodušší, a tedy i 

chudší než znakový jazyk jiného národa. 

2.6.7 Jazykové kompetence neslyšících – shrnutí 

- prelingválně neslyšící, narozený do neslyšící rodiny bere za svůj primární 

komunikační prostředek jazyk znakový. 

- prelingválně neslyšící narozený do slyšící rodiny si „vybírá“ mateřský jazyk 

až v pozdějším věku, neboť většina slyšících rodičů není primárně připraveno, 

ochotno nebo schopno se znakový jazyk naučit tak, aby mohli s dítětem 

komunikovat již od raného věku. Dítě tak nemá výrazné podněty, kromě 

pohybu rtů rodičů, aby mohlo cokoliv interpretovat. Jazykový vývoj tak bývá 

opožděn.  

 
3 Sociální služby pro neslyšící 

Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. uvádí, pro koho jsou sociální služby 

určeny a „upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v 
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nepříznivé sociální situaci (dále jen "osoba") prostřednictvím sociálních služeb a 

příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, 

výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních 

služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách“. 

Dále tento zákon zmiňuje, že základní sociální poradenství je součástí každé sociální 

služby a nárok na jeho bezplatné využití má každá osoba, která se ocitne v nepříznivé 

situaci, nebo ji neumí předcházet. 

Společným cílem poskytování sociálních služeb všem cílovým skupinám tedy je 

poskytnou takovou míru podpory, pomoci a péče, která respektuje individualitu 

člověka, nepřesahuje hranice jeho problému, usiluje o zachování důstojnosti a 

maximální samostatnosti, tak aby byla souladu se zachováním lidský práv a základních 

svobod osob.   

Osoby se sluchovým postižením využívají nejčastěji služby zaměřené na sociální 

prevenci a odborné sociální poradenství.  

Služby sociální prevence využívané neslyšícími jsou: tlumočnické služby, aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, aktivizační služby pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením nebo sociální rehabilitace. 

Odborné sociální poradenství, které se zabývá také osobami se specifickými potřebami 

bývá využíváno v souvislosti s půjčovnou kompenzačních pomůcek.  

Ve své bakalářské práci zmiňuji hlavně tlumočnické služby, neboť je to náplň mé práce 

a lépe se v ní orientuji.  

3.1 Tlumočnické služby pro neslyšící 

Zákon o sociálních službách 108/2006Sb. uvádí v § 56: 

 

Tlumočnické služby 

(1) Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované 

osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, 

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

 

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

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
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b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

V praxi to probíhá tak, že se klient obrátí se svým požadavkem na registrovanou 

organizaci poskytující tuto sociální službu, která vyhodnotí, zda jeho požadavek 

splňuje všechny náležitosti a zda požadavek spadá pod sociální službu. Pokud ano, 

pracovník osloví zaměstnance – tlumočníky a domluví i s klientem podrobnosti. 

V tomto případě je oproštěn od platby. Pokud pracovník vyhodnotí, že požadavek 

nespadá pod sociální službu, klient si službu hradí sám.  

Laik by v tomto případě mohl navrhnout, aby se neslyšící domluvil s někým z rodiny 

a nemusel platit nebo podstupovat tuto zdánlivě složitou cestu k vyřízení svých 

náležitostí. Tato doba je naštěstí již pryč a tlumočení je poskytováno profesionály 

s potřebným vysokoškolským vzděláním, které je zaměřeno nejen na výuku 

znakového jazyka, ale především na sociální oblast, etiku a respekt k osobám se 

sluchovým postižením. Velmi zjednodušeně to lze přirovnat např. k tomu, že lékař své 

rodinné příslušníky také neoperuje. Pro přiblížení vážnosti situace uvádím příklady, 

kdy je nutné využít tlumočníka namísto příbuzného: oznámení o domácím násilí, 

komunikace OSPOD v případě rozvodu, mediace, psychoterapeutické sezení, 

onkologická návštěva lékaře apod.  

Ten, kdo vyhodnocuje požadavky klientů, musí splňovat požadavky zákona 108/2006 

Sb. na vzdělání. Z velké části jde tedy o sociálního pracovníka nebo pracovníka s VŠ 

vzděláním ze sociální oblasti (speciální pedagogika, sociální pedagogika aj.).  

3.1.1 Organizace poskytující tlumočnické služby  

V České republice se situace rok od roku zlepšuje a oproti době před 10 lety se 

podařilo pokrýt tlumočnickými službami již téměř všechny regiony. Organizace 

poskytující tuto sociální službu spolu vzájemně spolupracují, pravidelně se potkávají 

na metodických setkáních. Ze své praxe mohu potvrdit, že v posledních 5 letech se 

daří navazovat spolupráci i s jinými sociálními službami, které mají odlišnou cílovou 

skupinu. Jako příklad uvádím nejrozšířenější organizace: Svaz neslyšících a 

nedoslýchavých osob v ČR, z. s. - Centrum zprostředkování tlumočení neslyším, 

Česká unie neslyšících, Tichý svět, Centrum po neslyšících a nedoslýchavých aj.  
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4 Cizinci v České republice 

V této kapitole bych ráda stručně představila informace a terminologii týkající 

se cizinců pobývajících na území České republiky. Zmínila bych historický pohled na 

migraci v České republice a přiblížila pohled legislativy a sociální práce. Půjde tedy o 

pobytové statusy, práva a povinnosti plynoucí z jednotlivých druhů pobytu a 

terminologii.  

„Teď se začíná redefinovat, kdo je vlastně Čech. Pět procent naší populace nejsou 

občané České republiky.“ (Freidingerová, 2018)9  

Z aktuálních dat Českého statistického úřadu (dále ČSÚ) vyplývá, že ke konci prvního 

¼ roku 2021 pobývalo legálně na našem území 656,3 tisíc cizinců. To je o téměř 100 

tisíc více než v roce 2018, kdy probíhal výše citovaný rozhovor v Českém Rozhlase. 

Národnostní složení je zastoupeno takto: Převládají obyvatelé třetích zemí, zejména 

Ukrajinci (176 tisíc), Vietnamci (63 tisíc), následují občané Ruské federace (44 tisíc). 

Ze zástupců obyvatel států EU tvoří nejpočetnější skupinu Slováci (125 tisíc), následně 

Němci a Poláci, jejich počty se liší v jednotkách a u obou je uváděno 20 tisíc.  

 

Data z ČSÚ neevidují data o počtu cizinců s nějakou formou postižení, není tedy 

známo, kolik na našem území pobývá cizinců neslyšících. Díky tomu, je velmi těžko 

zjistitelné, kde tyto osoby vyhledávat a následně kontaktovat. Domnívám se, že právě 

pro výzkumné účely by tato evidence byla užitečná. Ale vzhledem k tomu, že 

neexistuje ani přesná evidence českých neslyšících, nelze předpokládat, že by se 

situace v budoucnu změnila. Zároveň si uvědomuji, že evidence takových údajů by 

mohla vést i ke zneužití v neprospěch těchto osob a následné diskriminaci. 

Účel pobytu je velmi často uváděn jako zaměstnání a až pak následují rodinné důvody, 

studium.   

4.1 Základní definice a rozdělení cizinců  

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů upravuje vstup, pobyt a vycestování cizinců na/z území České 

 
9 Jde o citaci z rozhovoru na iRozhlas, který je dostupný https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/data-

interaktivni-mapa-100-let-ceskoslovenska_1810260711_cib 
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republiky. Tento zákon popisuje definici pojmu cizinec takto: „Cizincem se rozumí 

fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské 

unie.“ Cizincem se tedy rozumí všechny osoby, které mají jiné než české státní 

občanství. Těmto osobám je pak na základě žádosti a posouzení přidělen statut, který 

je určen účelem a délkou jejich pobytu na území ČR.  

Termín cizinec je legislativní povahy, zatímco termín migrant neodkazuje na 

pobytový status, ale pouze na netuzemský původ. (Dohnalová, 2012) 

4.2 Druhy povolení pobytů cizinců v České republice 

Český legislativní řád rozeznává tři hlavní kategorie cizinců 

1) občané zemí Evropské Unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska a 

jejich rodinní příslušníci 

2) občané ze zemí mimo Evropskou Unii, tzv. „občané třetích zemí“ 

3) ostatní cizinci (bez ohledu na státní příslušnost) 

4.3 Migranti z pohledu sociální práce 

„Při nejjednodušším členění je možno rozlišit migraci na dobrovolnou a 

nucenou a můžeme definovat tři základní migrační typy – ekonomické migranty, 

rodinné migranty a uprchlíky migrující z důvodů definovaných Úmluvou o postavení 

uprchlíků z roku 1951.“ (Dohnalová, 2012, s. 14) 

 

Když se podíváme na jednotlivé kategorie detailněji, vypadá to takto: 

- Ekonomický migrant– cizinec, který svou zemi opustil dobrovolně s cílem 

zlepšení svého ekonomického postavení. Ekonomický migrant se může na 

území ČR vyskytovat jak v legálním, tak v nelegálním postavení v závislosti 

na oprávnění, kterým disponuje. Ekonomické důvody však nejsou důvodem 

pro udělení mezinárodní ochrany 

- Rodinný migrant (rodinná migrace) je důležitá zejména jako důvod pro získání 

trvalého pobytu v ČR a jde tzv. právo na sloučení rodiny 

o migrace celé rodiny 

o migrace za účelem společného soužití rodiny 

o utvoření rodinné vazby s občanem či občankou ČR (nejčastěji jde o 

sňatek či prohlášení otcovství) 
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- Uprchlík migrující z důvodů definovaných Úmluvou o postavení uprchlíků z 

roku 1951. Je to osoba, která splňuje definiční znaky uprchlíka ve smyslu 

Ženevské úmluvy. V ČR je osoba, které bylo přiznáno postavení uprchlíka, 

označována jako azylant. 

 

 

5 Problematika neslyšících a nedoslýchavých cizinců 

v České republice 

5.1 Jazyková bariéra 

Z pohledu sociální práce jsou neslyšící cizinci potencionálně nejvíce ohroženi 

sociální izolací. Důvodem je dvojí jazyková bariéra. Nastává tak situace, kdy jejich 

potřeby nemohou uspokojit organizace zabývající se migrací na straně jedné, ani 

organizace hájící práva Neslyšících.  

