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Anotace

Problematika pFístupnosti kulturních institucí, konkrétné muzeí a galerií, pro neslyéící
nóvÉtévníky naréZí na stóvající legislativu, kultumí politiku dané zemé, úroveó vzdélàvóní,
které je neslySícím nabízeno, ale také na míru informovanosti o problematice sluchového
postiàení ve spoleènosti. Na nàsledujících strànkóch bude pFedstaveno téma pFístupnosti
muzeí a galeií ve tíech evropskych stàtech - v eeské republice, Francii a Svédsku. Nejprve
se zaméiím obecnéji na problematiku sluchového postizení a komunikaóních specifik, které
se k nému vé2í. Nésledné porovnàm legislativu a kultumí politiky vÉ;ech tíí stétit s ohledem
na antidiskriminaóní zàkony a evropské úmluvy. A koneóné piedstavím vystupy vizkumu,
kteri,se zaméíoval na zkuÉenosti neslySících Zàkù ZS s muzei a galeriemi a na piístupnost
muzeí a galeií pro détské neslyÉ;ící névÉtévníky.

Pokud v textu odkazuji na "neslyéící iéky", mém na mysli Zéky zàkladní ékoly, kteií
mají téZké sluchové postii.ení (jsou téZce nedosl'fchaví nebo neslyÉ;ícî), respektive na Zéky s
kochleémím implantétem, jejichZ hlavním komunikaóním systémem je znakou! jazyk. Termín
,Neslyéící" odkazuje na óleny jazykové a kulturní minoity.

úvoo

"Hell, it's our world, too!

Of course I cannot deny the fact that there are many more
hearing people than there are deaf. But, I can and will

deny them the right to claim the world.

I, as a deaf person, have my own ights, my own place on
this planet. We are what we are, signing people who

function equally in every aspect of living."

Ben Bahan

Na svètè existuje obrovské mnoZství lidí se sluchoq.im postiZením. Podle Svétové

zdravotnické organizace je jejich poèet odhadovén na 360 milionú, tedy piibliZnè pèt procent

populace, z loho 32 milionú dètí. V Óeské republice se poèet osob s postiàením sluchu blíZí

400 tisícúm. Sluchové postiZení v5ak oznaòuje velmi rúznorodou skupinu sluchovlch vad od

fehké nedoslychavosti, snadno kompenzovatelné sluchadly, aZ po tézké sluchové posti2enÍ,

jehoZ nositelé vètéinou komunikují znakovlm jazykem.

U név5tèvníka muzea, ktenf mé nenépadné sluchadlo piímo ve zvukovodu a ucho

zakryté vlasy, sluchové postiZení vúbec nemusíme rozpoznat, hraje témèf bezvlznamnou



roli. Jde o podobnou situaci jako u élovèka s bnÍlemi, nad jeho2,,zrakovym postizením"

vùbec nepiemfélíme. Oproti tomu na strané druhé stojí méné poòetné skupina lidí, kteií se v

galerii òi muzeu ocitnou v roli cizincú ve vlastním stàté, aniz by o tom kdokoli vèdél.

Komunikují pÈedev5ím znakovym jazykem a òasto mohou mít problém s chépéním textu

psaném v óeètinè.

Proó tomu tak je? Vèdí muzea a galerie, kdo k nim piichàzí? Ví tyto instituce, které

mají zprostiedkovàvat kulturní bohatství vSem bez rozdílu, jaké potfeby tato velice rúznorodà

a v mnohém specifické skupina mé?

