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Abstrakt
Cílem této práce je nahlédnout na problematiku sluchového postižení v knihovnách ze strany
samotných neslyšících, zjistit jejich motivace, potřeby a případné problémy, se kterými se při
využívání knihoven setkávají. Práce je rozdělena na čtyři části. V první kapitole teoretické
části jsou neslyšící představeni jako kulturní a jazyková menšina. V druhé kapitole je
rozebírána problematika čtení a percepce textu u neslyšících. V poslední kapitole jsou
prezentovány služby neslyšícím ve veřejných knihovnách v Česku i v zahraničí a jejich
vzájemné srovnání. V praktické části jsou analyzovány rozhovory s neslyšícími na téma
návštěvy veřejných knihoven a z nich jsou vytvořena doporučení pro knihovny.
Abstract
The main goal of this thesis is to recieve information about deaf users in libraries from their
own point of view. Their motivation, needs and potential problems they face when using
library services. This thesis is divided into four parts. In the first chapther of theoretical part
are the deaf introduced as cultural and linguistic minority. The second chapter is focused on
problems and struggle with reading and perception of text which the deaf face. In the last
chapter are presented and compared the services for the deaf in the Czech republic and foreign
countries. In the practial part of this thesis are analyzied interwies with the deaf on the topic
of visiting public libraries. From its outcomes are developed reccomendations fo further
development of library services.
Klíčová slova:
veřejné knihovny, knihovnické služby, neslyšící, sluchové postižení, handicap friendly
Key words:
public libraries, library services, the deaf, hearing impairment, hadicap friendly

Obsah
1

Úvod ................................................................................................................................................ 6

2

Neslyšící jako kulturní a jazyková menšina ..................................................................................... 7
2.1

Medicínský pohled .................................................................................................................. 7

2.2

Kulturně jazykový pohled ....................................................................................................... 8

2.2.1
3

Komunikace neslyšících ................................................................................................................. 10
3.1

4

Znakový jazyk......................................................................................................................... 10

3.1.1

Historie znakového jazyka ............................................................................................. 11

3.1.2

Historie českého znakového jazyka ............................................................................... 14

3.2

Znakovaná čeština ................................................................................................................. 16

3.3

Odezírání ............................................................................................................................... 16

3.4

Prstová abeceda .................................................................................................................... 17

3.5

Neverbální projevy neslyšících .............................................................................................. 17

3.6

Technické kompenzační pomůcky ......................................................................................... 18

3.6.1

Sluchadla ....................................................................................................................... 18

3.6.2

Indukční smyčka ............................................................................................................ 19

3.6.3

Kochleární implantát ..................................................................................................... 19

Čtení s porozuměním a problematika čtení u neslyšících ............................................................. 20
4.1

Proces čtení u neslyšících ...................................................................................................... 21

4.2

Úprava textů .......................................................................................................................... 23

4.3

Komiks jako vhodný text k rozvoji čtenářství ........................................................................ 23

4.3.1
5

Komunita ......................................................................................................................... 9

Zobrazení znakového jazyka v komiksu ....................................................................... 24

Služby veřejných knihoven pro neslyšící ....................................................................................... 27
5.1

Služby knihoven pro neslyšící v ČR ........................................................................................ 27

5.1.1

Městská knihovna v Praze ............................................................................................. 27

5.1.2

Městská knihovna Hradec Králové ................................................................................ 28

5.1.3

Krajská knihovna Karlovy Vary ...................................................................................... 29

5.1.4

Knihovna informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených .......................... 29

5.2

Služby veřejných knihoven pro neslyšící v zahraničí ............................................................. 30

5.2.1

ASL Access ..................................................................................................................... 30

5.2.2

Dvojjazyčné příběhy ...................................................................................................... 31

5.2.3

Deaf Literacy Center ...................................................................................................... 32

5.2.4

Library Services for the Deaf and Hard of Hearing ........................................................ 32

5.3

Shrnutí ................................................................................................................................... 33

Empirická část................................................................................................................................ 35

6

6.1

Metoda sběru dat ................................................................................................................... 35

6.2

Výzkumný vzorek ................................................................................................................. 36

6.3

Analýza kvalitativních dat ..................................................................................................... 36

Výsledky......................................................................................................................................... 37

7

7.1

Komunikace ........................................................................................................................... 37

7.2

Informace .............................................................................................................................. 38

7.3

Služby..................................................................................................................................... 39

7.4

Četba ..................................................................................................................................... 40

7.5

Doporučení pro knihovny ...................................................................................................... 41

7.5.1

Spolupráce se spolky ..................................................................................................... 41

7.5.2

Komunikace a osvěta..................................................................................................... 41

7.5.3

Tlumočené akce............................................................................................................. 42

7.5.4

Respekt .......................................................................................................................... 43

8

Závěr .............................................................................................................................................. 43

9

Seznam obrázků ............................................................................................................................ 44

10

Seznam tabulek ......................................................................................................................... 44

11

Zdroje ....................................................................................... Chyba! Záložka není definována.

12

Přílohy........................................................................................................................................... i

1 Úvod
Současně s nástupem na obor informační studia a knihovnictví jsem se též začala
zajímat o tématiku sluchového postižení a navštěvovat kurzy znakového jazyka, kterému se
věnuji téměř tři roky. Spolu s tím jsem navštěvovala přednášky na Ústavu jazyků a
komunikace neslyšících na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, různé společenské akce a
kulturní aktivity pořádané samotnými neslyšícími. Během celé doby studia jsem se
zaměřovala na témata související se světem neslyšících a snažila se je spojit s knihovnictvím.
Příkladem této snahy byla například má přednáška na komunitní konferenci KOKON na téma
Neslyšící, znakový jazyk a knihovny v roce 2017. Z výše zmíněných důvodů jsem se rozhodla
tyto dva zájmy skloubit v bakalářské práci.
Tématu handicap friendly se v knihovnách věnuje spoustu času a práce. Nejčastěji se
knihovny věnují tělesně hendikepovaným a nevidomým uživatelům, uzpůsobují jim služby,
interiér i webové stránky, tato problematika je velmi dobře zmapována. Avšak sluchové
postižení a spolu s tím související metodika je často z nedostatečné znalosti tématu a
nedostatku odborných prací opomínána. Tomuto tématu se na Ústavu informačních studií a
knihovnictví věnovala ve své diplomové práci z roku 2010 Služby veřejných knihoven
sluchově postiženým občanům Michaela Fišerová. Tato práce je v teoretické části podobá
diplomové práci paní Fišerové, neboť zkoumá stejnou problematiku, metodika výzkumu se
však liší.
Práce je rozdělena na čtyři části. V teoretické části se seznámíme s neslyšícími jako
kulturní a jazykovou menšinou, v další kapitole je prezentována problematika čtení a percepce
textu u neslyšících, a nakonec služby neslyšícím ve veřejných knihovnách v Česku i
v zahraničí. V praktické části jsou analyzovány rozhovory a z nich jsou vytvořena doporučení
pro knihovny.
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2 Neslyšící jako kulturní a jazyková menšina
2.1 Medicínský pohled
Z tohoto pohledu se za neslyšící považují osoby, které mají určitou ztrátu sluchu, která
je určena audiologickým vyšetřením, na základě jejích výsledků se klasifikují do jednotlivých
skupin.
Klasifikace sluchových vad (WHO, 1980 ; Hrubý, 1999 ; Krahulcová, 2001)
stupeň

Velikost ztráty

Názvy sluchových

Kategorie podle

sluchu dle WHO

ztrát

vyhlášky MPSV ČR č.
284/1995 Sb.

1.

0 - 25 dB

Normální sluch

2.

26 – 40 dB

Lehká

Lehká nedoslýchavost

nedoslýchavost
41 – 55 dB

3

56 – 70 dB

4.

Střední

Středně těžká

nedoslýchavost

nedoslýchavost

Středně těžká ztráta

Těžká nedoslýchavost

sluchu
5.

71 – 90 dB

Těžká ztráta sluchu

Praktická hluchota

6.

91 dB a více (body

Velmi těžká sluchová

Hluchota

v audiogramu i nad 1

ztráta

kHz
7.

91 dB a více

Velmi těžká sluchová

(v audiogramu žádné

ztráta

Úplná hluchota

body nad 1kHz)
Tabulka 1 Sluchové vady

Vady dál můžeme dělit na vrozené, kdy vada vzniká ještě před narozením nejčastěji
z důvodu onemocnění matky, a na vady získané; ty dále dělíme na prelingvální a
postlingvální
Prelingvální ztráta sluchu vzniká před osvojením jazyka a zahájením vývoje řeči. Tyto osoby
často vnímají (pokud je jim poskytnut) znakový jazyk jako svůj mateřský. Mluvenému jazyku
slyšící většiny se učí až později a vnímají ho jako jazyk cizí.
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Postlingvální vada sluchu vzniká až po osvojení mluveného jazyka a po dokončení vývoje
řeči. Za hraniční věk se považuje období 4 - 6 let. Do této skupiny můžeme řadit i seniory a
osoby ohluchlé, které přišli o sluch v důsledku nemoci nebo jiného traumatu. Většina z těchto
případů znakový jazyk nevyužívá a ke komunikaci využívá již naučený jazyk orálně auditivní
(Hybášek, 1999).
Medicínský pohled zastávají především lidé slyšící, kterým pomáhá objektivně určit,
do jaké skupiny osob s postižením mohou být neslyšící zařazeni. Podle výsledků
audiologického testu se následně určuje vhodná metoda komunikace s postiženým, vzdělávání
nebo například výběr vhodných pomůcek, jako jsou sluchadla nebo kochleární implantáty. Na
ztrátu sluchu se nahlíží jako na stav, který je potřeba odstranit a léčit. Pokud to není možné,
usiluje se o co největší minimalizaci postižení tak, aby se neslyšící jedinec mohl co nejvíce
zapojit do majoritní, tedy většinové slyšící populace.

2.2 Kulturně jazykový pohled
V zahraniční literatuře se můžeme již zhruba třicet let setkat s dvěma různými
variantami psaní slova neslyšící (anglicky deaf). Psaní s malým písmenem „n“ (nebo „d“
deaf) odkazuje na pohled medicínský a označuje čistě postižení. Psaní s velkým „N“ (nebo
„D“ Deaf) odkazuje na pohled kulturně jazykový, kdy skupina sama sebe označuje za
jazykovou a kulturní menšinu. Toto označení je v zahraničí běžnou praxí, u nás není tento
pojem ještě zcela vžitý a nevyužívá se často. Abych předešla terminologickým
nesrovnalostem, budu v celé práci využívat psanou podobu „neslyšící“.
Dřívější český termín „hluchoněmý“ pro označování neslyšících, vychází z neplatné
premisy, že neslyšící nejsou schopni řeči. Stejný termín se nachází i v anglickém jazyce, kdy
se neslyšící osoby označovaly jako „deaf-mute“ (hluchý - němý). S postupem vývoje
znakového jazyka začali sami neslyšící používat termín „neslyšící“ a prosazovat jej například
v názvech časopisů (Svépomoc Neslyšících, ABC neslyšících apod.). Bohužel i přes snahu o
osvětu je termín hluchoněmý stále slyšící společností hojně využíván.
Termín kultura neslyšících se začal objevovat spolu s prvními výzkumy znakového
jazyka zhruba v 70. letech minulého století. V současné době je tento termín například v USA
a severských zemích zažitý a běžně užívaný. V České republice za integraci a rozšíření pojmu
bojují hlavně mladí neslyšící, kteří se snaží o zviditelnění neslyšící komunity, její respekt a
rovnoprávnost. (Kosinová, 2008)
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2.2.1 Komunita
„Komunitou rozumíme společenství lidí, kteří mají jeden či více společných znaků, jimiž
se odlišují od ostatních“(Zima, 1999, s.149). Zima také udává definované body, na jejichž
základě se mohou komunity vytvářet.
•

Rysy povahy lokalizační

•

Rysy povahy biologické

•

Rysy společenské, historické a ekonomické

•

Rysy povahy kulturní

•

Rysy povahy jazykové

•

Rysy povahy sociální

„Neslyšící vytvářejí své komunity na třech základních rysech: hluchota, komunikace a
vzájemná podpora“ (WOLL, B. – LADD, P. 2003, str. 151-163).
Konkrétní prvky rozebereme podrobněji.
Hluchota jako biologický rys striktně odděluje menšinu neslyšících od většinové slyšící
společnosti.
Komunikace v národním znakovém jazyce je stěžejním bodem ve vytváření komunity
neslyšících. Komunity neslyšících se od sebe následně liší různými národními znakovými
jazyky a dále například i dialekty, kdy neslyšící v Praze a Brně znakují rozdílně, stejně jako
například v mluvené češtině.
Vzájemná podpora neslyšících vzniká na základě dvou přechozích bodů. Neslyšící sdílí
stejnou kulturu, tradice a hodnoty které si v komunitách předávají; nejčastěji na internátních
školách a klubech neslyšících, kde se setkávají. Tento rys můžeme označit jak za lokalizační
tak i kulturní a společenský. Vzájemnou podporou můžeme nazvat i sdílení stejných zážitků,
nedorozumění a konfliktů ze strany slyšící většiny. (Woll – Ladd, 2003)
Stejně jako v každé jiné komunitě se i zde vyvíjejí a vznikají subkomunity. Například
subkomunita neslyšících lesbiček a gayů, v Americe subkomunita neslyšících černochů
v Česku pak subkomunita neslyšících Romů. (Zima, 1999, Kosinová, 2008)
2.2.1.1

Příslušnost ke komunitě a kultuře

Za nepřirozenější a nejsnazší cestu k přijetí neslyšící komunitou je narodit se jako
neslyšící dítě neslyšících rodičů. Avšak takových dětí je kupodivu minimum, většina
9

neslyšících dětí (90-95%), se rodí slyšícím rodičům. Za nejdůležitější prvek můžeme
považovat znalost a aktivní užívání znakového jazyka, tedy nejen samotnou znalost, ale
schopnost jeho plynulého využívání ve všech komunikačních situacích, např. vyprávění
příběhů či vtipů. Příslušníci komunity jsou také často studenti a absolventi škol pro neslyšící.
Další podmínkou, na které se odborníci shodují, je aktivní styk s komunitou neslyšících,
angažovanost vně komunity, a i případná politická agitace za práva neslyšících a věcí
souvisejících s jejich komunitou.
Mezi členy komunity mohou patřit i slyšící lidé. Nejčastěji se jedná o tzv. CODA
(Children Of Deaf Adults) tj. slyšící děti neslyšících rodičů, slyšící lidi, kteří mají za
životního partnera neslyšící osobu, tlumočníci anebo lidé, kteří dlouhodobě pro komunitu
pracují a prosazují kulturu neslyšících ve většinové slyšící společnosti. Slyšící lidé jsou do
komunity neslyšících přijímáni značně pomaleji než osoby s vadou sluchu. Podle Paddenové
(1998) nemohou být slyšící nikdy plně součástí neslyšící komunity, i když užívají znakový
jazyk a mají např. neslyšící rodiče, neboť jim chybí zkušenost vyrůstání jako neslyšící.
V České republice se nesetkáváme s takto striktním pohledem, podle Kosinové (2008) si
česká komunita teprve buduje svoji hrdost, proto je za nejváženějšího člena komunity
považován ten, kdo zásadně prosazuje kulturu neslyšících ve většinovém slyšícím světě.