Česká literatura na toto téma nemá vlastně žádné oficiální prameny, občas se objeví 

zmínka v souvislosti se vzděláváním tlumočníků ZJ. Podobný výzkum zaměřený na 

neslyšící cizince, ale ze třetích zemí, zpracovala Fodorová (2019). Já čerpám nejvíce 

ze zahraniční publikace australské sociolingvistky Louise Willoughby, která popisuje 

ve své studii úskalí příchozích migrantů do Austrálie. Austrálie je sice oproti České 

republice historicky velmi multikulturní zemí, ale dle mého názoru je profil 

„neslyšícího cizince“ velmi podobný tomu, který si vybral za svou cílovou zemi 

Českou republiku a ne Austrálii. Ve studii je popsáno, že pro organizace poskytující 

služby neslyšícím cizincům, jde o velkou profesní výzvu a na pracovníky těchto 

organizací jsou kladeny vysoké nároky, co do legislativních znalostí, tak i jazykové 

vybavenosti.  

Právě nedostatečná jazyková kompetence nebo neznalost vlastních práv na území 

jiného státu, může u příchozích cizinců komplikovat orientaci ve společnosti a 

komplikovat jejich začlenění. Schopnost pohybovat se na trhu práce, mít informace 

ohledně dostupných vzdělávacích a rekvalifikačních programů, dostupnou zdravotní 

péči – to vše může usnadnit těmto lidem vstup do nové etapy života. 
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5.2 Dostupnost sociálních služeb neslyšícím cizincům 

Dostupnost sociálních služeb upravuje zákon o sociálních službách 108/2006 

Sb. který přesně vymezuje, kdo je může využívat.  

a) osobám uvedeným v odstavci 1, s výjimkou osob uvedených v písmenech n) až p); 

podmínka bydliště na území České republiky zde neplatí, 

b) občanovi členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky 

k pobytu podle zvláštního právního předpisu3) po dobu delší než 3 měsíce, 

c) rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na 

území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu3) po dobu delší 

než 3 měsíce. 

 

(3) Sociální služby uvedené v § 57, 59 až 63 a 69 se při splnění podmínek stanovených 

v tomto zákoně poskytují také osobě, která není uvedena v odstavci 2, pokud 

oprávněně pobývá na území České republiky podle zvláštního právního předpisu 3). 

Sociální služby uvedené v § 57, 60 a 69 se poskytují také osobě, která je obětí trestného 

činu obchodování s lidmi nebo trestného činu zavlečení48). Sociální služby uvedené 

v § 37 se poskytují osobě, která je obětí trestného činu, pokud oprávněně pobývá na 

území České republiky podle zvláštního právního předpisu 3), a osobě, která je obětí 

trestného činu obchodování s lidmi nebo trestného činu zavlečení. 

 

V praxi to pak vypadá velmi komplikovaně. Častým důvodem, proč neslyšící cizinec 

neosloví žádnou organizaci bývá prostý, zkrátka o ní neví. Z vlastní zkušenosti 

doplňuji, že tlumočníci ZJ potkají náhodně neslyšícího cizince při jednáních v místech, 

kam doprovází svého klienta. Díky tomu je osloví a předají mu kontakt na tlumočnické 

organizace.  

Dalším z důvodů, proč nedosáhne cizinec na tyto služby je pobytový status daného 

jednotlivce. Jako příklad může posloužit případ, kdy se do země dostane ilegálně osoba 

ze třetí země. Tito lidé nemají žádný nárok na využití sociálních služeb, a to ani 

v případě, že se ocitají ve velmi kritických poměrech. Dalším limitujícím faktorem 

bývá jazyková bariéra. Často se tak stává, že ani občané ze zemí EU nedosáhnou na 

služby sociální péče, odlehčovací služby pro seniory nebo osoby se zdravotním 

postižením. Neznalost jazyka jim brání v zorientování se v už tak složitém systému 

sociální politiky, protože ne vždy je možné zajistit si odpovídajícího tlumočníka. 
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(Čech Valentová, 2018). Dovedeme si tedy pouze vzdáleně představit, jak takovou 

situaci mohou vnímat neslyšící cizinci.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

6 Metodika 

6.1 Představení výzkumné části 

Ve své bakalářské práci předkládám výzkumnou část zaměřenou na 

problematiku neslyšících cizinců žijících dlouhodobě v České republice a jejich 

zkušenosti s využíváním sociálních služeb, které souvisí s jejich sluchovým 

znevýhodněním, dvojí jazykovou bariérou nebo s jejich pobytovým statusem. Součástí 

výzkumné části jsou polostrukturované rozhovory s vybranými jedinci této skupiny.  

V teoretické části jsem představila problematiku neslyšících a nedoslýchavých 

osob a způsoby jejich komunikace a postavení ve společnosti, bez ohledu na jejich 

státní příslušnost. Dále pak postavení cizinců žijících v České republice, jejich práva 

a povinnosti vycházející z české legislativy. Obě tyto části jsem propojila pak v popisu 

dostupnosti sociálních služeb a sociální práce jako takové. 

V praktické části jsem se pak zajímala u vybraných jedinců o jejich potřeby 

vyplývající ze změny pobytové země a handicapu, pozitivní i negativní dopady jejich 

rozhodnutí. Výsledek výzkumu poukazuje na zdánlivě velmi podobná úskalí 

související s jejich životní změnou, ale také na rozdílné vnímání životních priorit dané 

pravděpodobně rozdílností sociálně – kulturního prostředí, ve kterém vyrůstaly a které 

je ovlivňovalo až do jejich dospělosti.  

 

6.2 Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem práce je poukázat na dvojí komunikační bariéru neslyšících občanů – cizinců 

žijících v České republice a přiblížit jejich život u nás, dostupnost sociálních služeb, 

srovnání se zemí jejich původu, snahu o integraci do naší společnosti tak, aby byli plně 

respektováni a nedocházelo k diskriminaci, ať už pro jejich zdravotní znevýhodnění 

nebo jejich původ. Na základě výše zmíněného cíle bakalářské práce vyvstaly tyto tři 

okruhy výzkumných témat s jednotlivými podotázkami.  

 

1) Životní příběh stručně – formou vyprávění (země, rodina, vzdělání apod.) 

2) Současný život v ČR 
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a) proč volba života v ČR (v jakém věku, proč právě ČR, náročnost stěhování 

apod., návštěva ČR před stěhováním?) 

b) navázání kontaktu se sociálními službami v ČR a zkušenosti s nimi (důvod, 

jaké služby, zkušenost se službami ve své zemi, financování služby, kdo Vám 

pomáhal, kde jste zjišťovali informace, navazovali jste kontakt již před 

příjezdem do ČR?) 

c) zaměstnání 

3) Komunikace a plány do budoucna 

a)  jak s Vámi komunikovali v sociálních službách, zda byla dostupná 

tlumočnická služba, celkové zkušenosti a spokojenost 

b) postavení k české společnosti, plány do budoucna (pobytový status, co se 

změnilo od Vašeho přestěhování, jak řešíte bytovou situaci, zkušenost 

s diskriminací, popř. popsat konkrétní případy, kontakty s neslyšící 

komunitou nebo s lidmi své národnosti apod. Jste se svým životem 

spokojeni?  

Doplňující otázka: Představte si, že můžete mít jakékoliv přání, napadá Vás něco? 

6.3 Technika sběru dat 

Pro účely zjištění cíle této bakalářské práce jsem zvolila kvalitativní výzkum za 

pomoci metody polostrukturovaného rozhovoru. Jako analýzu rozhovorů jsem použila 

metodu tematické analýzy (TA). Rozhovory byly provedeny se 4 dotazovanými. Tyto 

rozhovory mi umožnily navázat bližší kontakt s dotazovanými a bylo tak snazší jejich 

situaci pochopit a posoudit individuálně.  

 

Podle Miovského (2006) je kvalitativní přístup především tzv. přístupem živého učení. 

Klade důraz na dynamiku, neopakovatelnost a jedinečnost. Dále také uvádí, že 

autentičnost vztahu účastníka rozhovoru a tazatele je základní kritérium úspěchu 

tohoto přístupu. Hendl vedle toho uvádí, že kvalitativní výzkum je pružný výzkum, 

kdy v jeho průběhu je možné doplňovat dalšími otázkami, které má výzkumník vedle 

tématu předem připravené. Jelikož během výzkumu vznikají nové otázky, může se 

celkový plán výzkumu pozměnit. Výzkumník se pak může ocitnout v roli pátrajícího 

detektiva. „Hlavním instrumentem je výzkumník sám“ (Hendl, 2006, str. 50). Tím 

Hendl upozorňuje na fakt, že výzkumník sám má velký podíl na ovlivnění výzkumu. 
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Musí pochopit a objasnit situaci, výzkumník – tazatel stává pozorovatelem a skládá 

mozaiku jejich případu. Následně nalézá témata společná pro všechny rozhovory 

výzkumu. (Hendl, 2006). 

Shrneme-li tedy zvolenou metodiku, polostrukturovaný rozhovor je veden 

výzkumníkem – tazatelem, který má dopředu připravené okruhy otázek v daném 

pořadí a k tomu je připraven doptat se na podrobnosti, které vyplynou z rozhovoru a 

mohou být pro výzkum důležité nebo zajímavé. 

 

Díky autentičnosti rozhovoru „tváří v tvář“ je možné zachytit emoční stav 

dotazovaného a zareagovat tak na obsah sdělení případnými doplňujícími otázkami.  

Protože dotazujícími byli právě neslyšící, lze předpokládat, že bez vizuálního 

spojení by rozhovory nemohly proběhnout. Osnovou jsem zvolila okruh otázek a 

následné rozhovory se dají brát něco jako sociální konfrontace se současnou situací, 

ve které se respondentky nachází. Kompletní přepisy rozhovorů jsou k dispozici u 

autorky BP. 

 

6.3.1 Výzkumný soubor – tabulka 

 

Tabulka 1 – Výzkumný soubor 
Jméno Pohlaví/věk/stav Vzdělání Země 

původu 

Pobytový 

status 

Region ČR Zaměstnání 

Paní 

C. 