LID OKA

PiestoZe je stupeà ztràty sluchu vfznamnlm faKorem, u sluchového postiiení hraje

velkou roli piedevéím to, kdy k danému postiZení do5lo. Lidé, kteÍí ztratili sluch po sedmém

roce àivota nebo pozdèji, mají jiZ rozvinutou mluvenou ieè a velice èasto jsou schopni se

jejím prostiednictvím i nadéle dorozumívat - jde o postlingvélní sluchové postizení. Tito lide

mají snadnèjsí vfchozí situaci pii komunikaci se slyéící spoleóností a vétsí piedpoklady pro

odezíràní. Oproti tomu ti, KeÈí se jiZ se sluchovfm postiàením narodili nebo o sluch piiSli do

5esti, respektive sedmi let véku, nemají piirozenè zajiStènf pfístup k informacím v mluvené

Íeèi - jedna se o postizení prelingvélní, tj. postiZení vzniklé pÈed ukonóením vfvoje Èeòi.

Rozvoj ieèi tudíZ není tak rychli nebo je znaéné opo2dén1í. Ulohu mluvené ieói a akustickfch

podnétú musí piirozenè pfevzít podpora vizuàlní komunikace, tj. znakového jazykar. Ten

umoZÉuje nejen rozvoj jednotliv,.ich jazykov,Ích rovin a systému komunikace, ale piedevSím

rozvoj mentélního slovníku a myèlení. V takovém pÈípadé nezéle2í na tom, zda jde o

komunikaci audio-orélnf nebo vìzuAlnè-motorickou (Guidetti a Tourette 2006). Podstatné je,

aby byla tato komunikace plnohodnotné a oboustrannà.

Hluchf, hluchonèmf a znakové ieè aneb éiroce rozéíÍené omyly

Sluchové posti2ení je spojovéno s iadou dezinformací a stereotypù, které se daií

odbourévat jen pomalu. Piedsudky souvisí piedevsím s komunikací, které svét sluchového

posti2ení charakterizuje asi nejvíce a které vlrazné urèovala vzàjemnf vztah slyèících a

neslysících i v prúbéhu historie. Stereotypní pÍístup slysících k neslysícím je èasto posilovén

médii i filmovfm prùmyslem, kteni piedstavoval lidi se sluchovfm postiZením na jedné stranè

jako chudéky, Zebréky, objekt soucitu, na stranè druhé jako nesmírné talentované jedince,

kteÍí perfektné mluví (Bragg 1989).

tV pfípadè tè25ího sluchového postizení a znakujících rodióù se jazykove (logicky nikoli ieèové)
schopnosti odvíjeif podobnim zpùsobem jako u slysíciho ditéte. Na zAkladè osvoieného znakového
jazyka se plynule navazuje Wukou psané formy vètsinového jazyka (v naéem ptfpadè óestiny) a v
pFfpadè dostateónych pfedpokladù i s vyukou mluvené Feéi (Motejzíkové 2006).



Lidé se sluchov'j'm postiZením bfvali éasto oznaéovàni jako hluchonèmíz. Tento

termín odkazuje na horéí nebo absentující Íeéovli projev. Ten véak v naprosté vètéiné
pÈípadù není zpúsoben problémem s artikulaéními orgény, ale absencí sluchové zpètné

vazby, kvùli které je pro nesly5icí mnohem té25í se danou hlésku nauóit vyslovit. Kromé

tohoto oznaóení byla hluchota éasto smèéovéna se sníZenou rozumovou schopností. Opèt
pfedevéím z dùvodu nedostateòn)ich Íeóorn/ch schopností. Lidé si ani neuvèdomují, jak velkli

vrlznam piisuzují pÍi vníméní druhych lidí jejich ieéovému projevu. Tento postoj slySících se

opét projevil v oznaèovéní neslyéících napiíklad souslovím ,,deaf&dumb"3. V souóasné dobé

se pouzívà piedevèím oznaéení ,,osoba se sluchowm postiZením" nebo jednodu5e

,,neslyèící" a,nedoslychavy".

Dalèí velke téma piedstavuje schopnost odezíréní, opèt zpopularizovanà filmy i

seriély. Tímto zpúsobem komunikace je vèak mo2né z pohybu a tvarú úst získat piibliZné 30
procent informace. Jde o èinnost velmi fyzicky i psychicky néroónou, zévisející napiíklad na

znalosti kontextu, svételnych podmínkéch i oèním kontaktu (Krahulcové 2002). Rozhodnè

neplatí, Ze v5ichni neslyèící umí skvéle odezírat. Navíc není mo2né spolehlivé odezírat deléí

dobu a rozhodné ne více lidí najednou.

