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Znakový jazyk, tlumo�nictví a vizualizace 
na vysokých školách 

z pohledu Masarykovy univerzity  

Mgr. Pavel Ku�era, Bc. Dana Pe�ázová, PhDr. Petr Pe�áz  
St�edisko pro pomoc student�m se specifickými nároky Masarykovy univerzity  

1. Vznik a vývoj servisních služeb pro sluchov� postižené na Masarykov� univerzit�  

St�edisko pro pomoc student�m se specifickými nároky (kratším názvem: st�edisko Teiresiás) bylo 
založeno v roce 2000 p�i Masarykov� univerzit� jako celouniverzitní výukové, poradenské, 
technicko-organiza�ní a servisní pracovišt�, po dvou letech pilotního provozu na úrovni fakult. Jeho 
úkolem je zajiš�ovat, aby studijní obory akreditované na Masarykov� univerzit� byly p�ístupné také 
student�m neslyšícím a nedoslýchavým, nevidomým a slabozrakým a student�m s pohybovým 
handicapem.  

V dob� vzniku st�ediska Teiresiás koncem 90. let byli na Masarykov� univerzit� pouze 2 prezen�ní 
studenti s t�žkým sluchovým postižením a hlavní �ást pozornosti se v té dob� upírala spíše ke 
student�m se zrakovým handicapem. Vzhledem k nevyváženosti takto zajiš�ovaných služeb byl 
roku 2003 zahájen pilotní projekt s cílem integrovat do studia neslyšící, který m�l nebývalý ohlas; 
po p�ti letech provozu už st�edisko Teiresiás poskytuje služby celkem 76 sluchov� postiženým 
student�m. Zam�stnává p�itom 4 interní a 10 externích tlumo�ník� (v�etn� tlumo�ník� sluchov�
postižených).  

2. Legislativní otázky spjaté s tlumo�ením  

Stejn� jako jiné evropské zem� p�istoupila �eská republika v 90. letech 20. století k revizi politiky, 
jež trvala dobrých sto let a na jejímž po�átku stojí známý milánský kongres – v roce 1998 byl p�ijat 
zákon 155/1998 Sb., O znakové �e�i. Ten v obecné rovin� a prost�ednictvím pon�kud nezvyklé 
terminologie zakotvuje právo sluchov� postižených na ve�ejné uplatn�ní znakového jazyka, v�etn�
jeho role ve vzd�lání, nikoli však dostate�n� jasn� a explicitn�. § 7, který právo na vzd�lání 
„s využitím znakové �e�i“ (nikoli ve znakovém jazyce) p�iznává, je vzáp�tí svou vysv�tlující 
poznámkou odkázán na ustanovení školského zákona, tedy mimo rámec vysokých škol, a pouze 
§ 8, odst. 3, zavádí vysokým školám povinnost poskytovat bezplatn� tlumo�nické služby 
(vymezující p�edpis ministerstva školství, na který § 8 odkazuje, ovšem rovn�ž nepostihuje vysoké 
školství). Aby studenti se smyslovým handicapem mohli za tohoto právního vakua na MU studovat, 
vydal rektor Sm�rnici o studiu osob se specifickými nároky, která upravuje podmínky p�ijímacích 
zkoušek, pr�b�h a ukon�ení studia, v�etn� povinnosti komunikovat s mluv�ími znakového jazyka 
v tomto jazyce.  
Vývoj po�tu sluchov� postižených student� si vzáp�tí ovšem vyžádal další legislativní zákrok. 
V akademickém roce 2007/2008 totiž dosáhl po�et t�žce sluchov� postižených na MU v pr�m�ru 
0,2 % všech student�, s pestrým rozložením na jednotlivé fakulty: na Fakult� informatiky jde o 1 %, 
následuje Pedagogická fakulta s 0,5 % – jde tedy o po�ty p�ekra�ující frekvenci v b�žné populaci, 
což s sebou nese �adu praktických organiza�ních nesnází. Vzhledem ke všem skute�nostem je proto 
v sou�asné dob� v projednávání paragrafované zn�ní nové sm�rnice, jež se týká postavení 
znakového jazyka ve vztahu k ostatním vyu�ovacím jazyk� a využívání tlumo�ník� p�i studiu na 
MU. Sm�rnice vymezuje práva a povinnosti u�itele, studenta a tlumo�níka a po�ítá s tím, že ve 
všech t�chto rolích se m�že uplatnit jak slyšící, tak sluchov� postižený. Pokud jde o roli tlumo�níka, 
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zavádí se na MU akademický etický kodex tlumo�níka, který up�es�uje a dopl�uje zásady 
formulované pro výkon tlumo�nické profese v �ad� zemí v�etn� �eské republiky.  