3 Komunikace neslyšících
3.1 Znakový jazyk
Znakový jazyk je plnohodnotný přirozený jazyk vytvářený pomocí vizuálně
pohybových prostředků. Znakové jazyky nejsou nijak závislé na struktuře, stylistice nebo
gramatice většinového jazyka. Znakový jazyk má všechny základní atributy jazyka, tedy.:
Znakovost – jazyk je systém znaků, zde chápejme znak v širším slova smyslu jako něco, co
zastupuje něco jiného na základě společné zkušenosti účastníků komunikace. Znaky musí být
odlišitelné od jiných znaků v systému.
Dvojí členění – možnost rozdělit nejmenší jednotku jazyka, tj. znak, který nese význam, na
menší části, tj. komponenty znaku, které význam nenesou.
Systémovost – jazyk dodržuje hierarchii (viz dvojí členění), linearitu a závazné řazení prvků.
Produktivnost – schopnost v omezeném souboru prostředku a pravidel vytvářet nekonečné
kombinace množství spojení. Někteří se domnívají, že znakový jazyk je dokonce
produktivnější než jazyky mluvené.
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Svébytnost – schopnost vyjádřit jazykem přítomnost, minulost a budoucnost.
Historický rozměr – jazyk se vyvíjí a děti si ho dokážou přirozeně osvojit.
(Bímová, 2002)
Jednotlivé znaky se skládají ze čtyř základních složek:
•

Tvar ruky

•

Umístění v prostoru

•

Pohyb (rukou a horní části trupu)

•

Mimika

3.1.1 Historie znakového jazyka
Jeden z prvních popisů prstové abecedy pochází od mnicha Bonaventury (1221-1274),
tato abeceda však nebyla určena pro neslyšící, nýbrž pro vzájemnou komunikaci mnichů.
Některé středověké řády (benediktini, cisterciáci, brigitky) se zavázaly k mlčenlivosti, a tak se
mezi mnichy v jednotlivých klášterech začala vytvářet jednoduchá znaková řeč. Ta měla i svá
pravidla, například se v ní směly vyjadřovat pouze nutné věci, mniši si tedy nemohli jen tak
povídat mezi sebou, dále se nesměly znaky zakrývat oblečením a tím jakkoli tajit informace
před ostatními. Za porušení pravidel následovaly i tresty, nejčastěji půst. Vznikaly i katalogy
znaků z jednotlivých klášterů, ty dokazují, že řády nevyužívaly znaky jen pro podstatná slova
(jako například jídlo), ale obsahovaly i komplexnější znaky pro slovesa, adjektiva, adverbia i
osoby a samozřejmě znaky pro boží službu. Znaková řeč se v pozdější době využívala hlavně
v řádu trapistů, v první polovině 20. století například ve švýcarském klášteře trapistek La Fille
Dieu. (Těšínská Lomičková, 2014)
Klášterní znaková řeč není na stejné úrovni jako znakový jazyk především proto, že
neměla sloužit jako nahrazení mluveného slova, ale pouze jako zjednodušený komunikační
prostředek, a tak postrádá valnou většinu výše zmíněných atributů jazyka. I přesto má
nezastupitelnou roli ve vývoji znakového jazyka, tak jak ho známe dnes.
Okolo roku 400 př. n.l. Aristoteles napsal „Ti, kdo neslyší od narození, nebudou mít
řeči. Hlas jim určitě nechybí, nemají však řeči“ (Kniha 4., 7,b). Řecká slova „kophoi“
(neslyšící) a „eneos“ (řeči nemající), se v některých souvislostech překládají jako „hloupý“.
Věta vytržená z kontextu se postupem času překládala jako „Ti, kteří se narodí neslyšící,
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budou také všichni neschopni myšlení.“ Aristoteles, tak neslyšícím nevědomě způsobil
neuvěřitelnou škodu, protože byl považován téměř dva tisíce let za svrchovanou autoritu, o
jejíchž slovech se nepochybuje. O vzdělávání neslyšících tedy nikdo až do šestnáctého století
neprojevil zájem. Zlom nastal právě díky benediktinskému klášteru sv. Salvátora ve
Španělsku, kam tehdejší rodina kastilských konstáblů de Velasco umístila své dva neslyšící
syny. Jejich výchovu a vzdělání dostal na starosti mnich Pedro Ponce de Leon (1520-1584),
který se považuje za prvního učitele neslyšících. Díky působení v benediktínském klášteře
uměl používat tamější znaky a využíval je jako základ komunikace, poté je kombinoval se
znaky, které ho učili jeho svěřenci. (Hrubý, 1999)
Za Ponce de Leonem následovali další učitelé, například Ramírez de Carrión (1579–
1652), který zavedl do výuky metodu jednoruční prstové abecedy, nikde ji však podrobně
nepopsal, neboť ji pokládal za své tajemství. Tuto metodu vyzradil a podrobně popsal až Juan
Martin Pablo Bonet v roce 1620, kdy napsal knihu Zjednodušení zvuků a umění naučit němé
mluvit, v knize však nejsou o Carriónovi ani Ponce de Leonovi žádné zmínky a Bonet uvádí
sám sebe jako objevitele uvedených metod. První učitelé pracovali izolovaně, považovali své
metody výuky za tajemství a nesdíleli své poznatky ani mezi sebou. Jejich žáci byly převážně
z velmi bohatých rodin a učitelé se stávali zámožnými. Prvním a také do této doby
nejslavnějším učitelem, který začal neslyšící vzdělávat systematicky, byl Abbé de l’Epée
(1712–1789), nazývaný též Otec neslyšících. De l’Epée se domníval, že znaky, které neslyšící
používají, jsou jejich mateřským jazykem a jsou pro jejich vzdělávání klíčové. Sám je
využíval a dále je rozvíjel do komplexního propracovaného systému. Se svou metodikou
výuky byl zcela otevřený a nijak ji netajil. To vedlo ke vzdělávání co nejvíce neslyšících, už
ne tedy pouze těch, jejichž rodiče si to mohli dovolit. Jeho metodě založené na znacích,
prstové abecedě a písmu, se začalo říkat francouzská metoda. De l‘Epée se také věnoval
výchově a výuce neslyšících učitelů, jeho nejznámějším žákem byl neslyšící Laurent Clerk,
který následně odjel do Ameriky, kde se stal prvním neslyšícím učitelem neslyšících v USA.
Právě díky šíření francouzské metody Clerkem v USA si můžeme i dnes povšimnout
výrazných podobností mezi americkým a francouzským znakovým jazykem.
Oproti francouzské metodě stála metoda německá, která odmítala znaky a zaměřovala
se pouze na odezírání a nácvik mluvení, tj. oralismus. Za zakladatele oralismu se považuje
švýcarský lékař Johann Konrad Amman (1669–1724), který vydal knihu „Hluchý mluvící“ a
poté její rozšíření vydání „Pojednání o řeči“. Své žáky si pečlivě vybíral a odmítal ty, u
kterých očekával neúspěch. Byl také první, kdo popsal použití logopedického zrcadla.
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Ammanovou knihou se poté významně inspiroval Samuel Heinecke (1727–1790), který je
považován za zakladatele německé metody. Byl zastáncem striktně orální metody, žáky
nejdříve učil mluvit a až později číst a psát, aby tak o řeč neztratili zájem. Mezi Heineckem a
de l’Epéem dochází k výměně několika dopisů, kde každý obhajuje svou metodu, ale jeden
druhého nedokáží přesvědčit. Velkým zastáncem oralismu je také Alexander Graham Bell
(1847–1922), který při snaze vynalézt stroj, který by zviditelňoval zvuky, pro svou budoucí
ohluchlou ženu, vynalezne telefon. Z ceny za vynález zakládá The Volta Bureau, které se
stává centrem pro šíření oralismu v USA. Bell také bojoval proti sňatku neslyšících mezi
sebou, aby se geny neslyšících nemohly dál šířit. (Hrubý, 1999)
Největší střet mezi německou a francouzskou metodou se odehrál 6. září 1880
v Miláně, kde se konal Milánský kongres učitelů neslyšících. Z devíti příspěvků pouze jeden
obhajuje znakový jazyk. Prezident Abba Guilio Tarra navrhl přijmou tuto rezoluci:
„Účastníci kongresu – berouce v úvahu nezpochybnitelnou nadřazenost mluvy nad znaky při
znovu zařazování neslyšících do společnosti a ve snaze poskytnout jim perfektnější znalosti
jazyka, prohlašují, že orální metoda musí být preferována nad znaky ve vzdělávání a výchově
hluchoněmých.“ (Hrubý, 1999, 395 s.)
Rezoluce je schválena 160 hlasy ku 4. Období příštích sta let se mezi neslyšícími označuje
jako doba temna. Konkrétně v USA se ke konci roku 1918 hovoří až o osmdesáti procentech
studentů vyučovaných striktně orální metodou zcela bez používání znakového jazyka. Ten byl
plošně zakazován a vykořeňován. Na neslyšící bylo nahlíženo jako na divochy a znakový
jazyk byl považován za tzv. opičí řeč. Problémem byl i názor, že neslyšící nemohou být
spaseni Bohem, protože nemají přístup k božímu slovu. Jsou proto předurčeni k zatracení a
životu v hříchu. (Baynton, 1996)
Průlom v nahlížení na znakový jazyk nastal až v šedesátých letech dvacátého století
díky knize amerického jazykovědce Williama Stokoea „Struktura znakového jazyka“. Ten
jako vůbec první poukázal na to, že jednotlivé znaky se dají dělit na menší části, tj. má dvojí
členění (viz. Kapitola Znakový jazyk). To se tehdy považovalo za jeden z nejdůležitějších
požadavků pro uznání jazyka jazykem přirozeným. Začínají první vědecké výzkumy
znakových jazyků, které je staví na stejnou úroveň jako jazyky mluvené. V roce 1980 vychází
v USA první slovník amerického znakového jazyka. Po USA se výzkumu znakových jazyků
začaly věnovat i další země jako Anglie či Skandinávie a další evropské státy. Dnes se
lingvistka znakových jazyků zaměřuje hlavně na prvky, kterými se od jazyků mluvených
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odlišují, např. gramatika, jak působí znakový jazyk na mozek apod. Popisují se neznámé
znakové jazyky a porovnávají se národní znakové jazyky mezi sebou. (Macurová, 2008)
3.1.2 Historie českého znakového jazyka
První ústav pro hluchoněmé v Praze vznikl dne 7. 12. 1786 na doporučení Josefa II.
(který založil školu pro hluchoněmé ve Vídni). Pražský ústav byl teprve pátým svého druhu
na světě. Ústav často měnil ředitele, působiště a vyučující. Změna přišla až v roce 1819, kdy
jako ředitel ústavu nastoupil abbé Jan Mücke. Ten byl spíše zastáncem oralismu, ale znaky
nijak neznevažoval a považoval je za důležité. Jako první sepsal dílo obsahující slovní popisy
a vytváření znaků. V jeho díle si můžeme povšimnout i začínajícího členění na tvar ruky,
pohyb a umístění v prostoru. Za svou práci byl odměněn zlatou medailí za zásluhy. I díky
němu se v roce 1836 začalo vyučovat i v českém jazyce. Po jeho smrti se roku 1841 stává
ředitelem Václav Frost, zásadní postava v dějinách vzdělávání neslyšících. Frost věřil, že
znakový jazyk je mateřským jazykem neslyšících a stejně tak k němu i přistupoval. Vytvořil
novou metodu vyučování, která se nazývala „Frostova kombinovaná metoda“ nebo „Pražská
metoda“.
„Pomocí řeči posuňkové, mateřské řeči hluchoněmého, jest třeba hluchoněmého ku Bohu
vésti, a v poměru k Bohu budiž mu také ponechána. V poměru však k lidem, musí se
hluchoněmý jim podříditi a s nimi slovy mluviti. V tomto směru jest pak třeba hluchoněmého
pomocí německé metody v praktický svět uváděti.“ (Hrubý 1999, str. 68)
Jednalo se prakticky o bilingvální systém vyučování, který byl znovuobjeven ve Skandinávii
v 60. letech, i když Frost jej „vynalezl“ už o sto let dříve, a tak výrazně předběhl svou dobu.
Dalším výrazným milníkem se v roce 1928 stal Mezinárodní sjezd hluchoněmých.
V této době se naplno ukázal spor mezi učiteli neslyšících a samotnými neslyšícími. Ti
požadují, aby byl celý sjezd veden ve znakovém jazyce, učitelé však tento požadavek
považovali za podružný a dožadovali se mluvených světových jazyků. Na sjezd dorazilo přes
tisíc účastníků a 63 zahraničních spolků neslyšících z 21 zemí. Českých učitelů neslyšících
dorazilo pouze pět, sjezd byl oralisty ignorován.
V roce 1932 ředitel Pražského ústavu pro hluchoněmé Alois Novák zakazuje používat
v ústavu znakový jazyk. Tento zákaz neoficiálně trvá téměř až do revoluce. Během nástupu
komunistů se plošně likvidují spolky včetně mnoha spolků neslyšících. Jsou nuceny přejít pod
Ústřední jednotu invalidů, která vzniká 26. června 1949. Znakový jazyk je potlačován, sám
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Stalin ho považoval za „opičí řeč“, důraz se klade na odezírání a zařazení do většinové
společnosti. (Hrubý, 1999)
Změna pohledu na znakový jazyk přichází až po sametové revoluci, kdy roku 1993 vzniká
v Berouně Institut pro neslyšící, kde začíná výzkum českého znakového jazyka. Později se
český znakový jazyk systematicky studuje v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Podle Macurové (2008) jsou z lingvistické perspektivy popisovány a analyzovány čtyři
okruhy otázek:
1. obecná problematika intrakulturní a interkulturní komunikace českých neslyšících
(intrakulturní komunikace – komunikace probíhající v rámci jedné kultury, zde uvnitř
komunity neslyšících; interkulturní komunikace – komunikace mezi kulturami, zde
komunikace mezi lidmi neslyšícími či nedoslýchavými a slyšícími lidmi)
2. psaná čeština českých neslyšících
3. český znakový jazyk (ČZJ), jeho struktura a fungování
4. česká situace ve výchově a vzdělávání dětí a mládeže se sluchovým postižením (zvl.
neslyšících)
V roce 1998 vstupuje v platnost zákon č. 155/1998 o znakové řeči, který ustanovuje
právo neslyšících na znakovou řeč jako prostředek komunikace, vzdělávání ve znakové řeči a
její výuku. Znaková řeč je zde vnímána jako nadřazený termín pro dva naprosto odlišné
termíny: znakový jazyk a znakovanou češtinu. Znaková řeč je obsahově prázdný termín,
přesto se stále hojně používá i mezi lidmi z oboru, například speciálními pedagogy nebo
lékaři.
Avšak znakový jazyk není jednotný ani v rámci České republiky. Liší se především
regionálně, stejně jako v mluvené řeči existují i ve znakovém jazyku určitá nářečí. Velké
rozdíly najdeme mezi Prahou a Brnem ale například i Plzní nebo Hradcem Králové. Rozdíly
pozorujeme i mezi generacemi, kdy se tvoří nové znaky např. pro sociální média a starší
znaky se přestávají používat, nebo jsou nahrazovány jednoduššími variantami, kdy se
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obouruční znaky postupem času mění na znaky jednoruční. Rozdíly pozorujeme i mezi
znakováním mužů a žen.