Ž/31/vdaná VŠ Brazílie Sloučení 
rodiny se 
členem 
státu EU 

Jihomoravský 

kraj 

Ano + MD 

Paní 

E. 

Ž/34/vdaná SŠ Slovensko/ 

Ukrajina 

Trvalý 
pobyt 
(zažádáno 
o 
občanství) 

Středočeský 

kraj 

Ano + MD 

Paní S. Ž/38/vdaná VŠ Itálie Sloučení 
rodiny 

Středočeský 

kraj 

Ano + MD 

Paní 

K.  

Ž/25/vdaná SŠ Slovensko Nemá 
pobytový 
status 

Morava Ano + MD 

 

Výzkumný soubor se skládá ze 4 osob, které se v dospělosti rozhodly pro změnu země, 

ve které by chtěly žít. Výběr osob byl omezený, ale nakonec se podařilo dát dohromady 
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velmi zajímavý vzorek, který má mnoho společného, ale přitom je každá osoba zvlášť 

jedinečná. Počet neslyšících cizinců, žijících v České republice je nízký a výběr tak 

byl omezený nejen díky této skutečnosti, ale i proto, že žádné služby nevyužívali nebo 

nechtěli vůbec na sebe upozorňovat. Oslovila jsem tedy původně 10 osob, které jsem 

znala ať už díky své práci, nebo jsem dostala informaci od neslyšících kolegů. Z těch 

nakonec vyslovily souhlas 4. Následně se ukázalo, jak složité bude se zkoordinovat 

nejen časově, ale i technicky, neboť ne všechny respondentky měly k dispozici 

dostatečně silné internetové připojení nebo zázemí na takové úrovni, aby rozhovory 

mohly proběhnout plynule a v klidu.  

 

Jednotlivé rozhovory probíhaly každý jinak a respondenti měli individuální požadavky 

na ochranu soukromí. Důvodem je to, že komunita neslyšících je opravdu velmi úzce 

propojena. Ze své profesní zkušenosti vím, jak jsou neslyšící nedůvěřiví a bojí se o své 

soukromí. Celý život bojují s tím, „že na ně někdo kouká, mluví o nich a oni neví o 

čem“.  

Kvůli ochraně soukromí uvádím tedy pouze 1. písmeno křestního jména, zemi původu 

a region ve kterém nyní žijí, nikoliv konkrétní město. Neuvádím ani názvy organizací, 

kde pracují, i když v rozhovoru zazní. Na konci nejednou zazní jasný požadavek od 

respondentky, aby jméno organizace nikde nebylo uvedeno.  

 

6.3.2 Etické aspekty výzkumu 

V rámci výzkumu pro bakalářskou práci byl dán důraz na anonymitu, 

důvěrnost i mlčenlivost dotazovaných respondentů. Cílem této diskrétnosti bylo 

navození pocitu uvolnění a bezpečí dotazovaných se záměrem pro co nejotevřenější 

odpovědi, a tudíž i v zájmu kvality výzkumu.  

 

6.3.3 Průběh sběru dat 

Rozhovory měly původně probíhat již v průběhu jara roku 2020, ale nastalá 

situace ohledně pandemie koronaviru celý průběh zkomplikovala. Všichni dotazovaní 

postupně účast v rozhovoru odmítli ze strachu z nákazy a online forma nebyla ještě 

tolik zažitá a technicky dostupná jako pak již v roce 2021. Rozhovory tedy probíhaly 

v průběhu března – června roku 2021. Bohužel pouze online formou, protože mě tlačil 
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čas s odevzdáním práce, a v březnu začal platil zákaz opouštět svůj okres. Jelikož 

nikdo nedokázal předvídat, jak se situace bude vyvíjet, rozhodla jsem se pro tuto 

formu.  

Všechny čtyři participantky jsem nejdříve oslovila písemně a stručným videem 

v českém znakovém jazyce, pro jehož účel jsem využila služeb profesionální 

tlumočnice českého znakového jazyka. Obsahem tohoto videa bylo představení mé 

osoby, a hlavně cíl mé práce. Ve všech případech byl můj záměr přijat pozitivně, a 

dokonce projeven zájem o informování o výsledku výzkumu. Jakmile jsme se 

domluvili na průběhu rozhovorů a že není žádné vymezení týkající se témat, začali 

jsme plánovat konkrétní termíny. To byl ve finále největší zádrhel na celé mé práci. 

Zkoordinovat čas, způsob a jak ve kterém jazyce budeme komunikovat během 

rozhovoru. Předem jsem participanty ujistila o absolutní anonymitě sesbíraných dat a 

mé mlčenlivosti. Od všech dotazovaných jsem získala podepsané informované 

souhlasy a jsou k dispozici na vyžádání.  

Rozhovory se všemi respondentkami byly tlumočeny profesionální tlumočnicí 

českého znakového jazyka. I ona má podepsaný souhlas se zpracováním osobních 

údajů a zároveň má podepsaný informovaný souhlas o mlčenlivosti týkající se průběhu 

rozhovorů. Veškeré údaje jsou k dispozici na vyžádání u autorky bakalářské práce.  

Hale a Napier (2013, s. 98) ve své studii uvádějí, že ideální čas pro rozhovor je 

30–45 minut, jinak hrozí pokles pozornosti respondenta. Vzhledem k tomu, že 

rozhovory pro mou práci byly uskutečněny za pomoci tlumočníka, plánovala 

jsem časovou rezervu 90 minut na každý rozhovor. Některé rozhovory probíhaly na 

několikrát, ale s menšími odchylkami se mi podařilo tento stanovený čas dodržet. 

V průběhu jednotlivých rozhovorů jsem se snažila především o aktivní naslouchání a 

reflexi samotného porozumění obsahu. Pouze pokud jsem se potřebovala ujistit o 

obsahu, vstoupila jsem do rozhovoru s dalšími otázkami. Při rozhovoru, který nebyl 

nahráván s videozáznamem, jsem si ještě souběžně dělala ručně psané poznámky, kde 

jsem zaznamenávala emoční nastavení respondentky při jednotlivých tématech. Po 

skončení rozhovorů probíhala neformální komunikace mezi mnou, respondentkou a 

tlumočnicí, popř. jsme si vyměnily SMS zprávy, abychom se ujistily, že vše proběhlo, 

jak mělo a jak se po rozhovoru cítí.  
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6.4 Představení participantů 

Všechny respondentky mají v současné době v ČR zázemí a zaměstnání.  Jako bonus 

vnímám, že se díky náhodě sešly 4 ženy, všechny v současnosti na mateřské nebo 

rodičovské dovolené, aniž by se mezi sebou znaly a žijí v různých regionech ČR. 

Všechny mají dítě do 1 roku věku, narozené v ČR, a tedy i čerstvou zkušenost 

s mateřstvím v nové zemi pobytu.  

6.4.1 Paní C. (Brazílie) 

Paní C. je 31 let, pochází z Brazílie ze S.P.  Žije na Moravě se svým českým neslyšícím 

manželem od roku 2016. Seznámili se přes Instagram, dlouho si psali, než do Čech 

přijela na 3měsíční vízum, aby se lépe poznali. Následně se vzali, aby spolu mohli žít 

v ČR. O životě v Brazílii neuvažovali. Mají spolu 7měsíční dceru, která se jeví jako 

slyšící. Paní C. má v Brazílii již jednu starší, 7letou dceru, také slyšící. Tu se nyní snaží 

dostat do ČR. Komplikuje to bývalý partner, otec dcery, který dal předběžný souhlas 

s vystěhováním, ale po odjezdu paní C. do Čech změnil názor. O dceru se nestará, ale 

souhlas s tím, aby žila s matkou v ČR dát nechce. Dcera vyrůstá s jejími rodiči. Situace 

se zkomplikovala díky pandemii. Paní C. má vystudovanou VŠ v S.P., obor interiérová 

architektura. V roce 2011 si ještě v Brazílii nechala voperovat KI, díky němuž se 

naučila trošku mluvit. Primárním jazykem je znakový jazyk. Ovládá brazilský, 

portugalský, český ZJ a MZS. ČZJ se učila intenzívně samostudiem 5 měsíců před 

příchodem do ČR online formou. V ČR pracuje vedle mateřské dovolené jako 

administrativní síla, vyrábí kancelářské fólie. Sociální služby využívá především 

tlumočnické, při komunikaci s úřady. Tlumočníka využila i v porodnici u porodu. 

S neslyšící komunitou se před pandemii potkávala v rámci zájmových spolků a při 

různých volnočasových aktivitách. Několik let navštěvovala kurzy pantomimy, které 

navštěvovali i jiní neslyšící. Díky nim si výrazně zlepšila český znakový jazyk. Paní 

C. je z celé brazilské rodiny jediná neslyšící. Zkušenost s diskriminací má, týká se 

spíše původu, ne handicapu. 

Rozhovor s paní C. probíhal v českém, ČZJ a MZS, online formou na platformě 

ZOOM, následně byl přepsán.  
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6.4.2 Paní E. (Slovensko/Ukrajina) 

Paní E. je 34 let, pochází ze Slovenska, blízko hranic s Ukrajinou, odkud pochází její 

otec. Na Ukrajině nikdy trvale nežila, ale ovládá ukrajinský znakový jazyk a udržuje 

kontakt s ukrajinskou komunitou na Slovensku. V Čechách už moc ne. Cca do 15 let 

žila v Trnavě. Oba rodiče jsou neslyšící, má dva bratry, ti jsou oba slyšící. Mateřskou 

a základní školu navštěvovala společně se slyšícími spolužáky, jiná možnost nebyla. 

Střední školu začala studovat v Bratislavě, šlo o SŠ pro sluchově postižené. Ve druhém 

ročníku se ji podařilo přestoupit do Brna, také na školu pro sluchově postižené, tam i 

odmaturovala. Následně začala studovat na Janáčkově akademii múzických umění, ale 

studium po 1. semestru ukončila, měla pocit, že studium nezvládá. Přestěhovala se do 

Prahy, kde se seznámila se svým budoucím manželem. Práci si našla jako účetní. 