Jeden z nejvètéích omylú se bfké samotného znakového jazyka, ktenf je óasto
poklédén za neverbélní formu komunikace a nazlvén znakové ieó. Termín ,,znakové ieó" je

zastarcli a nepÍesny. I podle platné èeské legislativy je znakow jazyk'. ,,Pnrozeni a
plnohodnotn!, komunikaóní systém tvoFen,t specìfickimi vizuéln pohybov|mi prostfedky, tj.

tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní óéstí trupu (...) Mét

zàkladní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí ólenéní, produktivnost, svébytnost

a historick! rozmér, a je ustélen po strénce lexikàlní a gramatické." (Zàkon è. 42312008 Sb.).

Znakovil jazyk je verbàlní komunikaènÍ systém, mé svà vlastní pravidla a gramatiku4. Jeho

nejoèividnèjSí odli5nost spoèívé ve formè kódovéní, nebof je produkovén ve vizuélnè

motorické rovinè.

,,Vidyt'si to mohou pieèíst..."

Prelingvàlnè nesly5ící, tedy lide, kteií piièli o sluch pied ukonèením vfvoje jazyka,

piedstavují skupinu lidí, pro které není èeskf jazyk jazykem mateiskym. Z hlediska znalosti a

kompetencí v daném jazyce a vztahu k danému jazyku je pro tyto osoby èeÉtina cizí jazyk

(Óervinkové Houskové 2012). Recepce psaného textu je tak pro neslysícího velmi nàroènà.

KdyZ pomineme fakt, Ze se problém se òtenéistvím vyskytuje napiíè spoleèností, je tieba si

'Obdobné termíny existují i v jinych jazyclch, napF. ve francouzétinè ,,sourd-muet" nebo v angliètinè
..deaf-muet".

3 OznaÒení ,,dumb" coby synonymum pro hluché a zérovei hloupé, nèmé, pfitroublé, bylo obóas
pouzfvéno i rodinou a kràceno na ,,dummy".* Oproti tomu mezi neverbélní komunikaÒnf patff napiíklad gestika a pantomima.



uvédomit, 2e neslyèící není k èetbé dobie vybaven, mimo jiné i v dúsledku nedostateèného

rozvoje plnohodnotného (af jià mluveného nebo znakového) jazyka v raném vèku a

nevhodného vzdèlévacího systému: "Díté musí vwinout velké úsilí, aby bylo schopno òisf s

porozuméním. VynaloZené úsilí navíc óasto neodpovídé dosaZen,fm v,isledkù - neslyítící

díté je uóiteli i rodiói neustéle motivovéno k maximélnímu úsilí, ale ótenému textu zpravidla

stàle nerozumí." (Souralové 201 3, s. 1) . Problematické je v5ak nejen ótení s porozumèním a

funkèní gramotnost, ale i samotnà motivace èíst, kterà je u neslyéících z dùvodu néroónosti a

óastého neúspéchu velmi slabé.

BohuZel v dúsledku téchto obtíZí nejsou nèkteré dobÉe mínéné podpùrné opatiení

muzeí a galerií (popisky u exponétú nebo speciélní tiètèn1i prúvodce) zcela funkèní. Neslyèící

névÈtèvníci mívají nejen nechuf òíst, ale také men5í odbornou slovní zésobu, kterà je v

tèchto materiélech óasto pou2ívéna. ReSením, které se nabízí, jsou jednak texty upravené

piímo pro neslyéící, komiks (doposud znaóné opomíjené médium) a hlavnè informace ve

znakovém jazyce nabízené prostiednictvím videa.