3.2 Znakovaná čeština
Jedná se o uměle vytvořený systém, který čerpá znakovou zásobu ČZJ a aplikuje jí na
gramatické struktury českého jazyka, a především jeho psané podoby. ČZJ není na českém
jazyku nijak závislý, jedná se o samostatný jazyk s vlastní gramatickou, syntaxí a
slovosledem. Znakovaná čeština byla vynalezena slyšícími k lepší komunikaci s neslyšícími.
Dříve se znakovaná čeština považovala za přirozenější a nadřazenější znakovému jazyku,
protože jí slyšící většina lépe rozuměla a více se podobala českému jazyku. Docházelo
k počešťování ČZJ tak, aby se co nejvíce nejen gramaticky podobala českému jazyku.
Vymýšlely se nové znaky bez ohledu na přirozenou strukturu ČZJ, které měly co
nejdoslovněji překládat češtinu, a tak ji neslyšícím přiblížit. Znakovaná čeština sice využívá
znakovou zásobu ČZJ, ale vyskytují se v ní i znaky vymyšlené, které mají připomínat
gramatickou strukturu českého jazyka, především předložky a zájmena.
Rozdíl mezi ČZJ a znakovanou češtinou můžeme ilustrovat na příkladu věty:
Moje maminka pracuje v bance.
Ve znakované češtině následují znaky ve stejné posloupnosti:
Moje + maminka + práce + v + banka
V českém znakovém jazyce se struktura věty zcela mění:
Maminka + moje+ práce + její+ banka
Znakovaná čeština se využívá hlavně při výuce českého jazyka a v komunikaci
ohluchlých osob. Hraje nezastupitelnou roli v komunikaci slyšící – neslyšící, protože pro
slyšící je snazší naučit se znaky bez gramatického podkladu ČZJ a neslyšící znakované
češtině povětšinou rozumí. Při komunikaci neslyšící – neslyšící se však téměř nevyužívá.
(Hrubý, 1999; Ptáčková, 2013)

3.3 Odezírání
Odezírání je vnímání mluvené řeči, tedy jednotlivých hlásek na základě artikulačních
pohybů mluvidel a metajazykových prostředků (výrazů obličeje, pohybů hlavy, rukou, těla,
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vnímání pauz) zrakem (Krahulcová 2002). Mezi vnitřní podmínky pro odezírání můžeme
řadit fyziologické podmínky jako využití zbytků sluchu, neporušený zrak a obecně dobrý stav
organismu. Za psychické předpoklady považujeme především dobré kognitivní funkce jako je
paměť, schopnost soustředit se a určitá sociální vyzrálost. Jednou z nejdůležitějších podmínek
je podmínka verbální. Tím rozumíme dostatečnou slovní zásobu, znalost gramatiky, a
především znalost větného kontextu. Podle Krahulcové (2002) odezírání vysoce napomáhá,
pokud bude neslyšící předem znát téma rozhovoru případně jeho kontext. Důležitou roli hrají
i podmínky vnější: dobré osvětlení, vzdálenost komunikujících, ale například i vlastnosti
obličeje. Například úzké rty nebo plnovous či knír odezírání značně zhoršují.
Odezírání je velmi obtížná, komplexní a náročná činnost vyžadující stálé soustředění a
schopnost předvídat. Podle Strnadové (2001) se jedná o nepohodlný, velmi pracný a někdy
nespolehlivý způsob vnímání mluvené řeči. Odezírání využívají hlavně osoby ohluchlé,
nedoslýchavé případně ty s post-lingvální ztrátou sluchu, protože mají dobrou znalost
mluvené řeči. Slyšící často mylně považují schopnost neslyšících odezírat za automatickou.

3.4 Prstová abeceda
Prstová nebo také daktylní abeceda je slovní vizuálně motorická komunikační forma,
při které se užívá různých poloh a postavení prstů k vyjádření písmen. (Krahulcová, 2002)
Prstová abeceda není jazykem, ale systémem předem dohodnutých posunků sloužících jako
pomůcka při komunikaci. V České republice se primárně používá obouruční forma prstové
abecedy, jednotlivé abecedy se v různých zemích více či méně liší. Americká jednoruční
prstová abeceda je považována za mezinárodní.
Prstová abeceda má nezastupitelnou roli hlavně ve vzdělávání, tedy při hláskování.
Využívá se i při hláskování vlastních jmen, cizích slov, nebo výrazů, pro které neexistuje
znak, případně slov, která neslyšící nezná. Využívání prstové abecedy jako jediného
komunikačního prostředku s neslyšícím je zdlouhavé a nedoporučuje se. (Krahulcová, 2002)

3.5 Neverbální projevy neslyšících
Neverbální složky jazyka jsou samozřejmě přítomny ve všech mluvených jazycích.
Jedná se především o mimiku, haptiku (doteky), gestiku a posturiku (využívání prostoru).
Slyšící využívají tyto složky jako dokreslení již řečeného, pro neslyšící jsou tyto složky velmi
významnou součástí znakového jazyka, bez kterých by nefungoval a nedokázal být správně
interpretován.
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Mimika je pěvně zakotvená ve znakovém jazyce a je jednou z jeho čtyř základních
složek. Využívá se k znázornění záporu, intenzity pocitů apod. Výrazy tváře a tvar rtů je také
velmi významnou částí mnoha znaků, kdy se k samotnému znaku a jeho pohybu musí vytvořit
i správný výraz či tvar rtů, aby znak dával smysl a mohl být odlišen od jiného znaku, jehož
manuální část je stejná, ale probíhá u něj jiná artikulace či výraz tváře.
Výraznou složkou jsou také doteky, které v mnoha případech nahrazují hlasové
upozornění u slyšících. Dotek indikuje změnu pozornosti a slouží jako běžný prostředek
k navázání komunikace. I když je jazyk znakový jazykem vizuálně motorickým, nemůžeme
předpokládat, že se neslyšících můžeme v jakýchkoli situacích bezmezně dotýkat. Doteky
mají jasně daná pravidla a jejich nedodržování je považováno za neslušné a bezohledné. Když
chceme navázat kontakt s neslyšícím, který je k nám otočen zády, je vhodné dotknout se, a
tak upozornit na naši přítomnost, od ramene po loket, důvěrně známí se mohou dotýkat i zad.
Pokud chceme navázat kontakt s osobou, která zrovna znakuje s někým jiným, musíme na
svoji přítomnost upozornit první osobu, navázat oční kontakt s druhou osobou, omluvit se za
přerušení konverzace, zeptat se první osoby na co potřebujeme, poté opět navázat oční
kontakt s druhou osobou a poděkovat. (Kosinová, 2008)
Za vrcholný projev hrubosti se považuje přerušení očního kontaktu bez jakéhokoli
upozornění, otočení se zády nebo chytání druhé osoby za ruce, pokud zrovna znakuje. Stejně
jako si slyšící děti zacpávají uši, když nechtějí poslouchat, malé neslyšící děti zavírají oči.
Pozornost se věnuje i intenzitě a rozmachu znaku, kdy například při hádce nebo
vyprávění neslyšící překračuje svůj znakovací prostor pro zdůraznění obsahu. Stejně tak
můžeme pozorovat znakové „žvatlání“ malého dítěte nebo koktání v podobě neplynulé či
trhané produkce znaků.

3.6 Technické kompenzační pomůcky
3.6.1 Sluchadla
Kapesní (krabičková sluchadla) – Jedná se o mikrofon, elektrické obvody a napájecí zdroj,
které jsou všechny umístěny v malé krabičce, ke které se následně připojuje sluchátko s
tvarovkou, které se umisťuje do ucha. Tento typ sluchadel se dnes již skoro nepoužívá
z důvodu velkých rozměrů a zesilování všech zvuků, které se mohou stát rušivými.
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Brýlová sluchadla – Dříve velmi oblíbená sluchadla, kdy se celé sluchadlo vešlo do nožiček
brýlí, nejčastěji se používala sluchadla pro kostní vedení, kde byl v nožičce brýlí instalován
kostní vibrátor.
Závěsná sluchadla – Mikrofon, elektronika, zdroj i sluchátko jsou uloženy v malém oválném
pouzdře, které se umisťuje za ucho, zesílený zvuk je pak hadičkou přenášen do ušní tvarovky
umístěné ve zvukovodu. Tento typ sluchadel nepřenáší rušivé zvuky a umožňuje vnímání
zvuku na základě indukční smyčky pomocí instalace indukční cívky do sluchadla. Ta je
citlivá ne na dopadající zvuk, ale na elektromagnetické pole.
Sluchadla do boltce – Součástky potřebné pro toto sluchadlo jsou tak malé, že se dají umístit
přímo do ušního boltce. Sluchadla se vyrábí na míru přímo podle audiogramu a odlitku
zvukovodu. Tento typ sluchadel se často zanáší ušním mazem a je potřeba jejich pravidelná
kontrola a údržba.
Sluchadla do zvukovodu - Tyto sluchadla lze zavést až hluboko do zvukovodu, což je činí
prakticky neviditelnými. Často si je vybírají lehce nedoslýchaví jedinci, u nichž
nedoslýchavost vznikla až v pozdějším věku. (Strnadová, 2008)
3.6.2

Indukční smyčka
Jedná se o zařízení, které vyzařuje elektromagnetické pole, které se mění v závislosti

elektroakustického signálu, který je do ní distribuován. Sluchadla s indukčním snímačem
(cívkou) jsou schopna se na toto zařízení napojit a zvuk je tak o dost výraznější a zřetelnější
než zvuk vnímaný pouze přes mikrofon v místnosti nebo zvuk vnímaný sluchadlem. Indukční
smyčky se dají vyrábět na míru, nebo se mohou koupit hotové, které se rozvinou po místnosti,
ty se používají hlavně v domácnostech. Některé indukční smyčky lze připojit přímo
k televizorům nebo zesilovačům.
3.6.3 Kochleární implantát
Kochleární implantát, jinak kochleární neuroprotéza, je technickou pomůckou
sluchově postižených. Umožňuje neslyšícím lidem vnímat sluchové vjemy, pacient slyší hluk,
dovede rozlišit rytmus a rozdíly ve výšce a intenzitě tónů. Někteří mohou po jeho implantaci a
dlouhodobé rehabilitaci rozumět mluvené řeči. Zhruba třetina uživatelů této techniky dokáže
telefonovat a rozumí řeči bez odezírání, další třetina rozumí běžným slovním pokynům,
případně s pomocí odezírání. (Schettler, 1995)
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Kochleární implantát se skládá ze dvou základních částí – z vnitřního implantátu
a zevních součástí, které tvoří mikrofon, řečový procesor, vysílací cívka a kabely. Pacient
nosí nad uchem směrový mikrofon a vysílací cívka je umístěna na kůži přímo nad
implantovanou cívkou přijímače. Mikrofon zachytí zvuk, tj. zaregistruje změny tlaku ve
zvukovém poli a odešle jej do řečového procesoru, který pacient nosí buď na těle nebo za
uchem. Ten přijatý zvuk analyzuje a digitalizuje jej na kódované signály, které jsou následně
poslány do vysílače. Zakódovaná informace o zvucích i energie nutná k napájení zařízení jsou
do vnitřního implantátu přenášeny neporušenou kůží radiovými vlnami. Ten je voperován do
bradavkového výběžku spánkové kosti a svazek elektrod je zaveden do hlemýždě. Vnitřní
implantát převede kód na elektrické signály a ty jsou vysílány do elektrod, aby stimulovaly
zachovaná nervová vlákna. Z nervových vláken putují tyto signály do mozku, kde jsou
rozpoznávány jako sluchové vjemy. (Zouzalík, 2006)