Mateřským jazykem je pro ni slovenský znakový jazyk, postupně se naučila český 

znakový jazyk, který se stal jejím primárním jazykem. Výrazně se liší od slovenského. 

Odezírá minimálně, mezinárodní znakový systém ovládá velmi málo. S manželem se 

seznámila přes společné přátele, manžel je silně nedoslýchavý, společné 8měsíční 

miminko se jeví zatím jako slyšící. V ČR má paní E. trvalý pobyt v době rozhovoru a 

čeká na vyřízení žádosti o české občanství.10 Zkušenost s diskriminací má především 

na úřadech, kde si vyřizovala svůj pobytový status. S diskriminací týkající se jejího 

handicapu nemá z ČR žádnou zkušenost.  

 

Rozhovor s paní E. probíhal na několikrát, neboť paní E. nemá nikoho z blízké rodiny 

poblíž a byl problém vyhradit si čas tak, aby nemusela rozhovor stále přerušovat kvůli 

miminku. Když se nám ani na potřetí nepodařilo rozhovor nerušeně uskutečnit, 

domluvily jsme se tak, že jsem otázky zaslala písemně jí i tlumočnici. Paní E. si je 

přečetla a zároveň je měla ještě natočené na videu. Následně pak natočila video 

s odpověďmi a já se sešla už jen s tlumočnicí, která mi videa překládala a já je bez 

úprav zapisovala. V případě, kdy jsem měla ještě potřebu doplnění odpovědi, jsem 

respondentku kontaktovala písemně a požádala o doplnění. Dotazy byly formulovány 

velmi stručně, aby bylo porozumění jednodušší.   

 
10 Během finálního zpracování přišla informace od paní E., že její žádosti bylo vyhověno a získala 

české občanství. Pozn. autorky. 



 

 

43 

6.4.3 Paní K. (Slovensko) 

Průběh rozhovoru s paní K. byl komplikovaný více než rozhovory ostatní, neboť paní 

K. byla velmi otevřená, co se týkalo informací z jejího života, ale nechtěla, aby byl 

rozhovor nahráván pomocí platformy ZOOM. Což je vzhledem k jejímu handicapu a 

schopnosti komunikace pouze ve znakovém jazyce dost omezující. Nakonec jsem tedy 

přišla s návrhem kompromisu. Rozhovor proběhl pomocí platformy ZOOM, 

nenahrával se s videozáznamem, ale pouze s audio záznamem. Šlo mi o to, abych už 

tak ztíženou situaci, kdy se rozhovor uskutečňuje na dálku, měla možnost 

respondentku pozorovat a zaznamenávat si její emocionální rozpoložení během 

rozhovoru.  

 

Paní K. je 25 let, narodila se na Slovensku jako plně neslyšící. V pubertě ji rodiče 

nechali voperovat kochleární implantát, naučila se tak trošku mluvit, ale KI nevyužívá, 

tím pádem její odezírací schopnosti jsou minimální. Za svůj mateřský jazyk považuje 

slovenský znakový jazyk. Plně se ztotožňuje s menšinou Neslyšících. Český znakový 

jazyk se stále učí. S budoucím manželem se nejdříve potkali náhodně na sportovní akci 

pořádané Brněnským spolkem neslyšících. On si ji pak vyhledal na Instagramu. 

V České republice nemá pobytový status, žije na Moravě. Manžel je Čech a je též 

neslyšící. Spolu mají 4měsíční miminko. Paní K. dojíždí každých 14 dní na Slovensko, 

kde má rodinu. Oba rodiče jsou slyšící, maminka je CODA a dokud paní K. žila na 

Slovensku, se vším ji pomáhala právě ona, která sama pracuje ve speciální základní 

škole, jako speciální pedagog.  Dle paní K. má Slovensko velmi omezené sociální 

služby pro neslyšící, zajišťuje je stát. Paní K. pracuje jako grafička, vystudovala SŠ, 

obor tvorba animace. Líbí se jí trend, jakým se poslední roky ubírá vzdělávání 

neslyšících a myslí si, že grafika a design je cesta, kde by mohli neslyšící najít 

uplatnění, neboť nejde tolik o komunikaci, ale o vizuální stránku jejich práce. 

6.4.4 Paní S.  (Itálie) 

Rozhovor s paní S. do poslední chvíle vypadal, že se neuskuteční, neboť se chystala 

po více jak roce navštívit rodinu v Itálii, kam se díky pandemii nedostala. Důvodem 

bylo kromě pandemie i těhotenství paní S. Nakonec, když už jsem chtěla rozhovor 

vzdát, jsme se domluvili s manželem paní S., že rozhovor provedeme s jeho pomocí. 

Nerada bych o tuto respondentku přišla, a tak jsem se rozhodla tuto krkolomnou cestu 



 

 

44 

podstoupit.  Zaslala jsem otázky v angličtině paní S. a jejímu manželovi. Ten je 

přeložil do italského znakového jazyka, který ovládá díky tomu, že nějakou dobu žil 

v Itálii a sám je neslyšící. Následně mi pak zaslal video v českém znakovém jazyce 

s odpověďmi a já opět s pomocí tlumočnice ČZJ uskutečnila překlad do českého 

jazyka a zajistila přepis rozhovoru. Tok informací tedy v tomto případě probíhal 

následovně: otázky v psané češtině → překlad do angličtiny → překlad do italského 

znakového jazyka → cesta zpět odpovědí z IZJ do českého znakového jazyka → do 

mluvené češtiny → přepsání do psané češtiny. Bála jsem se, aby touto cestou neutrpěl 

obsah a nezanikly některé důležité skutečnost, které by mohly zkreslit výsledky 

výzkumu. Tato má obava se ukázala být zbytečná, neboť nebylo nutné se na nic 

doptávat, odpovědi byly velmi obsáhlé a nedošlo ani k žádným nejasnostem při 

počátečním zaslání otázek.  

 

Paní S. je 38 neslyšící Italka, žijící v ČR. Pochází z plně neslyšící rodiny, vystudovala 

VŠ v Římě, obor grafický design. Po ukončení VŠ žila několik let v USA, kam se 

dostala díky studijnímu programu. Tam si uvědomila svou příslušnost ke komunitě 

Neslyšících a začala pracovat na projektech týkající se propagace a zavádění 

znakového jazyka už v raném dětství. V USA se seznámila se svým českým neslyšícím 

manželem. Jejich cesta z USA do ČR vedla přes Řím, neboť manžel paní S. nechtěl 

v Itálii trvale žít. Paní S. se přizpůsobila a následovala svého manžela do Čech, kde 

mají zázemí a žijí s manželovo rodinou ve velkém době s mnoha byty. Status má nyní 

jako přechodný pobyt v rámci členské země Evropské unie. Mají čerstvě narozené 

miminko, které podle prvotních testů se jeví jako plně neslyšící. Zkušenost se 

sociálními službami má – opět s tlumočnickými. Využili tlumočníka jak při svatbě, tak 

při vyřizování pobytu v ČR. U porodu paní S. tlumočnici neměla, ale protože ovládá 

americký znakový jazyk, zkusili využít služeb Duly, která ovládala angličtinu a 

manžel paní S. zvládl odezírat bez problémů a následně tlumočit paní S. co bylo 

potřeba. Paní S. ovládá italsky a americký znakový jazyk, mezinárodní znakový 

systém a učí se český znakový jazyk. S diskriminací se v Čechách zatím nesetkala. 

Stýká se intenzívně s českou komunitou. 
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6.4.5 Analýza dat 

Všechny rozhovory byly postupně přepsány a zanalyzovány. Jak uvádí Hale a Napier 

(2013, s. 143), záznam mluveného rozhovoru je možné zvládnout přepsat za 2–3 

hodiny. Přepis jedné hodiny rozhovoru s tlumočníkem znakového jazyka může trvat 

až 8 hodin. Celkově jsem tak strávila přepisováním rozhovorů necelých 26 hodin.  

Analýza dat probíhala identifikací oblastí a témat, která byla společná a táhla se napříč 

rozhovory a zároveň odpovídala cíli výzkumu.  

a) Opakovaně jsem četla přepisy rozhovorů, vybavovala si průběh, kontrolovala 

si poznámky vztahující se ke každému konkrétnímu rozhovoru a snažila se 

vcítit do respondentčiny situace. 

b) Třídila jsem témata a označovala si důležité části, poznamenávala přímo do 

textu vlastní komentáře. 

c) Redukovala jsem text díky vznikajícím tématům a pracovala jsem především 

s vlastními poznámkami.  

d) V tomto bodě byla témata vytvořena a snažila jsem se je vzájemně propojit. 

Důležité bylo, aby respondentky odpověděli na nejdůležitější témata. 

 

V následující kapitole pak přehledně předkládám autentické odpovědi respondentů na 

vybraná témata. 

 

7 Výsledek výzkumu 

Za pomoci tematické analýzy jsem identifikovala tato témata vztahující se k výzkumu. 

7.1 Něco nového začíná 

Všechny respondentky se v určitém období svého dospělého života rozhodly 

následovat svého partnera do jejich země, do České republiky. Pouze v jednom případě 

zde respondentka již žila kvůli práci, ale po seznámení s budoucím manželem se 

rozhodla místo návratu do své země, zůstat i nadále v Čechách. Ve dvou případech 

došlo dokonce k seznámení přes sociální sítě. 

 

S: „Po roce studia v USA, kde jsem poznala svého budoucího českého manžela jsem 

se vrátila do Itálie, kde jsem strávila ještě pár let a s manželem jsme se navštěvovali 
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několikrát za rok. Mezi hlavní důvody bylo to, že manžel už měl svůj byt a já jsem 

bydlela u rodičů a moje práce mi nebránila fungovat online. Popravdě mě k tomu víc 

dotáhl manžel, já bych byla spokojená i v Itálii, ale manželovi se Řím nezamlouval.   