Sluchové postiieni optikou medicínského a kuliurního pfístupu

Pfístup, kteú k neslysícím zaujíméme, je ovlivnén naèím postojem k posti2ení a

normalitè. Medicínské hledisko vnímà hluchotu jako odchylku od normy, jako chorobu nebo

defekt, ktenj'je nutno lééit nebo ie5it pomocí prostiedkir medicíny (Uherík 2007). Kulturnè-

antropologické hledisko zkoumé psychologické a sociélní aspekty hluchoty. Komunita

neslyéících a nedoslichavych lidí, kteií pouàívlí znakovy jazyk, je z tohoto pohledu jazykovà

a kulturní menéina (Prochézkovà a Vysuèek 2007). Pohled vètsinové spoleènosti blivé

óastèji spojovén s medicínskim néhledem na hluchotu: "Historicky 
je za nejzàvaZnéjÉí

ditsledek sluchového posti2ení povaZovàno neúplné sluchové vníméní a komunikaóní

bariéra." (Krahulcové 2002, s. 7). V dúsledku celospoleòenskych zmén ve 20. století,

lingvistickfm vfzkumùm a zrovnoprévnéní dÈíve vyòleòovanfch skupins vSak neslyéící jiZ

nevidí sebe samotné jako trpící a postizené, zaéínají vnímat svou hluchotu jako prvek

kulturní odliénosti a jedineènosti. Cítí se blit plnè rovnocennfmi se sly5ícími (sróv.

Prochézkové a Vysuèek 2OO7; faylot a Darby 2003). Tito lidé jsou na svou jedineònost

vychàze1îcî z hluchoty hrdí a nazyvlí sami sebe NeslySícímio.

t V USA to byla v 60. letech 20. století hnutíza zrovnoprévnènfAfroamerióanù, Zen i postizenlich.
6 Velké,,N" ve slovè Neslyèícíje pouzívàno v piípadè, Ze odkazuje na kulturu NeslyÈfcích nebo osoby,

kteíí se s touto kulturou ztotozriují a cítí se byt pfíslusní|ry kulturní (nikoli etnické) mensiny.



KULTURA A NESLYSICI

..Kuftura dévó Neslvéícím ditvod k existenci v
moderním svété."

Padden a Humphries

Kultura piedstavuje celospoleèensky fenomén, kte4í je velmi obtíZnè definovatelnf

piedev5ím kvúli historickému vfvoji slova v rúznych evropsklich jazycích a pou2ívéní termínu

v odlièn)?ch oborech a myèlenkowch systémech (Williams 1985). Jedna z nejrozèíÍenéjéích

obecnich definic kuftury pochàzí jiz ze 40. let 20. století: ,,Kultura je sloiit'i komplex, kter!

zahrnuje znalosti, víru, uméní, morélku, zékony, zvyky a jakékoli dalÉí schopnosti a zvyky,

l<terfch dosahl élovék jako ólen spoleónosti." (Blumenthal 1940 s. 572). Od 70. let je kultura v

podobè materiélních i duchovních vfsledkú lidské èinnosti nazyvéna kulturním vlastnictvím,

kulturním bohatstvím, piípadnè kulturním dèdictvím7.

Kultura pfedstavuje zékladní vzorec, ktenj' stanovuje, kdo jsme a jaké normy a

hodnoty vyznàvéme. Je úzce propojena se vzdélévéním a prostiedÍm, ve kterém Zijeme.

Nesly5ící dèti mají vzhledem k vzdélàvéní a kultuie specifickou pozici ze dvou hlavních

dúvodù. Za prvé, vzhledem k jejich postiàení mají nàrok na piístup ke vzdèléní a ke kultuÈe

respektující jejich specificke potieby. Za druhé, z perspektivy kulturní minority mají pràvo

nejen na pÌístup k vét5inové kultuÍe, ale také ke své vlastní kultuie - kultuÍe Nesly5ících.

