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Jak komunikovat s uživateli se sluchovým postižením v 
knihovnách?

Daniela Ridlová

Poslední dubnový den jsem se zúčastnila velice zajímavého semináře s nevšední tematikou. Seminář týkající se 

problematiky sluchově znevýhodněných uživatelů knihoven pořádala Knihovna Jiřího Mahena v Brně v rámci 

projektu Bezbariérová knihovna.

Seminář připravilaMariana Koutská z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, která se danou problematikou 

osobně zabývá. Zazněly zde příspěvky na téma specifik lidí sesluchovým postižením, jejich kultury, 

komunikačních pravidel a čtenářství. Nechyběly ani přímé zkušenosti osob se zdravotním handicapem 

s knihovnou a s přístupem k životu i k majoritě.

Seminář byl rozdělen do tří ucelených bloků a byl překládán do znakového jazyka.

První blok byl věnován zejména teorii, vysvětlení základních pojmů a legislativě.

V úvodní přednášce nás Radka Horáková z Katedry speciální pedagogiky PdF MU seznámila se světem sluchově 

postižených a vysvětlila nejdůležitější termíny, jako je nedoslýchavost, hluchota, stařecká nedoslýchavost, ušní 

šelest, jednostranná hluchota, prelingvální sluchové postižení (vrozené) a postlingvální sluchové postižení. 

Nastolila i otázku významu sluchu v životě člověka, a to zejména pro získávání informací, pro orientaci v prostoru 

a v neposlední řadě v  komunikaci pro rozvoj sociálních vztahů. Přednášející zdůraznila, že sluchové postižení je 

jedno z nejrozšířenějších somaticko-funkčních postižení a že v České republice žije kolem 500 000 osob s tímto 

postižením (většinu z nich tvoří lidé se stařeckou nedoslýchavostí) a asi 15 000 osob je zcela neslyšících. Velmi 

zajímavé bylo vysvětlení termínu Neslyšící (psáno s velkým N). Velké písmeno symbolizuje, že neslyšící člověk 

není posuzován podle stavu svého sluchu, ale jako příslušník menšinové společnosti. V tomto případě se však 

nejedná o etnickou, ale o jazykovou a kulturní menšinu. Další část přednášky se týkala možností korekce 

sluchového postižení, kompenzace sluchové ztráty, pojednávala o jednotlivých typech sluchadel a kochleárních 

implantátů. Závěr přednášky byl věnován komunikačním formám, jako je odezírání, prstová abeceda, znakový 

jazyk, písemná komunikace a neverbální komunikace.

V další přednášce se Marie Horáková z Agentury pro neslyšící APPN, o. s., věnovala službám pro neslyšící a 

sluchově postižené, seznámila nás i s příslušnou legislativou. Za zmínku stojí zejména projekty, jako online 

tlumočnická služba pro neslyšící, zprávy pro neslyšící, tlumočení hudby či Tichá kavárna – první pražská kavárna 

s neslyšící obsluhou.

Druhý blok byl zaměřen na komunitu Neslyšících, jejich kulturu a na různá specifika v komunikaci. V prvním 

příspěvku Saša Zvonek představil středisko Teiresias, které je celouniverzitním pracovištěm Masarykovy 

univerzity a jehož úkolem je, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly přístupné také studentům 

nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, studentům s pohybovým handicapem či s jiným 

zdravotním omezením. Středisko zajišťuje studentům tlumočnický a přepisovatelský dispečink, technický servis či 

studijní, jazykové nebo odborné poradenství. V rámci přednášky nám představil systém Polygraf pro sledování 

zápisu mluveného slova v reálném čase a projekt „Hybridní kniha“. Hybridní kniha je multimediální publikace 

kombinující elektronický text s jeho zvukovou nahrávkou, doplněná komplexním navigačním aparátem. 



V dalším příspěvku nás Robert Milič seznámil s brněnským centrem znakového jazyka Trojrozměr. Vysvětlil rozdíl 

mezi českým znakovým jazykem jakožto přirozeným jazykem neslyšících s vlastní gramatikou i strukturou a 

znakovanou češtinou, která je umělým systémem.

Marie Basovníková z Katedry češtiny v komunikaci neslyšících FF UK se v další přednášce zaměřila na Neslyšící 

coby kulturní a jazykovou menšinu.

Třetí blok se zabýval čtenářstvím neslyšících. Jana Lukáčová z MŠ pro sluchově postižené Brno-Lesná 

představila čítanku pro neslyšící, jejíž je autorkou. Čítanka přehledně a jednoduše seznamuje žáky s gramatikou, 

obsahuje vysvětlivky obtížných slov, otázky k zamyšlení nad obsahem i ilustrace. Nedílnou součástí jsou pracovní 

listy. Dále se s námi podělila o praktické zkušenosti s výukou čtení dětí se sluchovým postižením.

Mariana Koutská se ve svém příspěvku snažila zodpovědět otázku přístupnosti českých knihoven pro neslyšící 

čtenáře. Představila výsledky svého výzkumu na téma Začlenění kulturních institucí do vzdělávání neslyšících, v 

rámci kterého oslovila šest škol pro sluchově postižené a několik českých knihoven. Přednášku zakončila příklady 

dobré praxe ze Švédska a Francie.

Pomyslnou třešničkou na dortu bylo závěrečné vystoupení studentů výchovné dramatiky pro neslyšící Difa JAMU, 

kteří nám předvedli (zahráli či zatančili) svá „knižní představení“. Středobodem představení je originálně vytvořená 

ilustrovaná kniha, která diváka láká vstoupit do příběhu.

Celý seminář byl velmi zdařilý, podnětný a inspirativní. Jsem pevně přesvědčena, že ve vztahu ke skupině čtenářů 

se sluchovým postižením máme ještě co dohánět :-)

Bližší informace a některé prezentace najdete na webu http://bezbarierova.knihovna.cz v sekci Semináře.
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