3. Specifika tlumo�ení na Masarykov� univerzit�  

Hlavním specifikem tlumo�nického servisu na Masarykov� univerzit� je to, že není koncipován 
jako služba neslyšícímu studentovi (natož pak výlu�n� na žádost neslyšícího studenta), nýbrž jako 
prost�edek zajišt�ní výuky a chodu školy. Za p�ítomnost tlumo�níka ru�í rektorovi školy st�edisko 
Teiresiás automaticky vždy tam, kde škola sama svým organiza�ním opat�ením (vypsáním 
p�ednášky, seminá�e, cvi�ení, exkurze atd.) vytvá�í prost�edí, v n�mž mají spolu jednat mluv�í 
znakového a orálního jazyka. Tam, kde není p�ítomnost tlumo�níka p�edem automaticky dána, 
protože jde o p�íležitostnou akci, u níž není pot�ebnost tlumo�níka p�edem z�ejmá, m�že iniciativa 
k zajišt�ní tlumo�níka vzejít práv� tak od slyšícího jako od neslyšícího ú�astníka plánované 
komunikace.  

Dalším specifikem je rozsáhlá výuka p�ímo ve znakovém jazyce (Pedagogická fakulta, Fakulta 
informatiky, celouniverzitní jazyková výuka v gesci st�ediska Teiresiás) a individualizovaná výuka 
organiza�n� p�izp�sobená pro tlumo�ení (na �ad� fakult). První typ zajiš�ují jak tlumo�níci 
s aprobací pot�ebnou pro danou výuku, tak rodilí mluv�í s touto aprobací. Individuální výuka se 
realizuje v p�ípadech, kdy tempo výkladu nebo technické a organiza�ní podmínky (typ místnosti, 
soub�h více �inností apod.) brání zajistit standardní tlumo�nický servis p�ímo v b�žné výuce, nebo 
kde p�edb�žné znalosti sluchov� postiženého jsou vlivem p�edcházejícího studia nižší, než je 
standard, takže se musí p�ipravovat intenzivn�ji a v pomalejším tempu. V takových p�ípadech hradí 
škola kopii kurzu, jejíž tempo a zp�sob organizace zajistí pro sluchov� postiženého pot�ebné 
podmínky (po�ínaje tlumo�ením bez informa�ních ztrát). 

T�etím d�ležitým specifikem je volba, kterou MU nabízí mezi znakovým jazykem a vizualizací 
jiných jazyk�, nej�ast�ji �eštiny nebo angli�tiny. Krom� b�žné formy vizualizace, kterou 
p�edstavuje znakování �eštiny nebo vizualizace artikulací tam, zde si z praktických d�vod� tento 
zp�sob komunikace sluchov� postižený vyžádá, je na MU p�edevším rozsáhlý dispe�ink 
zapisovatelský, který funguje nezávisle na tlumo�nickém dispe�inku, ale jehož sou�innost s 
tlumo�nickým servisem koordinuje studijní odd�lení st�ediska Teiresiás. Sí� zapisovatel� disponuje 
n�kolika notebooky pro každou fakultu a pro její práce si postupn� ustalují pravidla a metodika 
vycházející z rozlišování jednotlivých typ� zápisu. Rozlišuje se zápis vizualiza�ní, registra�ní, 
obsahový a orienta�ní, p�i�emž první dva typy jsou v širším slova smyslu zp�sobem vizualizace 
orálního textu: vizualiza�ní zápis slouží ke sledování mluveného textu online v reálném �ase (v 
p�ípad� ve�ejné akce pro více osob na plátn�, jinak na individuálním displeji), registra�ní zápis 
slouží offline, tedy ke zp�tnému opakovanému pr�chodu vysloveným dokumentem (je 
ekvivalentem dikatofonového záznamu).  