4 Čtení s porozuměním a problematika čtení u neslyšících
Již výše jsem zmínila, že český znakový jazyk je samostatným jazykem, který není nijak
závislý na českém jazyku, jeho gramatice, syntaxi ani jeho psané podobě. Prelingválně
neslyšící považují za svůj mateřský jazyk (pokud je jim poskytnut) jazyk znakový a český
jazyk se učí až druhý, tedy jako jazyk cizí. Laická veřejnost se domnívá, že ČZJ je pouze
vizualizovaným českým jazykem, a proto neslyšící nemohou mít s jeho psanou podobou
žádný problém. Ve skutečnosti je čeština z mnoha důvodů pro neslyšící velmi složitá.
Čtenářskou gramotnost definuje OECD jako: schopnost porozumět psanému textu,
přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a
vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti. Bohužel jak čtenářská, tak funkční
gramotnost, tj. efektivní využívání psaných/tištěných informací, je u neslyšících značně
omezená. Krahulcová (2002) definuje tři zásadní oblasti v nichž spočívají největší problémy:
1. Oblast lexikální – nižší slovní zásoba, nepřesné vymezení obsahu mnoha pojmů,
problémy v morfologii.
2. Oblast syntaxe – problémy ve znalosti jazykových prostředků, jimiž vyjadřujeme
vztahy mezi slovy a mezi větami.
3. Oblast frazeologie – problémy ve znalosti ustálených obratů, rčení, frází, přenesených
významů.
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4.1 Proces čtení u neslyšících
Akvizice jazyka probíhá u slyšících a neslyšících dětí prakticky stejně, při čtení však
vnímáme značné rozdíly. Ačkoli se neslyšící dítě setkává s psanou formu jazyka dříve než
dítě slyšící, již okolo třetího roku věku a učí se tak dříve číst než mluvit, neposkytuje mu to
žádné výhody. Proces čtení chápeme jako dekódování určitého systému znaků, které
převedené do jiné roviny dávají smysl. Pro neslyšící dítě se tedy jedná o učení zcela nového
systému, bez znalosti podkladového/základního systému, ke kterému mu chybí akustická
zkušenost. Neslyšící dítě si, i přes svou znakovou zásobu, při čtení neuvědomuje, že psaný
text zachycuje to řečené, které už zná. Největším problémem při čtení je tak potřebná úroveň
znalosti jazyka. (Ptáčková, 2013)
Z výše zmíněných důvodů je čtení pro neslyšící velmi náročný proces. Za jeho
předpoklady považujeme rozlišení a vnímání materiálního nositele jazykového znaku, tj.
písmena, mezery mezi řádky, odstavce. Čtenář by pak měl být dále schopný porozumět
významu slov a identifikovat je. V jazyce se setkáváme s významem lexikálním a
gramatickým, který je dán změnou koncovek slova (jedno auto, dvě auta). Zde mohou mít
neslyšící problém, protože například znají slovo pouze v jedné podobě. Čtenář by měl být
schopen na základě svých životních zkušeností a znalostí porozumět celkovému významu
textu. U neslyšících pozorujeme značný informační a znalostní deficit, buď s informacemi
z textu nedokáží pracovat, nebo je vůbec nemají. Obecné znalosti neslyšících jsou omezené,
případně chybí zcela. Jedná se o velmi složitý jev, vycházející z mnoha různých problémů
jako výchova, vzdělávání nebo nedostatečný přístup k informacím v mateřském znakovém
jazyce. Mezi další problémy se čtením podle Komorné (2008) patří například:
• omezený rozsah slovní zásoby
• problémy se zapamatováním si a vybavením nové slovní zásoby
• neztotožnění významu určitého slova s odpovídajícím pojmem, i když je příslušný pojem
znám
• neznalost pojmu, k němuž určité slovo odkazuje (souvisí s omezeným spektrem znalostí a
zkušeností)
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• tzv. nestálost slovní zásoby (neslyšící je v jednom případě schopen identifikovat význam
daného slova, v jiném případě však totéž slovo nepozná)
• potíže s porozuměním slovní zásobě abstraktní povahy
• neznalost synonymních výrazů (neslyšící zná pro daný pojem jedno slovo, ale s jiným
slovem, které znamená totéž, si tento pojem spojit nedokáže)
• neznalost téhož slova v různých významech
• zaměňování významů vizuálně podobných slov (slov, která obsahují stejné nebo podobné
hláskové skupiny, tzn. vypadají podobně apod.)
• neschopnost rozpoznat určité známé slovo v různých tvarech
• neschopnost identifikovat určité slovo v různých kontextech (lexikální jednotky se
nevyskytují izolovaně, ale jsou zapojeny do struktury různých vět, význam určitého slova
proto vyplývá z kontextu, tj. z okolí v jakém je užito)
Neslyšící mají také problémy s gramatickou stavbou jazykových projevů. Neumí pracovat s
gramatickými kategoriemi jmen a sloves (pád, číslo, rod, slovesná osoba, čas, vid atd.) a
syntaktickými prostředky, tedy skládání jednotlivých jednotek do souvislého textu. Velkým
problémem je také obrazné vyjadřování, používání metafor, metonymií, rčení či přirovnání.
(Komorná, 2008)
Z výše zmíněných důvodů je čtení pro neslyšící velmi náročnou činností vyžadující
plné soustředění, a i tak se pro ně často jedná o neúspěch, protože textu nerozumí. Neslyšící
se při čtení tolik soustřední na technickou stránku četby, že se často nedokáží s
beletristickým textem ztotožnit, prožívat děj a knihu si „užít“. Formálně psané texty, např.
smlouvy, úřední listiny, bankovní dokumenty jsou často těžko srozumitelné i slyšící části
populace. Neslyšící si proto často takové texty nechávají překládat do znakového jazyka, aby
si byli jisti, že obsahu opravdu rozumí. Formální texty obsahují mnoho odborných výrazů,
dlouhá souvětí a různé odkazy na jiné části dokumentu, pro neslyšícího je tedy velmi náročné
se v takovém textu zorientovat. Nejedná se pouze o knihy a jiné fyzické nosiče textu, ale také
o webové stránky, kde se nachází množství informací, ke kterým se neslyšící často paradoxně
nemohou dostat, protože jejich obsahu nerozumí.
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4.2 Úprava textů
Jedním ze způsobů, jak neslyšícím čtení přiblížit a usnadnit je speciální úprava textů.
Jedná se o zkracování a zjednodušování textů tak, aby čtenář zcela jasně porozuměl obsahu.
Zejména se zkracuje délka textu a vypouštějí se části, které nejsou stěžejní a nemají pro děj
význam (např. popisy krajiny). Dále se nahrazují složitá souvětí větami jednoduchými,
eliminují se archaismy a více se využívá přímá řeč oproti řeči polopřímé, kde se mění
slovesná osoba. Jedním z nejdůležitějších předpokladů k úspěšné úpravě textu pro neslyšící je
výrazně omezit metafory, metonymie, obrazná rčení a vyjádření, případně do textu zařadit
jejich vysvětlení. Nejsložitějším prvkem při úpravě textů pro neslyšící jsou frazémy (rčení,
pořekadla, pranostiky, přísloví), které jsou běžnou součástí beletristických textů a neslyšící
jim špatně rozumějí, protože si je často překládají doslovně. Upravovat je můžeme například
takto:
M. Twain.: Dobrodružství Huckleberryho Finna
...Jime, vstávej a pospíchej! Jsou nám v patách!
Upraveno:
…Jime vstávej a pospíchej. Jsou za námi! Dohánějí nás!
Knihy jsou dále doplňovány o vysvětlivky a popisky. Hlavně v dětských knihách nesmějí
chybět bohaté ilustrace často doplněné o vysvětlivky, aby si dítě plně uvědomovalo jak děj,
tak český jazyk. (Souralová, 2002)
Úpravou texů pro neslyšící se dlouhodobě zabývají studenti oboru speciální
pedagogika Univerzity Palackého v Olomouci. Významným nakladatelstvím, které se zabývá
úpravou textů a učebnic, je nakladatelství Septima, které vydává učebnice, články a
metodické příručky pro učitele. Vydává také ojedinělou řadu učebnic znakového jazyka pro
těžce sluchově postižené děti.

4.3 Komiks jako vhodný text k rozvoji čtenářství
Komiks byl přejat z americké masové kultury a obecně byl považován za brakovou
literaturu, protože neměl žádnou literární ani uměleckou hodnotu. Pro jejich jednoduchost
komiksy četly hlavně děti. I dnes jsou komiksy stále oblíbenou nenáročnou četbou, ale už se
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nezaměřuje pouze na dětské čtenáře. Komiks prošel komplexním vývojem jak po stránce
obsahu, tak i formy. Dnes už se nesoustřeďuje pouze na superhrdiny, ale přináší i vážná
témata a zabývá se i aktuálními otázkami. Grafická stránka komiksů díky novým technickým
možnostem poskytuje neuvěřitelné množství stylů, kompozic a forem, které tento literární
žánr posouvají na novou úroveň.
Komiks umožňuje vnímat dějovou linii příběhu prostřednictvím verbálního a
obrazného sdělení zároveň, proto je velmi oblíbenou četbou sluchově postižených (Souralová,
2002). Čtenář se dobře orientuje v postavách, dějových liniích, prostředí, a hlavně dobře
rozumí textu, který je často stručný a jasný. Neztrácí se ve složitých charakteristikách postav
a popisu míst či děje, který je často přímočarý a neobsahuje odbočky. Vezmeme-li v potaz
rozvoj komiksu, mají dnes čtenáři na výběr z velkého množství žánrů a stylů kresby či
vyprávění. Nevýhodou komiksu jako primárního zdroje četby sluchově postižených je
především fakt, že nenutí čtenáře rozvíjet fantazii. Ilustrátor sám určuje a definuje, jak
vypadají hlavní postavy, prostředí a pohyby, čtenáře tedy nenutí ani neláká vytvářet vlastní
úsudky na základě textu. Vzhledem k stručnosti textu v porovnáním s ostatní beletrií
nedochází ani k výraznému rozšiřování slovní zásoby. (Ptáčková, 2013)
4.3.1 Zobrazení znakového jazyka v komiksu
Obrazová forma komiksu také slouží jako ideální prostor pro vyobrazení znakového
jazyka a komunikace v něm. Znakování může být vyjádřeno staticky, tedy jedním znakem a
naznačením pohybu (nejčastěji šipkami) nebo je pro každou část znaku nakreslen samostatný
obrázek. Časté je vyobrazení pohybu znaku nakreslením několika rukou na jedné osobě.
Vyobrazení znakového jazyka v komiksu nese velký význam především pro neslyšící čtenáře,
kteří se mohou s postavou nejen lépe ztotožnit, ale vidí, že většinová společnost bere znakový
jazyk na vědomí a akceptuje ho. Například jedna z největších komiksových společností
Marvel vydala komiksový sešit Hawkeye #19 z roku 2012, který je skoro celý „nakreslený“
v americkém znakovém jazyce. Hrdina Hawkeye po úrazu ohluchne, komunikuje ve
znakovém jazyce a pomocí odezírání, později používá sluchadla. Autor Matt Friction na
komiksu spolupracoval s odborníky a jeho vydání se opozdilo téměř o měsíc, aby se ujistil, že
znakový jazyk je vyobrazen věrně.
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Obrázek 1 Hawkey

Zdroj: Matt Friction
1

Znakový jazyk a sluchové postižení hrdiny není omezeno na tento jediný sešit, ale přenáší se
skrz celé universum. Propracovanost zobrazení znakového jazyka, dokazuje například i detail,
že si maskovaní hrdinové odkrývají při komunikaci ústa, aby mohl Hawkeye odezírat.

Obrázek 2 Hawkey vs. Deadpool

Zdroj: Gary Duggan

25

Dalším komiksem, který vyobrazuje znakový jazyk je internetový1 komiks That Deaf
Guy, který kreslí a vymýšlí neslyšící Matt Daigle. Jedná se o krátký, zpravidla několika
okénkový komiks, tzv. strip, popisující výhody, nevýhody a příběhy ze života neslyšících.
Komiks zobrazuje neslyšícího Desmonda, jeho ženu Helen, která znakový jazyk plynně
ovládá a pracuje jako tlumočnice a jejich slyšícího bilingválního syna Cedrika. Komiks
nejenže zobrazuje znakový jazyk, ale hlavně přibližuje komunitu a kulturu neslyšících
ostatním.

Obrázek 3 That Deaf Guy

1

Zdroj: Matt Daigle

http://www.thatdeafguy.com/
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5 Služby veřejných knihoven pro neslyšící
Na rozdíl od ostatních fyzických postiženích je sluchové postižení neviditelné.
Neslyšícího člověka nerozpoznáme pouhým pohledem. Proto si knihovna přítomnost
neslyšících uživatelů vůbec nemusím uvědomovat a necítí potřebu poskytovat jim speciální
služby. Spolu s tím souvisí i mýtus, že neslyšící nemají žádné problémy se čtením, není tedy
důvod zajišťovat jim rovný přístup k informacím, když si vše mohou přečíst, či komunikovat
pomocí psaní. Knihovna by však měla reflektovat potřeby svého okolí a podle nich
poskytovat konkrétní služby. Neočekává se tedy, že obecní knihovna bude poskytovat
specializované služby pro handicapované uživatele, pokud se v jejím okolí nevyskytují.
Služby pro neslyšící by měly tedy poskytovat hlavně knihovny městské a krajské a především
ty, v jejichž okolí se vyskytuje komunita neslyšících.