 

K: „My jsme se seznámili na jedné sportovní akci, ale pak on si mě našel na 

Instagramu a pořád mi psal, pořád a pořád a já nejdřív nechtěla, odolávala jsem, ale 

on pořád, a tak jako o tu mou lásku bojoval, že jsme si teda začali psát a pak já se 

přestěhovala za ním, že tu je všechno jednodušší. Ani jsem nevěděla, že nějaké služby 

jsou. U nás na Slovensku nic takového není.“ 

 

C: „Já jsem se přestěhovala do České republiky, protože jsem seznámila se svým 

manželem. On mě oslovil jako první na Instagramu, pak jsme si začali psát, nějakou 

delší dobu…pak jsem přijela sem, abych viděla a váhala jsem, jestli se přestěhovat 

nebo ne. Nikdy jsem v Evropě nebyla, nikdy mimo ani Brazílii. Nikdy jsem takhle 

necestovala. Bylo to o odvaze.“ 

 

E: „Ve druhém ročníku střední školy se mi podařilo přestoupit z Bratislavy do Brna, 

také na školu pro sluchově postižené a odmaturovat tam. Zkusila jsem studovat JAMU, 

ale nešlo to, tak jsem se přestěhovala do Prahy. Chvíli jsem uvažovala, že se vrátím 

k nám na Slovensko, nebo aspoň na Moravu, ale potkala jsem manžela a už jsem 

zůstala a rodina se rozrostla. Tady je všechno lepší než u nás…“ 

 

Tazatelka: „Než jste se přestěhoval/a, zjišťovala jste si nějaké informace o sociálních 

službách a co Vás v nové zemi čeká?“ 

 

E: „Když jsem nastoupila do prváku v Brně na střední školu, ve škole byl ještě jeden 

neslyšící Slovák. Ten mi právě doporučil si zařídit přechodný pobyt, díky němuž si pak 

mohu zažádat o ZTP. Nic jsem o tom nevěděla, ptala jsem se rodičů, bála se, abych 

neudělala něco špatně. Ti nevěděli. Také jsem neznala české zákony. Právě tlumočník 

ze školy mi doporučil se zastavit na cizinecké policii. Se stejným tlumočníkem, co nám 

tlumočil ve škole. Pak to šlo velmi rychle.“ 
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S: „Něco málo jo, hodně toho zařizoval manžel a něco jeho rodina. Spoléhala jsem na 

to, že v rámci EU to nebude problém. Nakonec to bylo hrozné a kvůli covidu se všechno 

táhlo. Na úřadech v Římě mi nakonec říkali úplné blbosti, nutili mi dokumenty, které 

jsem pak nepotřebovala, na české ambasádě v Římě mi zase říkali, kam máme jít až se 

nám narodí dítě. V Praze jsem pak musela dokládat spoustu dokumentů a několikrát. 

Stálo moc peněz všechno přeložit. Nerozumím tomu, proč to není nějak propojené. 

 

C: „Všechno je pro mě pořád nové, ti lidé, ta kultura, nikoho tu nemám, rodinu, 

přátele. Jsme jen s manželem. Chci mít všechny dokumenty v pořádku, ale je to 

začarovaný kruh. Někde mi řeknout – tenhle papír nepotřebujete a jinde se rozčilují, 

že jsem ho měla mít už dávno vyřízený. V Brazílii je na každém úřadě zaměstnaný 

tlumočník ZJ. Tady se snažím vyřídit věci sama nebo s manželem. Pouze pokud jde o 

velmi důležité věci objednávám tlumočníka přes Unii neslyšících v (místě pobytu).  

 

Společným výsledkem tohoto tématu tedy je, že všechny respondentky měli blízkou 

osobu, která jim nový začátek pomohla zvládnout, do přestěhování je nenutila 

například ekonomická situace nebo nutnost politického azylu. Předem se informovali 

o fungování sociálních služeb v nové zemi. Pomoc partnera, případně jejich rodiny 

byla pro ně zásadní a pomohla jim v rozhodování při přestěhování se. Na druhou stranu 

je z každé cítit velké odhodlání a snaha být soběstačné, tak aby zvládly běžné věci 

vyřizovat bez prostředníka nebo tlumočníka.  

7.2 Dvojí jazyková bariéra 

Překonání jazykové bariéry je pro neslyšící cizince dvojnásobná překážka, kterou 

všechny respondentky berou jako výzvu. Znamená to pro ně zvládnout nejen český 

znakový jazyk, ale i český jazyk, alespoň v základní formě, nutné k odezírání.  

 

Nejvíce se na novou situaci připravovala paní C., která uvedla, že: „asi 5 měsíců před 

příjezdem do Čech jsem se učila český znakový jazyk přes videa na internetu a měla 

online kurzy, čeština je moc těžký jazyk, ale znakový si myslím zvládám dobře, jsem tu 

už 4 roky a zvládnu i česky odezírat, když mluví pomalu.“11 

 
11 Dle tlumočnice tlumočící rozhovor ovládá paní C. ČZJ na výborné úrovni 
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S: „Český znakový jazyk jsem se ještě moc nenaučila, není to proto, že by byl těžký, 

jen zatím není čas. Nežiji tu moc dlouho a s manželem komunikujeme americkým 

znakovým jazykem nebo italským znakovým jazykem. Když něco potřebuji, manžel to 

zařídí. Není to ideální, ale zatím to tak je.“ 

 

C: „Zatím to vypadá, že naše miminko je slyšící, musím tedy znakovat na něj česky a 

tím si to procvičuji. Až se ke mně přestěhuje moje první dcera z Brazílie, bude to těžké. 

Je také slyšící, na ni zas znakuji v brazilském znakovém jazyce.“ 

 

Tazatelka: „Jaké konkrétní sociální služby jste po příchodu do Čech využili?“ 

 

K: „Nakonec jsem nevyužila tlumočníka u porodu, musela jsem rodit na Slovensku a 

v (město) je jeden jediný tlumočník na celý region. Tak jsem měla mámu, zvládly jsme 

to. Byl covid, manžel nemohl být u toho se mnou, ale máma jako jo. 

 

S: „Hlavně tlumočnické. Svatbu jsme měli v Čechách, tak tam byl problém, protože 

my chtěli tlumočníka, ale tam kde jsme to objednali nám řekli, že si to musíme platit, 

ale pak se to nějak podařilo na matrice vyřídit a bylo to a platit jsme nemuseli, vůbec 

jsem to nechápala. Přeci na každém úřadě by měl být tlumočník znakového jazyka a 

my si ho i vybrali a domluvili si to. No a pak u porodu, ale tam jsme si asi vzpomněli 

pozdě a už to nešlo zařídit, našla jsem Dulu a ta mluvila dobře anglicky, tak jsem 

mohla odezírat a manžel pomáhal.12 

 

C: „Jenom tlumočnické, tady v Brně. Když jsem rodila, tak jsem si objednala 

tlumočnici, ale jenom na to vyšetření, čekal mě císařský řez, nechtěla jsem, aby tam 

pak byla, ale nemocnice i když jsem to odmítla si ji objednala a nechali ji tam. Já přece 

 
12 Jde o dlouhodobý problém, kde je v rozporu Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. a Zákon o 

matrikách 301/2000 Sb., kde není přesně vymezeno, zda uzavření sňatku, popř. jiné úkony spojené 

s matrikou, lze chápat jako tíživou sociální situaci. Matriky v ČR mají metodický pokyn od Ministerstva 

vnitra, kde je doporučeno, že není nutné k úkonům na matrice (uzavření manželství/registrovaného 

partnerství nebo uznání otcovství) soudní tlumočník, ale stačí tlumočník z registrované sociální služby. 

Pokud se rozhodne matrika toto doporučení nerespektovat, musí si soudního tlumočníka platit neslyšící 

klient. Soudní tlumočení nespadá pod sociální službu (Pozn. z vlastní praxe autorky). 



 

 

49 

vím, jak rodit, už jedno dítě mám, jsem jim říkala, ale oni ne, že sestry chtějí mít jistotu. 

Byl covid, ani manžel nemohl být u porodu. Pak jsem porodila a už tam tlumočnice 

nebyla. Vím, co zvládnu a co ne. Tady to bylo zbytečné. Umím si říct, když něco 

potřebuji.  

 

V průběhu rozhovorů několikrát zaznělo, že důležitou roli sehrál na úřadech lidský 

faktor. Stejný úkon probíhal jinak na úřadě v Praze, jinak na Moravě. Někde úřednice 

chtěly dokumenty, které v zemi původu nebylo možné ani vydat (případ paní C.) nebo 

vyřídit v dostatečné lhůtě (paní E.). Když se respondentka začala bránit nebo úřad 

navštívila s tlumočníkem, rozhodnutí často bylo změněno a od požadavku upuštěno.  

 

7.3 Vzdělání, zaměstnání a volný čas 

Studium, jako příprava na zaměstnání a zaměstnání jako takové je pro všechny 

respondentky samozřejmou součástí jejich života. Bez ohledu na to, jakou měly ve své 

původní zemi podporu a zázemí, pro všechny je velmi důležité vzdělání. Dvě 

respondentky mají vystudovanou vysokou školu a ač každá z jiného kontinentu, obě 

mají velmi blízký obor. V současné době, kdy jsou na mateřské nebo rodičovské 

dovolené se snaží alespoň částečně být aktivní v pracovním procesu. 

 

S: „Chodila jsem od základky do běžné slyšící školy a dostudovala jsem v Římě VŠ v 

oboru grafického designu. Pak jsem se rozhodla podat žádost do programu Full Bright 

v USA, konkrétně na Gallaudetovu Univerzitu.“ 

 

K: „Tím, že pracuji na počítači jako grafik, upravuji fotografie, tvořím loga, můžu 

pracovat z domova. Práci mám pořád na Slovensku, ale bydlím na Moravě a dojíždím. 

Vyplatí se mi to.“ 

 

C: „Vystudovala jsem pak vysokou školu v Sao Paulu, obor interiérový design, 

opravdu jde o vysokou školu. Byla jsem tam jediná neslyšící, měla jsem tlumočníka.“ 

 

Tazatelka: „Měla jste během studia k dispozici tlumočníka?“ 
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C: „Dříve to nebylo běžné, ale asi před 10 lety začalo být povinné, že školy musí 

zaměstnávat tlumočníky ZJ. V Brazílii je poslední roky povinné mít tlumočníka ve škole 

i na úřadech. Platí to stát, ale není tak možnost výběru.“ 

 

E: „Situace na Slovensku je několik let hrozná, nic se tam nemění. Tlumočníků je málo. 

