
Petr Vysuček: Na 143 neslyšících připadá jeden
tlumočník. Pojďte tu situaci změnit. Jde to.
HANA MARIE KUNEŠOVÁ

Praha – Historicky první
obor Tlumočnictví českého
znakového jazyka (ČZJ) se
poprvé otevře na Vyšší od-
borné škole při SŠ, ZŠ a MŠ
Štefánikova v Hradci Králo-
vé pro děti s vadami sluchu
letos na podzim. V naší ze-
mi je stále katastrofální ne-
dostatek těchto tlumočníků,
kteří zprostředkovávají
neslyšícím komunikaci s
většinovou slyšící společ-
ností. Jedná se o získávání
informací na úřadech, sou-
dech, u lékaře či v bankách.
Ale také sem patří i kvalitní
vzdělávání dětí s vadami
sluchu. Ve srovnání se svě-
tem, kde na čtyři až pět
neslyšících připadá jeden
tlumočník, se zhruba 143
českých neslyšících o jed-
noho tlumočníka doslova
pere. Proč tomu tak je a jak
situaci vidí do budoucna,
jsme si povídali s preziden-
tem organizace Asociace
organizací neslyšících, ne-
doslýchavých a jejich přátel
(ASNEP) Petrem Vysučkem.

Jak je možné, že je takový
nedostatek tlumočníků čes-
kého znakového jazyka? Kde
se stala chyba?
To by bylo na dlouhé po-

vídání. Příčinu můžeme
hledat v naší komunistické

minulosti. Neslyšící nesměli
ve školách používat znakový
jazyk, nestudovali vysoké
školy a respekt ke znakové-
mu jazyku i neslyšícím ne-
byl žádný. Nikoho na vyš-
ších místech tento fakt ne-
trápil. Lidé s jakýmkoli
hendikepem byli na okraji
zájmu tehdejší společnosti.
Proto nebylo potřeba nejen
vychovávat, ale ani myslet
třeba na obor profesionál-
ních tlumočníků do ČZJ.

Může se nedostatek tlumoč-
níků vázat i k chybějícím zá-
konům?
Ano, přesně tak. Už v roce

1998 byl sice přijat zákon,
který uznal ČZJ jako plno-
hodnotný jazyk a uznal i
základní práva neslyšících
lidí. Přesto stále neexistují
vyhlášky k tomuto zákonu.
V praxi to vypadá tak, že
není jasné, v jakých situa-
cích mají neslyšící na tlu-
močení právo a kdo tlu-
močníky platí. Také nikdo
neví, kdo má proplácet kur-
zy znakového jazyka pro
rodiče neslyšících dětí.
Dneska funguje tlumočení
jako sociální služba, což ne-
ní ideální situace. Nikde
není popsáno, jak by takové
vzdělání mělo vypadat, a co
se stane, když jej škola od-
mítne dítěti zajistit.

Znamená to, že zájmy nesly-

šících nejsou vnímány poli-
tickou reprezentací vážně?
Bohužel ano. I když se v

jednáních na nejvyšší poli-
tické úrovni za poslední dva
roky hodně pokročilo. Za
toto jsem velmi vděčný.

Je až neuvěřitelné, že u nás
na 143 neslyšících připadá
jeden tlumočník. Je možné
tuto situaci změnit, zlepšit?
Možnosti, kde vzdělávat

tlumočníky českého znako-
vého jazyka a změnit situaci
k lepšímu, jsem začal hledat
na podzim 2013. Tehdy jsem
se stal prezidentem stře-
chové organizace neslyšících
ASNEP. Jako první jsem
oslovil vedení Univerzity v
Hradci Králové, ale bez vý-
sledku. Univerzita neměla a
nemá odborné garanty
oboru. V naší zemi chybí
vzdělaní odborníci, nemáme
docenty a profesory v da-
ném oboru. Stejně jsem po-
chodil i na vysokých ško-
lách v Praze a Brně. Nako-
nec jsem se svěřil ředitelce
SŠ, ZŠ a MŠ v Hradci Králové
paní Rindové, která jako je-
diná škola v Česku plně re-
spektuje vzdělávání nesly-
šících podle jejich komuni-
kačních možností. K mé ra-
dosti jsme začali jednat.