5.1 Služby knihoven pro neslyšící v ČR
Metodiku služeb nejen pro neslyšící v ČR zajišťuje Standart handicap friendly2 od
Národní knihovny3 a SKIPu4. Ač je metodika detailně zpracována, bohužel nemůžeme tvrdit,
že je plošně nebo systematicky aplikována. Služby pro neslyšící jsou tak často spíše
individuální snahou jednotlivých knihoven, které mají ve své blízkosti komunitu neslyšících a
spolupracují s místními organizacemi na přístupnosti knihovny sluchově postiženým
uživatelům. Níže uvádím několik příkladů dobré praxe různých knihoven v ČR.
5.1.1 Městská knihovna v Praze
Městská knihovna v Praze si plně uvědomuje potřebu rovného přístupu k informacím
pro neslyšící. Na svých stránkách5 tak v sekci bezbariérová knihovna uvádí veškeré důležité
informace ve znakovém jazyce. Můžeme zde najít průvodce po knihovně, návod, jak se
zaregistrovat, jak vyhledávat a půjčovat knihy a také informace o využívání internetu a
provozní době. Hned v úvodním uvítacím videu informuje knihovna uživatele o pěti
pobočkách, kde poskytuje služby pro neslyšící, jsou jimi: Ústřední knihovna na Staroměstské,
Hradčany, Opatov, Korunní, Smíchov a Bohnice. Na všech těchto pobočkách je zajištěno
online tlumočení do znakového jazyka přes službu Tichá linka6 (dříve APPN) a dětský
2

Standard online pdf
https://www.nkp.cz/
4
https://www.skipcr.cz/
5
www.mlp.cz
6
Služba poskytující online tlumočení do znakového jazyka www.tichalinka.cz
3
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počítačový výukový program Méďa čte7, který se soustředí na výuku českého jazyka
zábavnou a interaktivní formou. Program není primárně určen pouze neslyšícím, ale všem
dětem, které se potýkají se základy češtiny, tedy i dětem s poruchami učení nebo dětem cizích
národností. V sálech a klubovnách poboček: Ústřední knihovna, Dům čtení, Korunní, Opatov
a Smíchov jsou instalovány indukční smyčky pro uživatele se sluchadly s indukčním
snímačem.
Zvláštní pozornost věnuje městská knihovna pobočce na Smíchově, v jejímž
bezprostředním okolí se nachází Střední, základní a mateřská škola pro sluchově postižené
Holečkova. V rámci spolupráce probíhá jednou měsíčně program „Společné čtení v městské
knihovně“, kde knihovnice předčítá pohádku, která je tlumočena do znakového jazyka a
následně samotnými dětmi dramaticky ztvárněna. Jednou měsíčně zde probíhal i „Klubík pro
neslyšící děti v knihovně“, který se soustředil na neslyšící děti a jejich rodiče.
Knihovna také nabízí fond přímo pro neslyšící obsahující odborné knihy na téma
sluchového postižení, znakového jazyka i kultury neslyšících. Dále nabízí titulkované filmy i
pohádky pro děti a také širokou nabídku komiksů zahrnující jak beletrii, tak naučné komiksy
pro děti i dospělé.
5.1.2 Městská knihovna Hradec Králové
V Hradci Králové je stejně jako v Praze velká komunita neslyšících, blízko knihovny
se též nachází Vyšší odborná, střední, základní a mateřská škola pro sluchově postižené.
Knihovna8 hned na úvodní stránce v kolonce bez bariér inzeruje služby pro sluchově
znevýhodněné občany. Jako první se nabízí videa o knihovně ve znakovém jazyce. Podobně
jako v Praze se jedná o sérii videí s informacemi o chodu knihovny, registrace, půjčování,
využívání referenčních služeb, nabídka dětského oddělení či možnost návštěvy kavárny na
terase či výstav. Všechna videa obsahují mluvený komentář a odehrávají se přímo v knihovně
za normálního provozu. Videa názorně ukazují, jak se registrovat, kde vracet knihy nebo co
všechno se nachází v dětském oddělení. Pro neslyšící se jedná o skvělou příležitost, jak se
seznámit s knihovnou, aniž by naráželi na komunikační bariéry.
Knihovna je vybavena indukční smyčkou a na pobočce na Moravském předměstí,
která je nejblíže škole pro sluchově postižené, je možnost online tlumočení přes Tichou linku.

7
8

http://www.petit-os.cz/Meda_cte.php
www.knihovnahk.cz/bez-barier
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Knihovna také nabízí speciálně upravený fond pro neslyšící, titulkované filmy a videa
v českém znakovém jazyce. Po domluvě knihovna zajišťuje tlumočení různých kulturních
akcí.
5.1.3 Krajská knihovna Karlovy Vary
Z pohledu služeb pro neslyšící a sluchově postižené je v příručce Handicap friendly
uváděna jako vzorová Krajská knihovna v Karlových Varech9. Informace o knihovně jsou
opět tlumočeny do znakového jazyka, a to rodilým mluvčím Miroslavem Plachým, který
založil klub Planeta neslyšících v Karlových Varech. Náhledy na videa jsou však velmi malá
a špatně viditelná. Knihovna má indukční smyčku nejen v sále, ale i na výpůjčním pultu.
Knihovna několikrát ročně aktivně zajišťuje přednášky tlumočené do znakového jazyka či se
simultánním přepisem českého jazyka. Specializovaný fond pro neslyšící je samozřejmostí.
Knihovna v Karlových Varech se odlišuje především tím, že poskytuje kurzy
znakového jazyka pro začátečníky i pokročilé, které vede Miroslav Plachý. Zaměstnanci
ovládají minimálně základy znakového jazyka.
5.1.4 Knihovna informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených
Jedná se o specializovanou knihovnu v Praze 5 - Stodůlkách, jedinou svého druhu a
velikosti v celé České republice. Knihovna10 aktuálně obsahuje přes 4 000 titulů ze všech
oblastí života sluchově postižených. Fond obsahuje například: speciální pedagogiku a
výchovu sluchově postižených, logopedii, psychologii, kulturu neslyšících, znakové jazyky,
medicínu nebo sociologii. Téměř polovina titulů je cizojazyčných, především v anglickém
jazyce. Knihovna také shromažďuje veškeré seminární, bakalářské a diplomové práce jakkoli
se týkající neslyšících, nabízí však i beletrii od neslyšících autorů nebo knihy, kde se
vyskytují neslyšící protagonisté. Jelikož je tento specializovaný fond jediný svého druhu
v ČR, nabízí knihovna mimopražským uživatelům vzdálenou registraci a zasílání výpůjček
poštou. Komunikace ve znakovém jazyce je zde samozřejmostí.
Informační centrum vzniklo v roce 2013 jako jedna z nástupnických organizací
původní Federace rodičů a přátel sluchově postižených, druhou organizací je Centrum pro
dětský sluch Tamtam, obě organizace spolu úzce spolupracují. Pokládají si za cíl především
9

http://www.knihovnakv.cz/o-knihovne/bezbarierova-knihovna-p21.htm

10

http://www.infocentrum-sluch.cz/cs-CZ/knihovna.html
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poskytovat a stále zkvalitňovat informační služby poskytované sluchově postiženým a jejich
rodinám, zajišťovat setkávání rodičů sluchově postižených dětí a vzájemnou výměnu
zkušeností. Zároveň vzdělávat širokou veřejnost, spolupracovat s místními i zahraničními
spolky a snažit se uplatňovat poznatky z jiných zemí. Informační centrum také vydává a
prodává vlastní knihy s tématikou sluchového postižení.

5.2 Služby veřejných knihoven pro neslyšící v zahraničí
Je třeba uvědomit si, že služby v zahraničí (převážně v Americe) jsou v porovnání se
službami na našem území na zcela jiné úrovni. Jak jsem zmiňovala výše, zapříčinila to hlavně
železná opona, kdy se k nám výzkum znakového jazyka dostal o téměř dvacet let později.
V době, kdy v Americe začaly v knihovnách vznikat komplexnější služby pro neslyšící,
speciální oddělení a vznikat samostatné specializované knihovny, byl u nás výzkum
znakového jazyka na samém začátku. Například jedna z prvních veřejných specializovaných
knihoven pro neslyšící vznikla v Tennessee roku 1978, to je o patnáct let dříve, než u nás
vznikají vůbec první výzkumy znakového jazyka. Za další faktor můžeme považovat odlišné
vnímání knihovny jako takové. Zatímco u nás stále převažuje vnímání knihovny jako místa
na půjčování knih a využívání internetu, v Americe jsou knihovny natolik přizpůsobené
místním občanům a jejich specifickým potřebám, že fungují jako plně rozvinutá komunitní
centra poskytující vzdělávací kurzy, volnočasové aktivity pro děti, pomoc lidem v nouzi nebo
jazykové kurzy, více než klasické výpůjční a informační služby. Pokud se v místě vyskytuje
velká skupina obyvatel se specifickými potřebami, často se od veřejné místní knihovny oddělí
a vytvoří specializovanou knihovnu či centrum. Příkladem je výše zmíněná specializovaná
veřejná knihovna Library Services for Deaf and Hard of Hearing neboli The Deaf Library
v Nashvillu, Tennessee. McMilanová (2005) rozlišuje tři druhy způsobů, jak zakomponovat
znakový jazyk do programu knihovny:
1. Programy vyučující znakový jazyk a seznámení s kulturou neslyšících
2. Programy vytvářené za spoluúčasti neslyšící komunity
3. Programy obsahující tlumočníka
5.2.1 ASL Access
Jedná se o neziskový charitativní projekt, který byl založen v roce 1997 k rozšíření
povědomí o neslyšících a znakovém jazyce. Projekt obsahoval přes dvě stě VHS kazet
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s videonahrávkami znakového jazyka. Sbírka se skládala z žánrově rozličných videí;
převyprávění knih, historie a kultura neslyšících či umělecké tlumočení písní, ve sbírce se
nacházela i videa pro výuku znakového jazyka. Videa byla titulkovaná nebo se v nich
nacházela hlasová stopa, část videí byla pouze ve znakovém jazyce. Projekt zaznamenal
obrovský úspěch a distribuoval přes 5600 kazet do 28 knihoven po celé USA. Projekt byl
v roce 2005 ukončen z důvodu zastaralosti VHS kazet, kdy byla většina vyhozena. V roce
2013 se ASL Access přetransformoval v Youtube kanál English by Eye11, který poskytoval
videa ve znakovém jazyce na různá témata, kanál bohužel neuspěl a po roce přestal být
aktualizován.
5.2.2 Dvojjazyčné příběhy
Jako jeden z prvních doporučujících kroků v rozšíření služeb knihoven pro neslyšící je
zařadit do programu pro děti dvojjazyčné vyprávění neboli storytelling. Ten je přítomen téměř
v každé knihovně a zavedení jeho dvojjazyčné varianty není složité. V zahraničí se jedná o
téměř běžný bilingvální program pro děti. Nejčastěji se jedná o programy, kde slyšící
pracovník knihovny vypráví nebo předčítá příběh a tlumočník interpretuje příběh ve
znakovém jazyce. Tento model probíhá například ve veřejných knihovnách v Oregonu a
jižním Washingtonu, konkrétně ve Vancouveru (Sing, Sign & Storytime) za spolupráce
s autorkou Dawn Prochovnic, která píše dětské knihy obsahující americký znakový jazyk
(Slater, 2014). Problematikou tohoto modelu je, že je více prospěšný pro slyšící děti, které
vnímají mluvený příběh a zároveň se mohou dívat na tlumočníka, kdežto slyšící děti pozorují
pouze tlumočníka a o některé aspekty příběhu mohou být ochuzeny (McMilan, 2005).
Řešením tohoto problému může být program, který aplikuje veřejná knihovna v Austinu
v Texasu. Ve spolupráci se školou pro neslyšící v Texasu provozuje program StorySign, kde
neslyšící vypravěč znakuje příběh a tlumočník vypráví pro slyšící obecenstvo. Při přítomnosti
neslyšícího vypravěče se předchází problému, že příběh bude pro neslyšící zestručněn nebo je
nezaujme z důvodu špatného či nevýrazného tlumočení. Program StorySign začíná a končí
písničkou, která je zpívaná i znakována, obvykle obsahuje dva příběhy a společné dílničky
pro děti a jejich rodiče (Shipman, 2012). Podobné programy probíhají například i v Paříži,
kde program Signe-moi une histoire (Zaznakujte mi příběh) zajištuje dvojice slyšícího a
neslyšícího knihovníka. (Sarnowski, 2012)

11

https://www.youtube.com/channel/UCjEcrVFcbHhr0-codvYGV9w

31

5.2.3 Deaf Literacy Center
Do veřejné knihovny Safety Harbor v okresu Pinellas County, stát Florida, začala
v roce 1995 chodit skupina neslyšících a snažila se komunikovat skrze psané vzkazy, kterým
však pracovníci knihovny nerozuměli. Uvědomili si, že bez funkční gramotnosti nemá smysl
snažit se poskytovat neslyšícím jakékoli služby, když jim nebudou rozumět. Knihovna tak
začala v roce 1998 vytvářet kurz funkční gramotnosti pro neslyšící, očekávala účast deseti až
patnácti lidí, na první hodinu jich přišlo padesát. V roce 2000 převzala projekt Pinellas Public
Library Cooperative, která jej ze začátku fundovala a posunula jeho působení na celostátní
úroveň. Kurzy funkční gramotnosti byly navštěvované velmi rozličnou skupinou lidí
s různými stupni znalostí. Po navázání kontaktu s místní neslyšící komunitou začaly knihovny
nabízet další služby jako storytelling neslyšících umělců, vyučování znakového jazyka
v prostorách knihovny, přednášky ve znakovém jazyce, společné pikniky nebo tlumočené
kurzy práce na počítači. Veřejné knihovny se staly v okrese plnohodnotnými členy neslyšící
komunity, která je vnímá jako bezpečné, a především důležité místo nejen pro jejich aktivity a
sebevzdělávání (Rodriguez, 2003). Deaf Literacy Center12 je dodnes stále aktivní a zajištuje
kurzy informační a funkční gramotnosti, osvětu a informace o neslyšících jednotlivým
pobočkám veřejných knihoven.
5.2.4 Library Services for the Deaf and Hard of Hearing
Tato knihovna vznikla 16. srpna roku 1978 z důvodu, že jediným tehdejším zdrojem
informací pro neslyšící byla titulkovaná repríza BBC zpráv v půl jedenácté večer. Lloyd
Billingsley, který chodil na večerní směny, a tak zprávy nestíhal, navrhl v roce 1977 Lilas
Burnsové, tehdejší ředitelce oddělení speciálních projektů veřejné knihovny v Nashvillu, svůj
plán využití faxu pro zprostředkování zpráv a novin neslyšícím. Knihovna začala brzy
expandovat a rozšiřovat své služby a v roce 1983 se posunula z lokální knihovny v Nashvillu
na celostátní úroveň.
Dnes knihovna13 slouží jako komunitní centrum pro neslyšící z celého státu
Tennessee. Se svými téměř deseti tisíci jednotkami se jedná o největší veřejnou knihovnu
specializovanou a téma hluchoty a příbuzná témata. Knihovna si klade za cíle poskytnout
12
13

http://www.pplc.us/dlc/index.shtml
https://tndeaflibrary.nashville.gov/
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materiály, podporu, zázemí a kulturní zážitky všem, kdo trpí ztrátou sluchu a rovněž
hluchoslepým a tím tak zlepšit kvalitu jejich života. Také zjišťuje osvětu slyšící veřejnosti.
(Cohen, 2006)
Kromě 70 kategorií knih zajištuje knihovna i vypůjčování DVD, akademických
časopisů a článků a také pomůcek pro neslyšící, například krabičková sluchadla nebo
zesilovače na televizi, také poskytuje meziknihovní výpůjčky a vzdálený přístup pro uživatele
žijící mimo stát Tennessee. Knihovna se díky své velikosti a jedinečnosti postupem času
vypracovala na komunitní středisko poskytující daleko víc než základní výpůjční a informační
služby. Pro dětské neslyšící čtenáře knihovna zajištuje pravidelné měsíční tlumočené loutkové
divadlo. Předškolní slyšící děti mohou navštívit Signing story time, kde se seznamují se
znakovým jazykem a komunitou neslyšících. Knihovna také poskytuje kurzy práce na
počítači vedené ve znakovém jazyce, všichni zaměstnanci ovládají americký znakový jazyk a
poskytují hodiny ostatním knihovníkům na území státu Tennessee. Naprostým unikátem je
místnost, kde se prezentují pomůcky pro neslyšící jako speciální telefony nebo různá
upozorňovací zařízení.