Samostatnou kapitolou p�esahující rámec tohoto p�ísp�vku je uplatn�ní znakového jazyka p�i 
jazykové výuce. Jenom v hlavních rysech lze nazna�it, že Masarykova univerzita nep�edpokládá 
prosté vypušt�ní ústní �ásti jazykových zkoušek orálních jazyk�. Hlavní roli ústních zkoušek je 
nutno vid�t v tom, že zkoumají prezenta�ní schopnosti studenta ve ve�ejné komunikaci a dále jeho 
argumenta�ní pohotovost v reálném �ase. Pokud jde o schopnost ve�ejné prezentace, je p�i 
záv�re�ných zkouškách nahrazována prezenta�ním vystoupením ve znakovém jazyce. Pokud jde o 
formula�ní a argumenta�ní pohotovost v diskusi, je dokládána ve�ejným chatem v orálním jazyce.  

V b�žné výuce je zpravidla jeden tlumo�ník, pokud rozsah akce nep�esáhne 90 minut (tedy 2 
vyu�ovací hodiny). U blokové výuky (typicky nap�íklad u kombinované formy studia, se st�ídají 2 
tlumo�níci. Samoz�ejmostí je p�ítomnost tlumo�níka u zkoušek, konzultací, pedagogických praxí, 
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sportovních kurz� atd., op�t primárn� z iniciativy školy, bu� automaticky (kde je pot�eba 
tlumo�níka obecn� p�edem z�ejmá), nebo na žádost u�itele (kde ji pokládá za vhodnou jednotlivý 
pedagog nebo pracovník univerzity), p�ípadn� z iniciativy studenta.  

4. Další aktivity tlumo�ník� na MU  

Tlumo�níci se spolu se sluchov� postiženými pedagogy a odbornými pracovníky školy podílejí na 
�ad� další aktivit:  

• terminologická databáze v oblasti matematiky, informatiky, práva a dalších obor� (online), 
která se stává základem plánovaného tezauru online, v�etn� transkripce znak� (pro 
jednozna�nost a pro oboustranné vyhledávání v elektronickém slovníku) a jejich uplatn�ní 
v kontextu; v plánu je zapojení této databáze do projektu EuroWordNet  

• standardizace terminologie související se samotným provozem vysoké školy a 
s jednotlivými vyu�ovacími obory, tak aby p�i st�ídání tlumo�ník� nebo student� v týchž 
nebo p�íbuzných p�edm�tech byla zajišt�na konzistence a kontinuita  

• další vzd�lávání tlumo�ník� v �ZJ – seminá�e a školení sm��ují k profesnímu r�stu 
tlumo�ník� MU, ke sjednocení terminologie jednotlivých obor� a vým�n� zkušeností  

5. Záv�r  

Sou�asná situace ukazuje, že je pot�eba se soust�edit na výchovu vysokoškolsky vzd�laných 
tlumo�ník� zam��ených oborov� – vysloven� zoufalá je situace v oblasti technických v�d, 
p�írodních v�d a informatiky. Masarykova univerzita nabízí sluchov� postiženým všechny své 
obory, ale p�ipravenost uchaze�� k jejich studiu je malá a rovn�ž stupe� rozvoje znakového jazyka 
je zatím problematický. Stoleté vy�azení z ú�asti na vzd�lání a uplatn�ní ve ve�ejném ob�anském 
život� má citelný dopad na terminologickou bohatost, stylistickou bohatost a sémantickou 
jednozna�nost. I tam, kde je tlumo�ník ochotný se dále vzd�lávat v daném oboru, chybí v�tšinou 
slovní zásoba ve znakovém jazyce, protože neexistují mluv�í, kte�í by v dané odborné oblasti byli 
profesn� �inní a byli garancí p�irozeného terminologického rozvoje. Možným východiskem 
k p�eklenutí tohoto stadia, p�ipomínajícího �eštinu po�átkem 19. století, je zapojení neslyšících i 
slyšících student� jednotlivých obor� do programu rozvoje znakového jazyka. Neslyšících jako 
budoucích nositel� znakové jazykové kultury v t�chto profesních oblastech a zodpov�dných za 
terminologickou bohatost a funk�nost odborných vyjad�ovacích postup�, slyšících jako 
potenciálních kvalifikovaných tlumo�ník�.  
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