Občas se ukážou v televizi, aby to vypadalo, jako že pro neslyšící něco dělají, ale 

v praxi to pak je moc smutná zkušenost. Nevím o žádné organizaci, která by zajišťovala 

tlumočení. Se vším mi na Slovensku musela pomáhat máma, která je sama CODA. 

Tady je to daleko lepší, seženu tlumočníka kdykoliv. Je to dobře organizované, mám 

srovnání, je to dobré.“ (…)“využila jsem také online tlumočníka z Tichého světa, ti mi 

pomohli při vyřizování řidičského průkazu.“ 

 

S: „Je rozdíl, jak to funguje v Itálii nebo v USA a jak tady u Vás. Přijde mi lepší mít 

tlumočníka k dispozici na každém úřadě, a ne se někde doprošovat, jestli na mě má 

čas, kdy se to hodí jemu. Je to ponižující přizpůsobovat se někomu, když jde 

například o lékaře.“ 

 

Tazatelka: „Dostalo se Vám nějaké podpory při hledání zaměstnání ve Vaši zemi a 

nyní v ČR?“ 

 

E: „Já jsem šla do ČR hlavně za vzděláním na střední škole v Brně. Nad ničím jiným 

jsem neuvažovala. Díky škole v Brně jsem se dozvěděla o sociálních službách“ (…)“na 

Slovensku funguje spíš osobní asistent, toho moje rodina využívala. Ale tlumočníků je 

tam jen špetka. Takže ty bariéry tam byly“(…)“spoustu informací jsem se dozvěděla 

díky ASNEP, ti na Facebooku hodně propagovali různé tematické oblasti. Třeba různé 

paragrafy, zákony, když chci podat stížnost, jak postupovat atd. Navíc můj kamarád 

pracuje u Ombudsmana lidských práv, to je velmi důležité. Má kontakty a ví, může mi 

poradit.“ 

 

C: „Já jsem přijela sem do Česka a nechala jsem se tady zaměstnat, cítím, že je to tady 

lepší, těch nabídek je víc, cítím se tady bezpečněji, co se tohohle týče. A v té Brazílii je 

to těžké, i moji rodiče neměli práci, firma, kde pracovali zkrachovala a je to tady lepší. 

Tak prostě jsem tady práci našla a jsem spokojená. Jsem jako dělník, klienti si 
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objednají nějakou folii a já ji pro ně vyrobím. Ta práce mě baví. Vím, že pro Vás to 

není nic extra, ale já jsem spokojená, ten jazyk pořád ještě neumím jako jiní. 

Dorozumívání je složitější. Nestěžuji si. Vím, že mám na víc, ale chce to čas. Nechci to 

uspěchat.“ 

 

S: „Z italských úřadů jsem potřebné dokumenty získávala s pomocí mého táty. 

Většinou se to dá řešit online, ale v porovnání s ČR vše trvá strašně dlouho a občas 

stejně nedostanu odpověď. Ještě jsem zkoušela přes email komunikovat s organizací 

pro integraci cizinců a tam mi poradili pár věcí ohledně zaměstnání, ale jinak nic 

hlubšího jsme neřešili“…“dále budoucnost necháváme oba trochu volnou, vzhledem 

k budoucím potřebám našeho neslyšícího syna a pracovním nabídkám, kterých oba ve 

svém oboru máme dostatek.“ 

 

K: „Měla jsem dvě práce před MD. Jednu jsem měla na živnost, dělala jsem grafické 

úpravy, druhou jsem měla jako chráněnou dílnu, tiskl se dizajn na oblečení. A pak 

bych v tom chtěla pokračovat, budu to dělat dál na Slovensku na dálku. Je to 

jednodušší. Slovenský znakový jazyk je úplně jiný než český. A když už trochu umím 

česky, můžu aspoň odezírat, ale pro práci je lepší SZJ. I když je chudší než ČZJ. (Pozn. 

autorky práce: následně ukazuje paní K. znak pro „máma a táta“ v ČZJ a SZJ, aby 

poukázala na rozdílnost).“ 

 

Respondentky se víceméně shodují v tom, že během školní docházky a následného 

studia měli dostatečnou podporu v podobě tlumočníka. Po dokončení školy již 

postupně podpora odpadla a v dospělém životě nebo při hledání práce téměř chyběla. 

Poukazují na nedostatečné uplatnění v jejich zemi původu na trhu práce s ohledem na 

jejich vzdělání. Cítily se nevyužité a nedoceněné. Tento fakt jim usnadnil rozhodování 

v přestěhování se. 

 

Tazatelka: Měla jste možnost navštěvovat nějaké volnočasové aktivity, kde jste se 

potkávali s komunitou Neslyšících nebo se svými krajany?  

 

K: „Hodně mi pomohlo, když jsem navštěvovala kurz pantomimy v Brně v Centru 

denních služeb, to bylo 4 roky, to jsem se naučila odezírat“…“na Slovensku bylo dřív 
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hodně tlumočníků, ale dost jich odešlo do Čech za lepšími podmínkami a tím utrpěla 

kvalita u nás na Slovensku.“  

 

S: „S českými neslyšícími přáteli mám skvělý vztah a myslím si, že v dnešní moderní 

době všichni mladí ovládají základy angličtiny či mezinárodního znakového systému a 

tím pádem většina komunikačních potíži odpadá a dokážeme komunikovat o mnoha 

věcech hluboce.“ 

 

C: „Než byl Covid, navštěvovala jsem v Brně kurz pantomimy, bylo to fajn, ale teď nic, 

jsme pořád jen s manželem a miminkem sami.“ 

Korespondence s rodinou přes web 

7.4 Diskriminace 

Téma diskriminace se nabízí v tomto výzkumu hned ze dvou důvodů – handicap a 

původ respondentek. Kromě jednoho případu, kde šlo spíše o nedorozumění, se 

v dalších třech potvrdil. Respondentky mají zkušenost s nějakou formou diskriminace 

či dokonce šikany. Z jejich vyjádření vyplývá, že to bylo ve většině případů kvůli 

jejich původu než kvůli handicapu. V jednom případě respondentka mimo záznam 

uvádí, že se domnívá, že důvodem byl i fakt, že je žena a neuměla se dostatečně bránit. 

Zároveň ale uvádí, že to vyvodila pouze z pohledů úředníka, přímo jí to neřekl, na 

úřadě byla sama.  

 

E: „Vedoucí se mi omluvil za nepříjemnosti, hned jsem mu řekla, že se mi nelíbí 

chování a přístup úřednice, omlouval se. Paní jen čučela. Takže z mého pohledu, i když 

dlouho žiji v ČR, tak se mi ten přechodný pobyt moc nevyplatí. I tak narážím na 

bariéry, jednají se mnou jako s imigrantem.“ 

 

S: „Nemám problém, všechno je to rychlejší než v Itálii, jde to elektronicky a pomáhá 

mi to vyřizovat manžel nebo jeho rodina, bez nich by to bylo složitější, to je jasné.“ 

 

C: „Práce jako taková je SUPER, ale ti lidi tam…opravdu bych nerada řekla něco 

negativního. Ti lidé se na mě dívají pořád divně. Je to proto, že jsem cizinka (…) oni 
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třeba mi dávají víc práce. Každý tam máme svůj díl práce a oni mi dávají pořád víc a 

víc, i když je to rozpočítané na osoby. A já nechci mít problémy, tak to udělám… 

 

K: „Když jsem byla ve škole, tak jsem byla jediná neslyšící, a ještě, než jsem se 

projevila tak už to bylo…jééé neslyšící, no to bude komplikace…jééé, co s Váma 

budeme dělat…a tak. Přitom ve škole byl tlumočník, ale s učiteli jsem si nerozměla. 

Prostě mě brali jako sluchově postiženou a že to je překážka. Bylo to strašné, pak jsem 

si oddechla po skončení školy.“ 

 

C: „Kolektiv je jen český, samé ženy, já jediná jsem cizinka. Pro mě to je šokující, já 

jsem nikdy nic podobného nezažila. Když jim chci něco napsat na papír, tak to ignorují. 

Už jsem se obrátila i na šéfa, že nevím, co se děje (…) ten si s nimi promluvil a 

najednou samé úsměvy a tak, ale pozor, já nejsem blbá (…) vydrželo to pár dní a pak 

zas zpět.“ 

 

Z rozhovoru vyplynulo, že na úřadech nebo v zaměstnání se občas cítí pod tlakem a 

diskriminované. V případě úřadu si ověřily, že pokud se pokusily vyřešit si záležitost 

sami a být soběstačné, podpory od úředníků se jim nedostalo, dokonce dostaly 

zamítavé odpovědi. V momentě, kdy se dostavily s oficiálním tlumočníkem, postup 

úředníků se změnil. Zde je nutno zdůraznit, že tlumočník vystupuje pouze jako 

prostředník komunikace, nikoliv jako osobní asistent. Je tedy evidentní, že pouhá 

přítomnost doprovodu stačí na změnu rozhodnutí ze strany úředníka.  

7.5 Budoucnost  

Všechny respondentky se shodly na tom, že svou budoucnost vidí i nadále v České 

republice a nemají v úmyslu se vrátit do své země. Všechny 4 tu založily rodinu a mají 

práci, která jim dodává pocit soběstačnosti. Se svými rodinami komunikují díky 

komunikačním platformám, které dávají neslyšícím velkou svobodu a berou je jako 

zlomové pro komunikaci mezi sebou. Nejčastěji používají WhatsApp, Zoom, Skype, 

Viber. Komunikují prostřednictvím SMS a videa. Tyto technologie velmi ocenily 

především v době již zmiňované pandemie. 
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C: „Komunikuji s našima a s dcerou, neviděla jsem je několik let, moc se mi stýská, 

neviděli ještě ani moji druhou dceru, která se narodila nedávno. Voláme si přes video 

několikrát týdně.“ 

 

S: „Do budoucna bych si přála, aby bylo vše propojené elektronicky. Nerozumím, proč 

když je to Evropská unie, nemůžu něco vyřídit v Itálii a tady by to hned měli. Proč 

potřebuju xy papírů?“ 

 

E: „Chtěla bych neslyšící víc pracovali s počítačema. Je to tak lehké a logické. Nějaká 

grafika a tak, to je pro nás. Možná i na úřadech by to šlo lépe, kdyby se to ti úředníci 

naučili. My si pořád voláme a píšeme a oni si neumí propojit o nás údaje, co kdo 

potřebuje.“ 

 

K: „Myslím, že by bylo dobré, kdyby se každý naučil aspoň pár znaků, hlavně ve škole, 

u doktora nebo na úřadě. Není to tak těžké a bylo by to pro Vás lepší, kdybychom si 

mohli vyměnit informace.“  

Respondentky se v této části rozhovoru shodly na tom, že díky moderním 

technologiím mohou být více propojeny s rodinou a okolním děním. Rády by, aby 

neslyšící našli uplatnění na trhu práce právě ve spojení s médii, grafikou a animací. 