5.3 Shrnutí
Je zřejmé, že služby u nás a v zahraničí se diametrálně liší hlavně svojí velikostí a
četností. Avšak nemůžeme tvrdit, že by služby pro sluchově postižené byly v ČR zcela
opomíjeny a knihovny se je nesnažily poskytovat. V několika bodech a aktivitách nacházíme
v zahraničních knihovnách shodu, například v tlumočených pohádkách pro děti, které fungují
zcela univerzálně nezávisle na státu, jazyce nebo velikosti knihovny. Podobnost nacházíme i
v Library Services for Deaf and Hard of Hearing a českém Informačním centru pro rodiče a
přátele sluchově postižených. Ačkoli velikost fondu ani poskytované služby nemůžeme
srovnávat, obě knihovny jsou důležitým komunitním centrem pro neslyšící, šíří osvětu a
vzdělávají širokou veřejnost.
Služba, kterou bychom se měli inspirovat, je centrum funkční a informační
gramotnosti pro neslyšící. Narážíme zde na problém nedostatečné informovanosti veřejnosti a
také na nedostatek lidských zdrojů a financí. Na realizaci tohoto projektu bychom potřebovali
tlumočníka a lektora, v ideálním případě tlumočníka nebo rodilého neslyšícího znalého oboru
informační gramotnosti. Vzhledem k faktu, že podobné kurzy informační gramotnosti,
bezpečného chování na internetu apod. se ve veřejných knihovnách začaly vyskytovat teprve
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nedávno, nedokáži si představit podobný kurz vytvářený pouze a speciálně pro neslyšící,
který by knihovna mohla samostatně zajistit.
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6 Empirická část
V empirické části této práce popíši vybrané výzkumné strategie a metody. Vzhledem
ke specifičnosti zkoumané skupiny (neslyšící) byla zvolena strategie kvalitativního výzkumu
hned na začátku práce. Kvantitativní výzkum by byl v tomto případě velmi časově náročný a
vzhledem k jazykové bariéře i velmi těžce proveditelný, co se sběru dat týče. Podle Hendla
(2016) jde při kvalitativní analýze o systematické nenumerické organizování dat s cílem
odhalit témata, kvality a vztahy.
Hlavním cílem praktické části bylo zjistit, zda neslyšící veřejné knihovny navštěvují a
na jaké bariéry při tom narážejí. Důležitou otázkou bylo také to, zda neslyšící vědí o speciálně
upravených službách, které jim veřejné knihovny nabízejí.
6.1

Metoda sběru dat
Jako metoda sběru dat byl zvolen strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami.

Podle Hendla (2016) je pružnost sondování v kontextu situace omezenější než v jiných typech
rozhovorů, ale používá se, když je nutné minimalizovat variaci otázek kladených
dotazovanému. Redukuje se tak pravděpodobnost, že data získaná z jednotlivých rozhovorů
budou výrazně strukturně lišit.
Kladené otázky jsou následující:
1. Navštěvujete nějakou knihovnu?
2. Proč ano/proč ne?
3. Víte, že městská knihovna má důležité informace tlumočené do ČZJ a speciálně
upravený fond pro neslyšící?
4. Máte v knihovně problém s komunikaci? Bojíte se problému s komunikací?
5. Víte, že na některých pobočkách je zařízené online tlumočení?
6. Kdyby byly v knihovně akce tlumočené do ČZJ, navštívili byste je?
7. Jaké jsou pro vás důvody nebo motivace, proč chodit často do knihovny?
Otázka číslo 5 byla položena pouze v případě, že odpověď na otázku číslo čtyři byla kladná.
V původním záměru bylo přizvat k rozhovorům tlumočníka. Mnou kladené otázky
tlumočník přetlumočí do znakového jazyka a následné odpovědi bude nahlas tlumočit zpět do
českého jazyka a vše bude nahráváno na diktafon nebo jiné zařízení. Vzhledem k velkému
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pracovnímu vytížení tlumočníků bylo od této metody opuštěno. Ačkoli znakový jazyk
ovládám na pokročilé úrovni, chtěla jsem co nejvíce omezit možné chyby, které by mohly
následkem nedostatku zkušenosti s tlumočením nastat. Otázky tak byly přeloženy do
znakového jazyka, rozhovor byl nahráván na kameru a následně jsem jej přeložila a přepsala.
Jeden z rozhovorů nemohl být z důvodu poruchy nahrávacího zařízení zaznamenán a proto
byl tlumočen na místě. Správnost mého překladu zaznamenaných rozhovorů byla
konzultována s tlumočnicí znakového jazyka.
6.2

Výzkumný vzorek

Vzhledem k potřebě rozhovory natáčet jsem vybírala neslyšící, se kterými se znám
osobně. Již téměř tři roky docházím na kurzy znakového jazyka, primárně jsem tedy
oslovovala respondenty z řady lektorů, kteří mě znají. Přestože vykonávají stejnou práci,
jedná se o velmi rozličnou skupinu osob. Pro některé není lektorství prací na plný úvazek a
jsou aktivní i jinde, případně mají dvě práce.
Výzkumný vzorek čítá celkem sedm osob, šest žen a jednoho muže. Dosažená
vzdělání jsou různá; výuční list, maturitní i vysokoškolské. Nejmladšímu účastníku je 31 let
nejstaršímu 44. Všichni zúčastnění jsou prelingválně neslyšící. V rámci anonymizace a
ochrany soukromí dotazovaných jsou všechna jména nahrazena slovem respondent a
rozhovory označeny jako Respondent 1 až Respondent 7.
6.3

Analýza kvalitativních dat

Pro analýzu dat jsem využila techniku otevřeného kódování, která byla podle Hendela
(2016) vyvinuta Straussem a Corbinovou (1999) v rámci zakotvené teorie. Při této technice je
text rozbit na jednotky, těmto jednotkám jsou poté přidělena jména a dále se s nimi pracuje
pod těmito jmény. Kódy nebo také jednotky se poté seskupují podle podobnosti nebo jiných
vnitřních souvislostí. Pro kódy se poté vytvoří kategorie. Ve výsledku tedy datům přiřadíme
kódy a následně je přiřadíme k jednotlivým kategoriím. Jako další část analýzy vytvářím
kostru analytického příběhu.
Kostra analytického příběhu znamená jednoduchý popis kategorií a vztahu mezi nimi.
Účelem kostry je formulovat klíčová tvrzení, na která výzkumník přišel a to tak, aby byla
soustředěna kolem ústředního jevu, který byl zkoumán. (Šeďová, 2014)
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V mé práci jsem zvolila čtyři kategorie, kolem kterých soustřeďuji další poznatky.
První kategorií je jednoznačně komunikace, toto téma bylo v rozhovorech zmiňováno
nejčastěji v mnoha různých souvislostech a podobách. Také zahrnuje také téma psaného
projevu neslyšících. Další kategorií jsou informace, ta zahrnuje neinformovanost neslyšících
a nedostatečnou propagaci služeb. Třetí základní kategorií jsou služby, ta v sobě zahrnuje
využití knihoven, možnosti rozšíření služeb a také pořádání akcí pro neslyšící. Čtvrtou
kategorií, která je méně zmiňována, avšak pro její spojitost s knihovnou jsem se rozhodla jí
věnovat, je kategorie četba.

7 Výsledky
Kapitola výsledky je rozdělena do šesti částí. Věnuje se čtyřem jednotlivým výše
zmíněním kategoriím, poté jsou z výsledků vytvořena doporučení pro knihovny, v závěru
prezentuji shrnutí výsledků.

7.1 Komunikace
Téma komunikace bylo jednoznačně nejzmiňovanější během všech rozhovorů. Na
otázku, zda se respondent bojí problému komunikace v knihovně jsem však nedostala
jednoznačnou kladnou odpověď. Pouze tři respondenti odpověděli, že se těchto problémů
bojí. Respondent 5: „Je tam složitá komunikace, je těžké se někoho zeptat, aby mi poradil
třeba při výběru knihy, člověk toho má za chvíli dost. V knihkupectví mám svůj čas na výběr.“
Respondent uvádí problém s komunikací i u dětských čtenářů, kteří pak nemohou
komunikovat, a tak knihovnu radši nenavštěvují. „Ale jak bude v knihovně komunikovat
neslyšící dítě? Jak se zeptá knihovnice?“ Respondent 1: „Hlavně kvůli komunikaci, když
přijdu poprvé, jak mám postupovat? Vůbec nevím. Někoho se zeptám? Jak? Je tam problém
s komunikací. Proto radši chodím do knihkupectví, tam komunikovat nepotřebuji, sama si
hledám a čtu, co mi přijde zajímavé."
Oba respondenti uvádí, že raději chodí do knihkupectví, kde potřeba komunikace není
tak velká, tak se problém s komunikací velmi minimalizuje nebo mizí zcela. Ostatní
respondenti uvádějí, že problém s komunikací nemají. Respondent 2: „Nepotřebuji tam
komunikovat. Když přijdu, hledám si knížky sama.“ Respondenti 2, 3, 4 a 7 shodně uvádějí, že
problém s komunikací nevnímají, případně vše mohou napsat. Avšak dva z této skupiny
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uvedli, že do knihovny prakticky vůbec nechodí, proto není jejich odpověď relevantní.
Respondenti 7 a 2 oba navštěvovali nebo navštěvují knihovnu a problémy s komunikací
nevnímají. Zároveň však mají vyšší dosažené vzdělání, a tak lépe rozumějí českému jazyku a
lépe se v něm orientují, což jim poskytuje větší samostatnost, co se manipulace s informacemi
týče.
Problematiku psané češtiny zmiňují hned tři respondenti. Respondent 6: „Trápení je
s češtinou, když píšu, nevím, jestli pochopí, co jsem napsal a co chci, protože tam může být
chyba a pak mi přinesou jinou knížku. (…) S češtinou je problém, vidí můj text a zarazí se,
vidí chyby a dost divně se na mě koukají, ale jak jinak s nimi mám komunikovat?“
Respondent 5: „(…) knihovnice byly usměvavé, ale znakovat neuměly, musela jsem to napsat
a potom dlouho čekat, asi mi nerozuměly.“ Respondent 7 uvádí problematiku psané češtiny
do širšího kontextu: „Já myslím, že neslyšící jsou zvyklí, že mají problém s českým jazykem a
komunikací v něm, táhne se to hodně dozadu do historie, tenhle problém trvá už dlouho.
Kdyby se v knihovně změnila například, ne v knihovně, ve škole, kdyby se změnila výuka
českého jazyka pro neslyšící, postupně by se to začalo měnit, víc by rozuměli českému jazyku
a začali by chodit i víc do knihoven. Všechno záleží na škole, ale taky i na rodině a jak je dítě
vychováváno, jakou má kulturu.“ Neslyšící si tedy uvědomují své vlastní nedostatky ve
znalosti českého jazyka a spolu s tím související bariéry a situace, kterým kvůli nim musí
čelit. Často již dopředu předpokládají, že takové situace nastanou a snaží se jim vyhýbat,
v tomto případě nechodit do knihovny. Nemůžeme očekávat, že knihovny se budou angažovat
ve výuce českého jazyka neslyšících, tento problém má očividně původ zcela jinde. Ale
rozhodně mohou napomoci v odstraňování komunikačních bariér.

7.2 Informace
Již dříve jsem zmínila, že některé knihovny se snaží své služby neslyšícím přizpůsobit
a přiblížit, bohužel tato snaha se zdá jako marná, pokud neslyšící o takových službách nevědí.
Pět respondentů odpovědělo, že o videích ve znakovém jazyce ani specializovaném fondu
vůbec nevědí. Pouze Respondent 5 věděl o tlumočnických službách: „Vím, že na Andělu to
jde, ale o ostatních pobočkách nevím.“ V rámci Městské knihovny v Praze může být na vině
neintuitivní zařazení těchto služeb do sekce bezbariérové knihovny na webových stránkách.
Poté může nastat případ jako u Respondenta 1, kdy do knihovny z důvodu nedostatku
informací, jak postupovat, vůbec nepřijde. Víš, že Městská knihovna v Praze má důležité
informace tlumočené do ČZJ a speciálně upravený fond pro neslyšící? Opravdu má? To
38

vůbec nevím. (…) Jsou tam důležité informace v ČZJ jak postupovat při registraci. No, to
bych právě potřebovala vědět!“ Přitom Respondent 7 považuje videa ve znakovém jazyce za
velmi důležitá, když neslyšící dopředu vědí, jak knihovna funguje, nebudou mít z návštěvy
strach. „Myslím, že teď je důležité mít tam videa ve znakovém jazyce, jak funguje knihovna,
aby to neslyšící věděli, potom tam budou víc chodit.“
Spolu s tím souvisí i neinformovanost neslyšících o samotných knihovnách a možnosti
je využívat. Tuto skutečnost uvádí Respondent 5: „Proto má škola v Radlicích vlastní
knihovnu, kam děti chodí a ostatní knihovny v Praze moc nepoužívají, protože třeba nevědí, že
tam mohou chodit, chodí do té školní.“ Stejně tak reaguje i na možnou tlumočenou akci
v knihovně: „Zatím vím jen o jedné akci, nevím kde vzít informace. Ve školách ty informace
nejsou, nevíme o nich, neslyšící se často diví, když se dozví, že je blízko knihovna, do které
můžou chodit.“