Promiňte, co znamená spoje-
ní: respektuje vzdělávání
neslyšících podle jejich ko-

munikačních možností?
Znamená to, že respektu-

je český znakový jazyk jako
mateřský jazyk neslyšících
dětí, stejně jako čeština je
mateřským jazykem slyší-
cích. Respektuje také kultu-
ru neslyšících. Škola má
skvělé výsledky ve vzdělá-
vání neslyšících, hodně je-
jích studentů úspěšně po-
kračuje ve studiu na vyso-
kých školách a dobře se
uplatňuje na trhu práce.
Výsledky výuky a vzdělává-
ní studentů na této škole
jsou uznávané za hranicemi
ČR. Opírá se o zahraniční
spolupráci s odborníky na
vzdělávání dětí a studentů
ve znakovém jazyce. Příkla-
dem spolupráce je Gallau-
detova univerzita v USA,
která patří k nejlepším na
světě.

Řekl jste komunita neslyší-
cích. O jakém počtu lidí se
bavíme?
Mluvíme o jazykové a

kulturní menšině. Komuni-
tu neslyšících spojuje zna-
kový jazyk a také kultura a
zvyklosti odlišné od větši-
nové slyšící společnosti. Je
těžké říci přesný počet
neslyšících. Obecně se uvá-
dí, že v ČR je přes půl mili-
onu lidí se sluchovým po-
stižením. Nejsou to jenom
lidé neslyšící. Patří sem také
nedoslýchaví, ohluchlí a lidé
s kochleárním implantátem.
Každá tato skupina je spe-
cifická a každá má jiné ko-
munikační potřeby. Ale
nejhůře diskriminovanou
skupinou jsou neslyšící, je-
jichž mateřským jazykem je
ČZJ.

Zpátky k Vyšší odborné škole
(VOŠ) a oboru tlumočník ČZJ.
Jak se podařilo přesvědčit

zřizovatele školy a zástupce
ministerstva školství, aby
obor vznikl?
Byl to dlouhý vyjednávací

a dokazovací proces. Všech-
no si vzala na triko a na
zodpovědnost ředitelka Iva
Rindová. Tehdy jsem neměl
představu, kolik bezesných
nocí jsem jí připravil. Neu-
míte si představit, co úsilí
musela vyvinout, aby moji
představu naplnila. Kolik li-
dí na Královéhradeckém
kraji, který je zřizovatelem
školy, ale i na příslušném
odboru ministerstva školství
musela přesvědčit o tom, že
daný obor je potřebný pro
zlepšení života neslyšících
lidí u nás. Bylo nutné po-
stavit osnovu profesionální
výuky, zajistit dostatek
profesionálních a vzděla-
ných pedagogů, vytvořit
příslušné materiály k výuce
a mít k dispozici prostory
pro tříletý vzdělávací obor.
Letos na podzim otevíráme
první ročník prvních bu-
doucích tlumočníků ČZJ.

Stávající obor na pražské FF
UK, kde se vychovávají noví
tlumočníci ČZJ nestačí?
Čekal jsem tuto otázku.

Obor se vyučuje na Ústavu
jazyků a komunikace
neslyšících. Tlumočení, ja-
ko jeden ze tří specializací,
si studenti vybírají až na
konci studia. Tudíž obsah a
délka výuky nejsou dosta-
tečné pro praxi. Studenti se
při studiu věnují hlavně
lingvistice, která není obo-
rem čistě zaměřeným na
tlumočnické vzdělávání.

A výuka tlumočnického obo-
ru na vyšší odborné škole
splňuje podmínky k tlumo-
čení?
VOŠ je pro výuku tlu-

močnictví ideální. Při ní se
plně zaměříme jak na teorii
tlumočení, tak na praktic-
kou výuku českého znako-
vého jazyka a tlumočnic-
kých dovedností. VOŠ bude
mít v každém semestru po-
vinnou praxi. Jde nám o to,
aby absolventi své znalosti
mohli co nejlépe uplatnit ve
své práci. Při snahách o za-
ložení oboru na vysoké
škole jsme naráželi na po-
žadavek, aby výuka byla
zaměřená spíše na teorii.
Chyběl dostatečný počet
hodin věnovaných praktic-
kému vyučování, který
způsobuje omezené mož-
nosti uplatnění absolventů
v praxi.

Nový obor se bude vyučovat
při škole určené dětem s va-
dami sluchu, kde budou stu-
denti VOŠ denně potkávat
neslyšící děti. Může to být
pro ně také určitá výhoda?
Je to ohromná výhoda.

Studenti tlumočnictví se
budou setkávat s neslyšící-
mi dětmi i dospělými všech
věkových kategorií. Na VOŠ
budou samozřejmě učit i
neslyšící pedagogové. Stu-
denti budou moci neustále
procvičovat svoje znalosti v
ČZJ a poznají i kulturu a
mentalitu neslyšících lidí.
Ihned propojí získanou teo-
rii s praxí. Navíc je takovéto
prostředí i perfektním pří-
kladem inkluze slyšících a
neslyšících.