Vidí v tom budoucnost větší než v manuální práci v nějaké dílně.  

 

8 Diskuze 

Na výzkumnou část navazuje diskuze, ve které bych ráda zmínila nejen důležitost 

výzkumu, ale i svou zkušenost a sebereflexi. I přes všechny nesnáze jsem ráda, že 

všechny rozhovory se mohly uskutečnit, byť v omezeném formátu. Vnímám důležitost 

tohoto tématu, neboť z vlastní praxe mohu zmínit, jak důležitá je osvěta a práce s touto 

cílovou skupinou a jak se poslední roky vyvíjí pohled společnosti. Ve výzkumné části 

jsem narazila na pár okamžiků, které působily pesimisticky. Bylo to především v té 

části rozhovoru, kdy respondentky popisovaly bezmoc na úřadech, a to i v případě, že 

se od prvního momentu snažily být soběstačné. Všechny se dlouhodobě dopředu 

připravovaly na svou velkou životní změnu a situaci ani v nejmenším nepodcenily. 
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Pokud se obrátily na organizace se žádostí o podporu, šlo většinou o tlumočnické 

služby.  

Co se týče srovnání tlumočnických služeb u nás a v zemích původu 

respondentek, bylo nejednou zmíněno, že by měl být tlumočník ZJ zaměstnán 

v nemocnicích, ve školách nebo na úřadě.  A být tak k dispozici neslyšícím kdykoliv.  

Ze své praxe mohu zmínit, že na metodických setkáních poskytovatelů sociálních 

služeb, kterých se účastním, se toto probírá dlouhodobě. Tlumočnické sociální služby 

ale v tomto případě souhlasí s úřady a nemocnicemi, že to není vhodná cesta. 

Důvodem je to, že klient by měl mít právo tlumočníka odmítnout. Klient 

prostřednictvím tlumočníka sděluje často velmi intimní nebo důvěrné informace. 

V současné praxi to vypadá tak, že dopředu ví, který tlumočník přijde na místo, 

tlumočník zná dopředu téma a obsah tlumočení. Něco jiného je tlumočit rehabilitaci, 

něco jiného sdělení onkologické diagnózy. Rozdíl je tlumočit dítěti, nebo 

psychoterapeutické sezení. Důvod, proč respondentky vnímají situaci ve své zemi pro 

ně přínosnější si vysvětluji tak, že jde opravdu o samostatné a soběstačné ženy, které 

potřebují tlumočení v základní formě, a ne nic specifického.  

Během rozhovorů respondentky projevili zájem o výzkum a o výsledek samotný. 

Mě osobně nejvíce zaujal příběh paní C., která má před sebou dlouhodobý nelehký 

úkol, a to dostat do České republiky svou prvorozenou dceru, se kterou se již 3 roky 

nesetkala osobně. Přes složitost situace je paní C. velmi optimistická a vůbec si 

nepřipouští, že by to dobře nedopadlo. Během rozhovorů jsem položila doplňující 

otázku, pokud by mohly mít přání, co by to bylo. Kromě toho, že si všechny přáli, aby 

už Covid-19 byl minulostí, padla zmínka právě i o dceři paní C. Paní K. by si přála, 

aby se dostalo neslyšícím více informací a stále. Aby byla většina pořadů otitulkovaná. 

Nejen, když je nějaká krize. Dávám jí za pravdu, že neslyšící by opravdu měli mít 

přístup k informacím neomezený, a ne pouze pár minut denně při TV zprávách.  

K výzkumu uvádím, že toto téma by se dalo zpracovat daleko podrobněji a 

obsáhleji, limitem bylo pro mě především to, že neovládám český znakový jazyk na 

takové úrovni, aby mohla vést rozhovory sama, nebo abych měla dostupnější 

informace bez nutnosti využití tlumočníka. Jsem si vědoma také toho, že výzkum mohl 

být obsáhlejší co se počtu respondentek týče, ale jak jsem již zmínila, obavy a nedůvěra 

neslyšících je stále hluboce v nich zakořeněná. Posilování důvěry v tlumočníky, 

sociální služby a podporující organizace by měl být jeden z cílů poskytovatelů 
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sociálních služeb neslyšícím a cizincům. Jak bylo ve výzkumu uvedeno, tato cílová 

skupina se potýká s dvojí jazykovou barierou, což může být příčinou vzniku i dvojí 

nedůvěry. Dalším limitem byl jistě i daný prostor pro vyjádření, protože nedílnou 

součástí sociálních služeb je i financování a ohodnocení pracovníků poskytující 

sociální služby. Věřím, že rozhovory byly obohacující pro obě strany. Respondentky 

byly potěšeny zájmem o tuto problematiku a pro mě to byl nový obohacující pohled 

na problematiku, se kterou se potkávám především profesně, nikoliv tolik do hloubky, 

jako při těchto rozhovorech. Věřím, že tato práce může čtenářům přiblížit tuto úzce 

profilovou cílovou skupinu, která si to svým odhodláním a motivací bezpochyby 

zaslouží. 

 

9 Závěr 

Tato bakalářská práce pojednává o „Zkušenosti neslyšících či nedoslýchavých 

cizinců se sociálními službami v České republice“ a má za úkol představit životní 

situace, se kterými se může potýkat cizinec, který kromě svého odlišného původ má 

ještě zdravotní znevýhodnění.  

V teoretické části jsou popsány formy komunikace neslyšících a 

nedoslýchavých, služby a podpora na které mají nárok, následně problematika cizinců 

přicházejících do České republika a následně propojení těchto cílových skupin. 

V praktické části je pak popsán výzkum a následné vyhodnocení.  
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PŘÍLOHA 1:  
INFORMOVANÝ SOUHLAS S VÝZKUMNÝM ROZHOVOREM 

 

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru Lindě Hudson, studentce oboru Sociální 

práce na Pražské vysoké škole psychosociálních studií rámci výzkumu pro její 

bakalářskou práci. Byla jsem řádně informována o účelu práce a výzkumu zaměřeným 

na problematiku neslyšících cizinců v České republice.  

Souhlasím s tím, že v práci budou uvedena citlivá data, ale nebude uvedeno mé 

jméno. Jsem si vědoma, že mohu odmítnout jakoukoliv otázku v rozhovoru nebo 

rozhovor kdykoliv přerušit, ukončit a svůj souhlas s rozhovorem vzít zpět. Přepis 

rozhovoru mi byl nabídnut k autorizaci a nabídnuta možnost komentovat 

elektronickou verzi. S těmito podmínka dobrovolně a bez nátlaku souhlasím. 

 

 

 

 

Jméno 

 

Podpis: 

 

Datum: 
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PŘÍLOHA 2:  
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Já, ……………………...…… jsem účastnicí výzkumného rozhovoru, který v 

rámci své bakalářské práce zabývající se problematikou neslyšících cizinců v České 

republice, provádí Linda Hudson, studentka oboru Sociální práce na Pražské vysoké 

škole psychosociálních studií. Pro tento účel souhlasím, aby můj rozhovor byl 

zpracován jen anonymizované podobě, bez souvislosti s mým jménem, rodinou, 

kontaktem na moji osobu.  

V případě, že úryvky těchto rozhovorů budou součástí veřejných prezentací 

výsledků nebo publikací, smí být uvedeny pouze v anonymizované podobě bez mého 

jmena a souvislosti s mojí osobou. Jsem si vědoma, že rozhovor bude nahráván 

prostřednictvím platfromy ZOOM, jehož součástí je plný videozáznam/pouze zvukový 

záznam (nehodící se škrtněte) a následně přepsán do písemné podoby, aby mohl být 

použit pro analýzu.  

Souhlasím/nesouhlasím, aby přepis rozhovoru byl součástí bakalářské práce. 

Pokud nesouhlasím, jsem si vědoma, že přepis rozhovoru bude k dispozici na vyžádání 

školy u autorky bakalářské práce za účelem hodnocení. Zvuková ani textová forma 

nebude žádným způsobem jako celek zveřejněn a veškeré citace, které budou pro účel 

výzkumu použity, nebudou obsahovat moje jméno. Po ukončení výzkumu a dokončení 

bakalářské práce bude tento rozhovor archivován podle zákona č. 97/174 Sb. o 

archivaci a tím zprostředkován pro účely jiných výzkumů a dalších badatelů, ale pouze 

v anonymizované podobě, bez spojení s mým jménem a s mojí osobou. 

 

 

Podpis: 

 

Datum: 
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PŘÍLOHA 3:  
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ TLUMOČNÍKA 

ZNAKOVÉHO JAZYKA 

 
Já, ……………………...…… jsem přítomna u výzkumných rozhovorů, které v rámci 

své bakalářské práce zabývající se problematikou neslyšících cizinců v České 

republice, provádí Linda Hudson, studentka oboru Sociální práce na Pražské vysoké 

škole psychosociálních studií. Pro tento účel souhlasím, aby rozhovory mnou 

tlumočené do českého znakového jazyka byly zpracovány jen v anonymizované 

podobě, bez souvislosti s mým jménem a kontaktem na moji osobu.  

V případě, že úryvky těchto rozhovorů budou součástí veřejných prezentací výsledků 

nebo publikací, smí být uvedeny pouze v anonymizované podobě bez mého jmena a 

souvislosti s mojí osobou. Jsem si vědoma, že rozhovory budou nahrávány 

prostřednictvím platfromy ZOOM jejichž součástí je plný videozáznam/pouze 

zvukový záznam (nehodící se škrtněte) a následně přepsány do písemné podoby, aby 

mohly být použity pro analýzu.  