7.3 Služby
Respondenti knihovnu nejčastěji vnímají jako možnost ušetření peněz, tento důvod
uvádějí tři respondenti. „(...)chodili jsme do knihovny číst, protože se mi nechtělo kupovat
stále nové a nové knihy“ Respondent 5: „Myslím, že jsou knihovny důležité hlavně pro děti,
například když jim nestačí finance, nebo si nemohou kupovat nové a nové knihy.“ Respondent
1: „Nemusíš si knížky kupovat, ušetříš peníze“. Dalším uváděným důvodem pro návštěvu
knihovny je motivace a vzor pro děti. „Druhý syn je neslyšící, chodila jsem mu do knihovny
ukazovat a půjčovat dětské knížky, aby měl motivaci ke čtení a spolu s tím se učil český jazyk.
Hodně jsme spolu četli a učili se.“ Respondent 5 uvádí: „(…) vzala bych sebou i děti, ty by si
tam mohly zatím něco půjčit, vylepšit češtinu. (…) V knihovně si je můžou půjčit (knihy) a
cvičit čtení.“ Dvakrát je zmíněno, že je knihovna klidným místem a jednou respondent 3
zmiňuje vzdělávání „Vzdělávání, čtením knih a různých materiálů se hodně učí.“
Na otázku, zda by přemýšlely o návštěvě akce pořádané knihovnou, pokud by byla
tlumočená, se mi dostalo jednoznačné kladné odpovědi. Pro pět respondentů je stěžejní téma
akce nebo přednášky. „Záleží hodně na tématu. Kdyby bylo téma třeba příroda nebo
cestování, to mě hodně baví, ale kdyby bylo třeba něco o historii, to by mě nezajímalo.“
Respondent 7: „Kdyby to bylo zajímavé téma, určitě bych přemýšlela, že jí navštívím.“ Dva
respondenti uvádějí, že by takovou akci rádi navštívili, ale že nemají mnoho času.
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V rozhovorech jsem občas narazila i na možnost rozvoje služeb přímo pro neslyšící.
Ve dvou případech byly zmíněny exkurze. Respondent 7 uvádí, že byl přítomen na exkurzi,
kde měl všechny informace o knihovně tlumočené. Zda tuto exkurzi zařizovala knihovna
nebo jiná organizace mi není známo. „Ano, to vím, vím že tam mají různé služby, třeba
rezervovat si knihu, Vím, že tam jsou videa ve znakovém jazyce, jak založit čtenářský průkaz
nebo jak si půjčovat knihy. Já jsem to všechno měla tlumočené na exkurzi v knihovně (…).“
Exkurzi jako možnost, jak neslyšící nalákat do knihovny uvádí i respondent 6, dále přidává již
několikráte v této práci zmiňované tlumočené pohádky pro děti. „(…) jsou tam jednotlivé
služby pro děti, pro dospělé a pro důchodce, ale neslyšící čtení moc nerozumí, bylo by lepší
mít tam tlumočníka, který jim vše vysvětlí, třeba jaké typy knih jsou pro ně vhodné, aby si
mohli v klidu číst. Třeba dětem s tlumočníkem vyprávět pohádky a ukazovat jim knížky. Další
by mohly být například exkurze, kde se budou moc podívat po knihovně, ukázat jim knížky,
pak si s nimi třeba sednout, aby se mohly na všechno zeptat. Neslyšící pak přijdou a budou si
půjčovat knihy.“

7.4 Četba

Ačkoli se téma čtení nevyskytovalo v rozhovorech tak často jako předešlá témata,

rozhodla jsem se mu věnovat. Pouze dva respondenti explicitně uvádějí, že do knihovny
nechodí z důvodu, že vůbec nečtou, čtení je pro ně náročné a nebaví je. Respondent 3 uvádí:
„Čtení je buď těžké nebo mě nebaví.“ Čtyři respondenti během rozhovoru zmiňují že knihy
čtou, četli nebo si je kupují. Respondent 6: „Ale doma mám velkou knihovnu pro a o
neslyšících. Třeba různé výzkumy o znakovém jazyce, kultuře neslyšících, neslyšící autory
anebo slyšící autory, kteří navazují na práce neslyšících a respektují je, to mě zajímá a baví.“
Respondent 7 jako jediný označuje čtení za oblíbenou aktivitu. „Opravdu miluji čtení.“ Často
opěvované komiksy jako vhodná četba pro neslyšící se v rozhovorech objevují jen jednou:
„Já moc nečtu, ale ráda si půjčím komiks.“ Avšak na komiks nebo preferovaný žánr se
v rozhovorech nevyskytuje žádná otázka, proto z nedostatků zmínek nemůžeme vyvozovat, že
jej neslyšící nečtou.
Faktem je, že respondenti, kteří mají vyšší dosažené vzdělání, mají ke čtení, knihám a
knihovnám prokazatelně lepší vztah. Je tedy zde očividná spojitost mezi dosaženým
vzděláním a úrovní ovládání českého jazyka. Signifikantní je pro tuto problematiku názor
respondenta 7: „(…) kdyby se změnila výuka českého jazyka pro neslyšící postupně by se to
začalo měnit, víc by rozuměli českému jazyku a začali by chodit i víc do knihoven. Všechno
záleží na škole, ale taky i na rodině a jak je dítě vychováváno, jakou má kulturu.“
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7.5 Doporučení pro knihovny
Již zpracovanou metodikou pro práci s neslyšícími v knihovnách je jednoznačně
příručka Rovný přístup Standart Handicap Friendly od SKIP ČR. Ta nabízí ucelený, avšak
velmi teoretický přehled kroků a činností, jak knihovnu zpřístupnit neslyšícím. V této
kapitole bych ráda poskytla doporučení pro knihovny, které vychází přímo z potřeb
neslyšících a jejich komunity, které jsem zjišťovala nejen skrze rozhovory, ale i působením
v této komunitě.
7.5.1 Spolupráce se spolky
Největším nedostatkem služeb knihoven pro neslyšící je, že o nich samotní neslyšící
často neví. Pokud neslyšící automaticky předpokládají, že jim knihovna nemá co nabídnout,
nebudou takovéto služby aktivně vyhledávat. Je proto potřeba navázat úzkou spolupráci se
spolky, které neslyšící sdružují nebo jim například poskytují nějaké služby. Může se jednat o
kluby neslyšících, sportovní spolky, místa, kde neslyšící pracují nebo vzdělávací zařízení.
Stejné doporučení se týká i školních knihoven ve vzdělávacích institucích pro neslyšící,
obzvláště nachází-li se knihovna v jejich blízkosti. Tyto školní knihovny jsou často omezené
jak finančně, tak prostorově a spolupráce s větší knihovnou může být pro obě prospěšná. Zde
můžeme zmínit pobočku městské knihovny na Andělu. Pokud knihovna dá neslyšícím jasně
najevo, že si uvědomuje potřeby této komunity a reaguje na ně, neslyšící pak budou tyto
služby samy vyhledávat a využívat.
7.5.2 Komunikace a osvěta
Přestože konkrétně městská knihovna v Praze na svých stránkách tvrdí, že
zaměstnanci znají desatero komunikace s osobami se sluchovým postižením, vzhledem
k rozhovorům aplikace těchto znalostí značně zaostává. Ačkoli knihovníci procházejí
školením, jednorázová přednáška nedokáže pokrýt penzum potřebných znalostí ke správné
komunikaci s neslyšícími. Navíc znalosti, které nejsou v rozumných časových intervalech
opakovány, jsou velmi brzy zapomenuty. Jakékoli základy znakového jazyka naučené během
jednoho kurzu tedy při jejich nevyužívání rychle zmizí. Zde můžeme kontaktovat spolky,
které se na výuku znakový jazyka zaměřují a kde lektoři jsou samy neslyšící. Takovýmto
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spolkem je třeba PEVNOST14, Česká unie neslyšících 15nebo Tichý svět16. Tyto spolky nejen
zajištují kurzy znakového jazyka, ale zaměstnávají neslyšící, šíří osvětu a zprostředkovávají
další služby pro neslyšící. Kontakt s takovými spolky může vyústit v dlouhodobou spolupráci,
která obohatí obě strany.

7.5.3 Tlumočené akce
Spousta uživatelů knihoven vnímá tyto instituce jako místa, která poskytují čistě
výpůjční služby, pokud ale uživatel o tyto služby nejeví zájem, může knihovnu přestat
využívat úplně. Pokud neslyšícím nenabídneme víc než výpůjční služby, rozhodně nemůžeme
očekávat, že se do knihovny budou vracet. Knihovna nabízí široké spektrum ostatních služeb,
přednášek a akcí pro různé věkové i zájmové kategorie, neslyšící by neměly být výjimkou. Při
výběru a zřizování takovýchto akcí je potřeba brát zřetel na specifika této skupiny a řídit se
jimi. Tlumočit takové přednášky a akce, které nevyžadují předchozí znalost a vybírat témata,
která neslyšící zajímají, jako práva neslyšících nebo neslyšící osobnosti. Dobrým příkladem je
festival Jeden svět, který probíhá i v sálech městských knihoven a který pravidelně obsahuje i
filmy na téma hluchoty a práv neslyšících či jejich kultury.
Je potřeba, aby knihovna ukázala, že je otevřeným a vhodným prostorem pro trávení
volného času nejen pro slyšící, ale pro všechny skupiny obyvatel. Tomuto účelu ideálně
poslouží tlumočené exkurze, kde se neslyšící seznámí s chodem knihovny, způsobem, jak se
registrovat nebo jaké služby mohou využívat. Neslyšící tak překročí prvotní ostych, který
pramení z nedostatečné informovanosti. Stejně tak můžeme informovat i děti pomocí
tlumočených pohádek nebo školních exkurzí, knihovnu tak ukážeme nejen dětem, ale i jejich
rodičům.
Neslyšící jsou skupinou, která se ráda sdružuje a jejich setkání často trvají dlouho a
jsou hojně navštěvována. Pokud neslyšícím na tato setkání knihovna aktivně nabídne prostor
a prostředky, může očekávat, že neslyšící budou této nabídky opakovaně využívat.

14

http://pevnost.com/
http://praha.cun.cz/
16
http://www.tichysvet.cz
15
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7.5.4 Respekt
Na začátku práce jsem zmiňovala, že neslyšící se vnímají jako jazyková a kulturní
menšina, nikoli jako lidé se zdravotním postižením. Zdravým lidem se tento přístup může
zdát nesmyslný, protože mají pocit, že na zdravotní postižení nemůže být nahlíženo jako na
část kultury a identity. Ale je to právě respekt ke komunitě neslyšících, jejich hodnotám a
především jazyku, který je předpokladem k úspěchu celé spolupráce. Toto úzce souvisí i
s osvětou zaměstnanců, komunikací a obecných znalostí o světě neslyšících.

8 Závěr
Před zadáváním práce jsem se již nějakou dobu pohybovala mezi neslyšícími a
poznávala jejich kulturu, specifika a pravidla jejich komunity. Proto jsem před začátkem
výzkumu již měla o tématu dobré znalosti a přistupovala jsem k výzkumu s myšlenkou, že
neslyšící knihovny vůbec nenavštěvují, protože vůbec nečtou kvůli výše zmíněným
problémům s českým jazykem. Cílem pro mě tedy bylo tyto dva předpoklady potvrdit nebo
vyvrátit, případně zjistit jejich konkrétní příčinu.
Pokud se zaměříme na tvrzení, že neslyšící knihovny nenavštěvují, můj výzkum ho
potvrzuje. Z mého výzkumného vzorku knihovnu aktivně navštěvuje pouze jeden respondent,
čtyři vůbec a dva pouze příležitostně. Důvody pro nenavštěvování knihoven jsou různé, ale
všechny se dají vzhledem k výše popsané problematice sluchového postižení očekávat.
Tvrzení, že neslyšící vůbec nečtou, však můj výzkumný vzorek nepotvrdil. Pouze
jeden respondent uvedl, že nečte vůbec a jeden, že nečte moc. Všichni ostatní knihy čtou nebo
četli dříve. I přes výše popsanou problematiku českého jazyka a recepce textu neslyšícími
respondenti uvádějí, že knihy čtou, kupují a zajímají se o ně. Pokud bychom porovnávali
průměrného slyšícího a neslyšícího čtenáře, velmi pravděpodobně bychom došli k velmi
odlišným výsledkům a mohli tak tvrdit, že neslyšící v porovnání se slyšícími prakticky
nečtou. To by byla pravda, ale tyto dvě skupiny jsou z důvodů popsaných v teoretické části
nesrovnatelné. Neslyšící čtou výrazně méně a vyhledávají i žánrově odlišnou literaturu, ale
čtou.
Samozřejmě nemůžeme tato zjištění automaticky plošně aplikovat na všechny
neslyšící a vydávat je za nepopiratelná fakta. Pro opravdu relevantní výsledky nemá tato práce
potřebné množství dat, ale můžeme její výsledky brát jako zajímavý náhled do komunity
neslyšících.
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12 Přílohy
Respondent 1
1. Navštěvujete nějakou knihovnu?
No…hodně chodím do knihkupectví, ale do knihovny vůbec.
2. Proč ne?
Hlavně kvůli komunikaci, když přijdu poprvé, jak mám postupovat? Vůbec nevím. Někoho se zeptám?
Jak? Je tam problém s komunikací. Proto radši chodím do knihkupectví, tam komunikovat
nepotřebuji, sama si hledám a čtu, co mi přijde zajímavé.
3. Víš, že Městská knihovna v Praze má důležité informace tlumočené do ČZJ a speciálně upravený
fond pro neslyšící?
Opravdu má? To vůbec nevím. Potom si to chci najít, jakou mají www adresu, neznám ji.
Adresa je www.mlp.cz , nahoře je kolonka služby. Tam jsou různé služby například i pro nevidomé.
Zajímavé.
Jsou tam důležité informace v ČZJ, jak postupovat při registraci.
No, to bych právě potřebovala vědět!
Nebo jak vyhledávat knihy, jaká je nabídka knih nebo knihovní řád a další. Také tam je video
ukázka, jak to v knihovně vypadá.
Zajímavé.
4. Bojíš se problému s komunikací v knihovně?
Ano, velmi.
5. Víš, že na některých pobočkách můžeš využít online tlumočení?
To vůbec nevím!
Ano, na Smíchově, Staroměstské, Opatově, Bohnicích a Korunní.
6. Kdyby v knihovně byla akce tlumočená do ČZJ, přemýšlela bys o návštěvě?
Ano, určitě, šla bych.
7. Jaké jsou pro vás důvody nebo motivace, proč chodit často do knihovny?
Je tam klid. Nemusíš si knížky kupovat, ušetříš peníze a můžeš si v klidu číst. To je myslím všechno.