Jaká je struktura programu
vyšší odborné školy a jaké
uplatnění budou mít její ab-
solventi?
Jedná se o tříleté denní

studium. Strukturu progra-
mu nám pomáhal sestavo-
vat odborník na vzdělávání
tlumočníků z USA, který žil
delší dobu v ČR a zná dobře
situaci u nás. Nabízíme
možnost finančně dostup-
ného ubytování přímo v
komplexu naší školy. Pokud
někdo ze zájemců ovládá
český znakový jazyk, má
možnost individuální úpra-
vy rozvrhu. Studenti, kteří
ČZJ neumí, se jej budou učit
12 hodin týdně. Všichni pak
budou docházet na teore-
tické i praktické předměty.
Jak už jsem řekl, v každém
semestru budou studenti
chodit na praxi, a budou tak
přímo ve spojení s komuni-
tou neslyšících. Je to stejné,
jako při studiu jiného cizího
jazyka. Naši absolventi se
uplatní jako tlumočníci ve
školách nebo při tzv. ko-
munitním tlumočení, což je
tlumočení na úřadech, u lé-
kaře nebo při tvorbě pře-
kladů z českého jazyka do
znakového a obráceně.

Kde se lze přihlásit a kde se-
ženou zájemci informace?
Máme sice za sebou první

kolo přijímacího řízení, ale
zájemci se mohou ještě
hlásit do druhého kola.
Uzávěrka přihlášek je 18.
srpna a druhé kolo proběh-
ne začátkem září. Podmín-
kou je ukončené maturitní
studium, zaslání motivační-
ho dopisu a přihlášky.
Všechny informace najdou
na www.neslhk.com. Těšíme
se na početnou skupinu
první generace plně vzděla-
ných profesních tlumoční-
ků.

PREZIDENTorganizaceAsociaceorganizací neslyšících, nedoslý-
chavých a jejich přátel (ASNEP) Petr Vysuček.

REGION | Rozhovor

INZERCE

10
01

23
34

84
_L

10 12. srpna 2016Deník
www.denik.cz

LAST
MINUTE

Vysvětlivky: CC – Croco Club, BC – Blue Club; SS: Se snídaní | PP: Polopenze | AI: All Inclusive. Poznámka: Ceny jsou 
uvedeny v Kč za dosp. os. a jsou platné při min. počtu 2 osob platících cenu za dosp. osobu ve standardním dvoulůžkovém 
pokoji a /nebo promo pokoji (není-li uvedeno jinak). Nabízíme také velmi atraktivní dětské ceny a zvýhodněné nabídky 
pro další cestující osoby (v závislosti na max. možné obsazenosti pokoje). Výše uvedené ceny jsou platné ke dni vydání.

www.blue-style.cz

226 036 036

BÁJEČNÁ
DOVOLENÁ

ZA SKVĚLÉ 
CENY!

Termín Destinace Hotel Kat. Strava Dny Konečná cena

18. 8. Tunisko pevnina Royal Ruspina 4* AI 8 10 490 Kč 

29. 8. Burgas Aronia Beach 3* Al 8 11 990 Kč

17. 8. Djerba BC | CC | Meninx Resort & Aquapark 4* AI 8 13 990 Kč

4. 9. Marsa Alam Brayka Bay Resort 4* Al 8 14 390 Kč

20. 8. Agadir BC | Atlas Royal Hotel & Spa 5* PP 8 14 990 Kč

18. 8. Kréta Miro Elpida Village 3* AI 8 16 390 Kč

19. 8. Samos CC | Kampos Village Resort 3*+ AI 8 16 590 Kč

1. 9. Hurghada BC | CC | Sunrise Royal Makadi Resort & Spa 5* Al 8 16 990 Kč

16. 8. Zakynthos Porto Zorro 3* AI 8 17 390 Kč

16. 8. Mallorca Fergus Tobago 3* PP 8 17 790 Kč

24. 8. Kos Ammos Resort 4* AI 8 17 990 Kč

19. 8. Korfu Magna Graecia Palace 4* AI 8 19 190 Kč

18. 8. Chalkidiki Athos Palace 4* AI 8 21 990 Kč

18. 8. Rhodos BC | CC | Aldemar Amilia Mare 5* AI 8 24 190 Kč

20. 8. Turecká riviéra Kleopatra Life 4* Al 8 12 690 Kč

18. 8. Sardinie Califf o 3 SS 8 15 290 Kč