Souhlasím, aby přepisy rozhovorů byly součástí bakalářské práce. Zvuková ani 

textová forma nebude žádným způsobem jako celek zveřejněn a veškeré citace, které 

budou pro účel výzkumu použity, nebudou obsahovat moje jméno. Po ukončení 

výzkumu a dokončení bakalářské práce bude tyto rozhovory archivovány podle 

zákona č. 97/174 Sb. o archivaci, a tím zprostředkovány pro účely jiných výzkumů a 

dalších badatelů, ale pouze v anonymizované podobě, bez spojení s mým jménem a 

s mojí osobou.  

 

 

Podpis: 

 

Datum:  
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PŘÍLOHA 4: Ukázka rozhovoru s klientkou 

Tazatelka: „Dobrý den, děkuji že jste si udělala čas a poprosím vás krátké představení 

se.“ 

E: „Moje jméno je E. a narodila jsem se na Slovensku. Poblíž ve vesničce (jméno) jsem 

vyrůstala se svými neslyšícími rodiči. Mám dva bratry, oba jsou slyšící. Jeden je starší 

než já, druhý je mladší než já. Mateřskou školu jsem navštěvovala v (…), byla to škola 

pro slyšící. Základní školu jsem navštěvovala do 9.třídy v Bratislavě pro sluchově 

postižené. Tam jsem též chodila na střední školu pro sluchově postižené, ale pouze do 

2.ročníku. Ve 2.ročníku na podzim jsem odtud přestoupila do Brna na střední školu do 

Jundrova pro sluchově postižené, kde jsem úspěšně odmaturovala. Potom jsem se 

přihlásila na JAMU, kde jsem studovala 1.semestr. Pak jsem to vzdala a odstěhovala 

jsem se do Prahy, kde žiju doteď s manželem a miminkem. Nyní jsem na mateřské, ale 

moje povolání je účetní.“ 

 

Tazatelka: „Proč jste se rozhodla pro život České republice?“ 

E: „To byla nejspíš náhoda. Já jsem šla do ČR hlavně za vzděláním na střední škole v 

Brně. Nad ničím jiným jsem neuvažovala. Díky škole v Brně jsem se dozvěděla o 

sociálních službách, o tlumočnických službách, byla to pro mě novinka, protože na 

Slovensku nic takového není nebo o tom nevím. Na Slovensku funguje spíše osobní 

asistent, toho moje rodina využívala. Ale tlumočníků je tam jen špetka. Takže ty bariéry 

tam byly. Ale dost nám napomohl osobní asistent. Právě v tom Brně jsem zjistila, že 

v České republice je všechno. Sociální služby, tlumočnické služby, dokonce Asnep. Po 

maturitě jsem získala ZTP průkaz, částečný invalidní důchod, přechodný pobyt, tak 

jsem si řekla, že život v ČR zkusím. Uvidím, jestli se mi podaří najít práci, jak to půjde 

a tak. Když už jsem si ty „benefity“ vyřídila. Samozřejmě, kdyby se mi nedařilo, vrátila 

bych se na Slovensko k rodičům. Nakonec jsem zůstala a myslím si, že mi k tomu 

napomohla moje odvaha bojovat a zjišťovat si veškeré aktuální informace. Nebyla 

jsem tak ztracená. Dalo mi to hodně zkušeností, naučila jsem se jednat s lidmi, vyřídit 

si sama potřebné věci. Neobešlo se to bez komplikací, zažila jsem i hádku s úřednicí. 

Tím, že jsem měla přechodný pobyt, přistupovali ke mně jak k imigrantce. Musela jsem 

si zařizovat spoustu věcí, bylo to papírování a obíhání. Bylo to pro mě velmi náročné.  
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Tazatelka: „Jakou máte zkušenost zkušenost se sociálními službami v ČR?“ 

Když jsem nastoupila do prváku v Brně na střední školu, ve škole byl ještě jeden 

neslyšící ze SVK, vyšší ročník. Ten mi právě doporučil si zařídit přechodný pobyt, díky 

němuž si pak mohu zažádat o ZTP. Nic jsem o tom nevěděla, ptala jsem se rodičů, bála 

se, abych neudělala něco špatně. Ti nevěděli. Také jsem neznala české zákony. Věřím, 

že české a slovenské zákony se liší. Bylo to na mně. Ptala jsem se učitelů, starších 

neslyšících, tlumočníků ve škole. Právě tlumočník ze školy mi doporučil se zastavit na 

cizineckou územní (?) policii. Se stejným tlumočníkem, co nám tlumočil ve škole a 

doporučil mi tam jít, jsem tam šla vyřizovat osobní věci. Pak to šlo velmi rychle. Po 3 

měsících jsem měla zařízen přechodný pobyt a po roce už ZTP. To bylo díky tomu 

tlumočníkovi. Jinak bych se nic takového asi ani nedozvěděla. Bylo mi doporučeno mít 

ten přechodný pobyt, díky němu jsem „byla volná“. Akorát, když jsem nastupovala do 

nového nájmu, musela jsem to řešit a hlásit (asi na té cizinecké policii). Ale v Brně to 

bylo super, bylo tam málo lidí. S částečným invalidním důchodem to byla náhoda. 

Akorát mě u nás v 17letech předvolali před posudkovou komisi, a tak jsem se jich ptala, 

zda mohu pobírat i český částečný invalidní důchod. Úředníci na SVK nevěděli, že prý 

záleží na podmínkách, co vyžadují v ČR. Vykašlala jsem se na to a neřešila. Ale za půl 

roku mi volala máma, že do Trnavy mi přišel dopis z ČSSZ, kde mi přiznávají český 

důchod. Když jsem se přestěhovala do Brna, tlumočníky jsem objednávala v Unii, ale 

tam byli jen dva tlumočníci, ti byli věčně zaneprázdněni. Pokud se jednalo o vážnější 

situaci nebo nějakou odbornou konzultaci, tak tam jsem si na tlumočníka počkala. Jak 

jsem říkala, v situacích, kdy jsem si vystačila sama ala tužka papír, tak jsem pokaždé 

byla v psychické nepohodě. Dopředu jsem nevěděla, zda ten slyšící člověk bude 

příjemný, ochotný komunikovat nebo naopak nepříjemný a protivný.. 

Po přestěhování do Prahy to bylo úúúplně jiné. V Praze mají všechno. Dostatek 

sociálních služeb, dostatek tlumočníků. Tak jsem se naučila, že je potřeba sepsat 

smlouvu o poskytování služby, pak podepsat potvrzení o tlumočení. Velké zkušenosti 

mám také s přepisem O2 – skype. Tahle služba byla skvělá. Nemohu telefonovat a 

spousta slyšících na sms nebo mail neodpovídá. Tady mi hodně pomohli. Nevýhodou 

pro mě bylo, že jsem musela věty formulovat já a občas jsem měla s psanou formou 

vyjádření problém. Potom nastal problém, žádali paušál a já ho neměla, tudíž jsem 

jejich služby nemohla nadále využívat. Akorát přišla Tichá linka, kde na druhém konci 

byl tlumočník, a to bylo ještě lepší. Takže domluva byla hladká a bezproblémová. 
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Službu často využívám. Jejich nevýhodou je, že o víkendech a svátcích mají zavřeno. 

Nebo také v pozdních hodinách, když jsem potřebovala pohotovost, tak to byl také 

problém. V tomto případě jsem využívala nedoslýchavého kamaráda, který mohl 

telefonovat.“ 

Spoustu informací jsem se dozvěděla díky ASNEP, ti na fcb hodně propagovali různé 

tematické oblasti, tam jsem se toho také spoustu dozvěděla. Třeba různé paragrafy, 

zákony, když chci podat stížnost, jak postupovat atd.. Navíc můj kamarád (ten 

nedoslýchavý) pracuje u Ombudsmana lidských práv, to je velmi důležité. Má kontakty 

a ví, může mi poradit. Takže když potřebuji zjistit nějakou informaci, tak se nejdříve 

poptám nebo se mrknu na internet. Vyhledávání a zjišťování informací není 

pro mě nijak náročné, odpovědi se dají najít snadno. Pak si zavolám na určené místo 

a informaci si ověřím. Nechci, aby to vyznělo, že jsou informace neslyšícím snadno 

dostupné, nejsou, samozřejmě, musíme si je vyhledat. Někdy snadno, někdy obtížněji, 

ale jde to. Jsou situace, kdy si potřebuji něco zařídit a nepatří to do sociálních služeb, 

tak si to musím zaplatit. To je blbý. Nejlepší by to bylo bez omezení. 

(…) Přála bych si, aby v čr bylo pro neslyšící ještě více možností a bylo to uzákoněno. 

Např. titulky. Situace je sice lepší, ale pořád je co zlepšovat. Např. seriál Ordinace v 

růžové zahradě byl titulkován. Ale od té doby, co se vysílá na Voyo, tak titulky nejsou. 

Psala jsem jim a zamítli to. Jsem z toho smutná, seriál běžel otitulkovaný a běží dál, 

ale už ne pro mě. Nebi na Nově… Myslím, že je uzákoněno 40 % pořadů s titulky, mají 

a hotovo, více ne. A pořady, kde jsou titulky špatně nebo zlobí, tak neopraví a špatně 

je to tam i příště. Žádná změna, žádná úprava titulků. Třeba na ČT1 vnímám situaci s 

titulky lépe. Teď ta situace s covidem, informovanost byla velká. Nebo na ČT Zprávy 

přidali tlumočníky, to všechno je fakt super! Ale mám pocit, že by to mělo být 100 %. 

Co neslyšící komunita potřebuje nejvíc, tak ve zdravotnických zařízením, aby byl 

dostupný tlumočník. Je jedno, jestli někdo z pracovníků nebo mít k dispozici tablet na 

online připojení.. A ne se připojovat ze svého mobilu a dávat svá data nebo řešit špatné 

wifi připojení. Chci, aby se neslyšící komunita vyvíjela dál a dál.. Víc.. Nic se nerušilo, 

naopak zlepšovalo.“ 

 