Respondent 2
1. Navštěvuješ nějakou knihovnu?
Dříve jsem chodila pořád, teď už ne.
2. Proč?
i

Měla jsem děti, vodila jsem je do knihovny ukazovat jim knížky a číst s nimi. Teď už vyrostly, tak
nechodí, knížky mají doma.
3. Víš, že Městská knihovna v Praze má důležité informace tlumočené do ČZJ a speciálně upravený
fond pro neslyšící?
Vím, ale nepoužívám ji. Ano, vím, že tam mají videa v ČZJ, ale neviděla jsem je.
4. Bojíš se problému s komunikací v knihovně?
Nepotřebuji tam komunikovat. Když přijdu hledám si knížky sama. Kdysi jsem měla problém
s hledáním na počítači jedné odborné knihy, ukázala jsem knihovnici, jakou knihu potřebuji a ona to
vyhledala za mě. Jinak dělám všechno sama.
5. Kdyby v knihovně byla akce tlumočená do ČZJ, přemýšlela bys o návštěvě?
Kdybych měla zrovna čas, tak ano.
6. Jaké jsou pro vás důvody nebo motivace, proč chodit často do knihovny?
Důvody jsou dva. Můj první syn je slyšící, chodili jsme do knihovny číst, protože se mi nechtělo
kupovat stále nové a nové knihy. Hodně jsme četli, když vyrůstal. Druhý syn je neslyšící, chodila jsem
mu do knihovny ukazovat a půjčovat dětské knížky, aby měl motivaci ke čtení a spolu s tím se učil
český jazyk. Hodně jsme spolu četli a učili se. Já sama jsem si pro sebe půjčila třeba dvě tři knížky,
takže jsem četla, ale teď jsou synové velcí a já pořád někde lítám, tak už tam nechodím.

Respondent 3
1. Navštěvuješ nějakou knihovnu?
Vůbec.
2. Proč?
Čtení je buď těžké, nebo mě nebaví.
3. Víš, že Městská knihovna v Praze má důležité informace tlumočené do ČZJ a speciálně upravený
fond pro neslyšící?
Nevím.
4. Bojíš se problému s komunikací v knihovně?
Ne, všechno když tak napíšu a je to v pohodě.
5. Kdyby v knihovně byla akce tlumočená do ČZJ, přemýšlela bys o návštěvě?
Ano, ale hodně záleží na tématu, občas se objeví něco zajímavého.
6. Jaké jsou pro vás důvody nebo motivace, proč chodit často do knihovny?
Vzdělávání, čtením knih a různých materiálů se hodně učí.

Respondent 4

ii

1. Navštěvuješ nějakou knihovnu?
Vůbec.
2. Proč?
Knížky moc nečtu.
3. Víš, že Městská knihovna v Praze má důležité informace tlumočené do ČZJ a speciálně upravený
fond pro neslyšící?
To nevím.
4. Bojíš se problému s komunikací v knihovně?
Nemám. Vždycky když něco potřebuji, například se na něco zeptat, napíšu to.
5. Kdyby v knihovně byla akce tlumočená do ČZJ, přemýšlela bys o návštěvě?
Asi jo. Záleží hodně na tématu. Kdyby bylo téma třeba příroda nebo cestování, to mě hodně baví, ale
kdyby bylo třeba něco o historii, to by mě nezajímalo.
6. Jaké jsou pro vás důvody nebo motivace, proč chodit často do knihovny?
Čí motivace, moje?
No, anebo co ty si myslíš, že by se muselo v knihovně vylepšit, aby si do ní začala chodit?
Myslím, že koho baví číst, tak do knihovny chodí. Já moc nečtu, ale ráda si půjčím komiks.
Městská knihovna v Praze má speciální nabídku knih pro neslyšící, obsahuje titulkované filmy a
hodně komiksů, nejenom dětské ale i třeba i o české historii. Opravdu všechny možné komiksy.
Jejich nabídku můžeš najít na stránkách mlp.cz v kolonce služby. Jsou tam třeba i odborné knihy
s tématikou neslyšících.
Zajímavé. Dřív jsem občas chodila do knihovny spolu s mámou, ta chodila často půjčovat si knihy pro
sebe. Já si občas našla komiksy, ale víc ne.

Respondent 5
1. Navštěvuješ nějakou knihovnu?
Vůbec nechodím, víc si kupuji vlastní knihy
2. Proč nechodíš?
Je tam složitá komunikace, je těžké se někoho zeptat, aby mi poradil třeba při výběru knihy, člověk
toho má za chvíli dost. V knihkupectví mám svůj čas na výběr. Stalo se mi, že jsme se bavily
s kamarádkami a jedna nám doporučila knihu, tak jsem si jí šla koupit, druhá kamarádka si ale koupila
jinou, tak jsme si je pak půjčily mezi sebou.
3. Víš, že Městská knihovna v Praze má důležité informace tlumočené do ČZJ a speciálně upravený
fond pro neslyšící?
Nevím.
4. Bojíš se problému s komunikací v knihovně?
iii

Ano.
5. Víš, že na pěti různých pobočkách můžeš využít online tlumočení?
Vím, že na Andělu to jde, ale o ostatních pobočkách nevím.
Ještě Staroměstská, Bohnice
Do Bohnic vůbec nejezdím.
A ještě Opatov.
6. Kdyby v knihovně byla akce tlumočená do ČZJ, přemýšlela bys o návštěvě?
Kdybych se dozvěděla něco nového a zajímavého, ráda bych šla, jsem zvědavá, vzala bych sebou i
děti, ty by si tam mohly zatím něco půjčit, vylepšit češtinu. Zatím vím jen o jedné akci, nevím, kde vzít
informace. Ve školách ty informace nejsou, nevíme o nich, neslyšící se často diví, když se dozví, že je
blízko knihovna, do které můžou chodit.
7. Jaké jsou pro vás důvody nebo motivace, proč chodit často do knihovny?
Myslím, že jsou knihovny důležité hlavně pro děti například když jim nestačí finance, nebo si
nemohou kupovat nové a nové knihy. V knihovně si je můžou půjčit a cvičit čtení. Ale teď nevím,
mohou děti samy do knihovny?
Ano, můžou. V knihovnách jsou místa přímo pro ně, jsou tam i hračky, probíhají tam například i
kurzy a zajímavé hodiny, kde je děti sedí v kroužku spolu s knihovnicí si například čtou příběhy a
vypráví.
Jako uvnitř v knihovně?
Ano
To jsem nevěděla.
Ve velkých knihovnách jsou často různé akce nebo pravidelný program pro děti. Po škole můžou jít
do knihovny a tam trávit čas.
Ale jak bude v knihovně komunikovat neslyšící dítě? Jak se zeptá knihovnice? Umí znakovat?
Chápu, to je problém, dřív byl program pro neslyšící děti, kde knihovnice četla dětem knížky a
vedle měla tlumočnici, ukazovaly dětem obrázky a ty si tak vylepšovaly češtinu, ale nevím, jestli
ještě funguje.
O tom jsem nic neslyšela.
Bylo to na Staroměstské a myslím na Andělu.
Ano, právě na Andělu, tam je hned za rohem škola pro neslyšící, byla jsem tam, knihovnice byly
usměvavé, ale znakovat neuměly, musela jsem to napsat a potom dlouho čekat, asi mi nerozuměly.
Knihovna má na stránkách napsáno, že na těch pěti pobočkách je základní komunikace ve
znakovém jazyce.
Opravdu?
Ale nevím, jak moc jí opravdu umí, vedení pošle knihovníky na školení, ale když znakový jazyk
nepoužívají, rychle ho zapomenou a pak umí jen pár znaků, ale komunikovat nedokážou.
iv

Právě! Proto má škola v radlicích vlastní knihovnu, kam děti chodí a ostatní knihovny v Praze moc
nepoužívají, protože třeba nevědí, že tam mohou chodit, chodí do té školní. Kdyby škola neměla svoji
knihovnu, hledaly by jinde a chodily tam, knihovníci by se tak naučili lépe komunikovat, protože by
museli a třeba by znaky nezapomínali.

Respondent 6
1. Navštěvuješ nějakou knihovnu?
No…ano, občas ano, záleží, jestli třeba vidím nějakou zajímavou knihu nebo když potřebuji dělat do
školy nějaký výzkum. Třeba boj za práva neslyšících nebo výzkum znakového jazyka, taky speciální
pedagogiku, ale tu opravdu nemám rád. Zajímají mě hodně informace o různých spolcích a kultuře
neslyšících, takové knížky ale obyčejná knihovna nebo knihkupectví nemá, tak chodím do knihovny
Filozofické fakulty, vím, že tam mají, co hledám a půjčuji si knihy tam, tři roky jsem tam chodil
opravdu často, protože jsem studoval, teď už tam nechodím, protože to nepotřebuji. Ale doma mám
velkou knihovnu pro a o neslyšících. Třeba různé výzkumy o znakovém jazyce, kultuře neslyšících,
neslyšící autory anebo slyšící autory, kteří navazují na práce neslyšících a respektují je, to mě zajímá a
baví. Do Knihovny chodím málo, často ve spojení se školou, je to klidné místo
2. Proč? (odpovídá výše)
3. Víš, že Městská knihovna v Praze má důležité informace tlumočené do ČZJ a speciálně upravený
fond pro neslyšící?
To nevím. Ale kdysi jsem šel do knihovny a ptal jsem se na nějaké tlumočnické služby a oni se na mě
jen dívali, ale žádné informace jsem nedostal, ptal jsem se na tlumočníka, protože jsem neměl čas,
potřeboval jsem do práce a nechtělo se mi to hledat a ani jsem nevěděl kde, chtěl jsem se zeptat, kde
mají nějaké konkrétní knihy, abych si je mohl hned vzít a jít, ale vůbec nevěděli, byl tam problém
s komunikací.
4. Bojíš se problému s komunikací v knihovně?
Ano, je to trápení. Já sám problém nemám, vždycky to můžu napsat, nemám z toho strach,
komunikace se nebojím. Trápení je s češtinou - když píšu, nevím jestli pochopí, co jsem napsal a co
chci, protože tam může být chyba a pak mi přinesou jinou knížku. Třeba když je někde něco anglicky,
nevím, co vybrat a kde hledat a zeptám se, tak vůbec neví nebo si nerozumíme a pořád mi dávají
něco jiného, než chci, takhle ta konverzace dlouho pokračovala, než jsem se na to vykašlala, šla jsem
a to, co jsem potřebovala jsem vyfotila a ukázala jim to na mobilu, pak to pochopili, předtím si
mysleli, že sem chtěla jinou knihu nebo já nevím. S češtinou je problém, vidí můj text a zarazí se, vidí
chyby a dost divně se na mě koukají, ale jak jinak s nimi mám komunikovat?
5. Víš, že na pěti různých pobočkách můžeš využít online tlumočení? Zajišťuje ho Tichá linka.
Ne, já Tichou linku vůbec nemám a nepoužívám, mám jiné možnosti
Myslela jsem hlavně, že je tam možnost to online tlumočení využít.
Já používám linku od O2, ta je v pohodě.
6. Kdyby v knihovně byla akce tlumočená do ČZJ, přemýšlela bys o návštěvě?
Ano, přemýšlela, ale já často nemám čas, jsem hodně v práci a tak nestíhám.
v

7. Jaké jsou pro vás důvody nebo motivace, proč chodit často do knihovny?
Motivace… například jedna z věcí je hodně povídání si, jsou tam jednotlivé služby pro děti, pro
dospělé a pro důchodce, ale neslyšící čtení moc nerozumí, bylo by lepší mít tam tlumočníka, který jim
vše vysvětlí, třeba jaké typy knih jsou pro ně vhodné, aby si mohli v klidu číst. Třeba dětem
s tlumočníkem vyprávět pohádky a ukazovat jim knížky. Další by mohly být například exkurze, kde se
budou moc podívat po knihovně, ukázat jim knížky, pak si s nimi třeba sednout, aby se mohly na
všechno zeptat. Neslyšící pak přijdou a budou si půjčovat knihy.

Respondent 7
1. Navštěvujete nějakou knihovnu?
Ano, navštěvuji.
2. Proč ano/proč ne?
Opravdu miluji čtení.
3. Víte, že Městská knihovna v Praze má důležité informace tlumočené do ČZJ a speciálně upravený
fond pro neslyšící?
Ano, to vím, vím že tam mají různé služby, třeba rezervovat si knihu, Vím, že tam jsou videa ve
znakovém jazyce, jak založit čtenářský průkaz nebo jak si půjčovat knihy. Já jsem to všechno měla
tlumočené na exkurzi v knihovně, vím že ty videa na internetu jsou, i když přesně nevím, co v nich je.
4. Máte v knihovně problém s komunikací?
Ne, nebojím, nemám s komunikací problém, případně to můžu napsat.
5. Kdyby byly v knihovně akce tlumočené do ČZJ, navštívili byste je?
Kdyby to bylo zajímavé téma určitě bych přemýšlela, že je navštívím.
6. Jaké jsou pro vás důvody nebo motivace, proč chodit často do knihovny?
Moje?
Ano, tvoje a neslyšících.
Já do knihovny chodím tak jednou dvakrát měsíčně hlavně si půjčovat knihy, jinak tam chodím hlavně
když mi vyprší výpůjční lhůta, jsem hodně časově omezená a ne vždy to stíhám. Motivace neslyšících?
To je těžké říct. Já myslím, že neslyšící jsou zvyklí, že mají problém s českým jazykem a komunikací
v něm, táhne se to hodně dozadu do historie, tenhle problém trvá už dlouho. Kdyby se v knihovně
změnil například, tedy ne v knihovně, ve škole, kdyby se změnila výuka českého jazyka pro neslyšící,
postupně by se to začalo měnit, víc by rozuměli českému jazyku a začali by chodit i víc do knihoven.
Všechno záleží na škole, ale taky i na rodině a jak je dítě vychováváno, jakou má kulturu. Je těžké říct,
jaká konkrétní věc by se musela změnit nebo vylepšit. Myslím, že teď je důležité mít tam videa ve
znakovém jazyce, jak funguje knihovna, aby to neslyšící věděli, potom tam budou víc chodit, ale mají
velký problém s českým jazykem a se čtením, takže je to těžké.

vi