Préva neslyéícího dítète se zÍetelem ke kulturním pràvùm

Pràva véech lidí se odvozují od piirozené dùstojnosti lidské osobnosti. Podle

Véeobecné deklarace lidskfch prév z roku 1948 jsou tato préva rcvne a nezcizitelné. Tento

pfístup Wznamnlim zpúsobem doplÈuje Umluva o pràvech dítète pÈijatà v roce 1989, kde

stojí: ,,DuSevné nebo télesné postiúené díté mó poàívat plného a iédneho Zivota

v podmínkéch zabezpeóujících dristojnost, podporujících sebeditvéru a umoZrtujících aktivní

úóast dítéte ve spoleónosti.". Pro plné zaèlenéní neslyèících do spoleònosti je dùleZité take

Vídeòské deklarace z roku 1993, klerà vyz'ivé k odstranèní véech bariér omezující zdravotné

posti2ené v úòasti na spoleèenském Zivoté.

V roce 1988 vydala Evropské unie rezoluci Zédající jednotlive stéty o piijetí legislativy

uznàvající znakovf jazyk. Ta mimo jiné definuje prévo na vzdèléní, tlumoónické sluZby, kurzy

a informace ve znakovém jazyce. Tato rezoluce se promítla i do francouzské, 5védské a

òeské legislativy. Préva neslySících a hluchosleplich v Òeské republice vymezuje novela

zókona ó. 155/1998 Sb. o znakové Íeói, zékon é.38412008 Sb. o komunikaóních systémech

neslyÈících a hluchoslepfch osob, v plném znèní v zékoné ó. 42312008 Sb., které umoZÉuje

7 Podle Organizace Spojenych nàrodù pro Wchovu, vèdu a kulturu mà termín "kulturni vlastnictvf"
pràvnf podtext, oproti terminu "kulturnf dèdictvf", kteni odkazuje na zachovéní a pienos kultury
nasledujícím generacím.



neslyéícím a hluchoslepim svobodnou volbu komunikaéního systému tak, jak odpovídé jejich

potÈebém.

Za nedílnou souòést lidskych prév jsou poklédàna také préva kulturní vychézející ze

snahy ochrànit podstatu lidské dùstojnosti. Nebot kultura, zahrnující také pamèt lidstva a v

prúbèhu historie vyvinuté sociàlní schémata, tvoií zéklad pro vznik osobní ispoleèné identity

(Daniels, 2010).

> Z èlénku 22 a 27 Véeobecné deklarace lidskfch prév vypltví, 2e kaàdi! me
prévo svobodnè se úóastnit kulturního Zivota své komunity, tésit se z
umèní, sdílet a uZívat vfdobytkù technického pokroku.

) t]mluva o pràvech osob s postizenÍm v Òlénku 30 deklaruje: ,,Pràvo osob s
postizením na rovnoprévnou úóast na kulturním Zivotè.".

Kulturní préva jsou úzce spjata s prévem na piístup k informacím, s prévem na vfbèr

komunikaéního systému a s prévem na svobodnli piístup ke kulturnímu dédictví, které po

smluvních stétech po2adují mezinàrodní úmluvy a nérodní legislativy. Tato pràva vymezuje i

Hlava ètvrté Listiny zékladních prév a svobod zroku 1992. Prévo a rovnost pfístupu ke

kulturnímu bohatství jsou tak zaruòeny zékonem. Neslyéící by v duchu znéní Listiny

zékladnich pràv a svobod i èeskfch zékonú mèli mít mo2nost rovnoprévného a úóinného

zapojení do vsech oblastí 2ivota spoleònosti - tedy i zapojení do kulturního Zivota.

Znakov! jazykjako kulturní bohatství? Status znakového jazyka v evropské
jazykové politice

,, We possess and jealously guard a language designed
for the people of the eye."

Geroge Veditz

Znakové jazyky byly souóéstí lingvistického prostiedí po nékolik staletí, oficiélního

uznàní se jim nicménè dostalo teprve v nedévné dobè. Nejprve byly díky vyzkumu Williama

Stokoe v 60. letech 20. století zaíazeny mezi piirozené jazyky a posléze doèlo k zahéjení

procesu jejich uznévéní jednotlivimi nérodními legislativami. Podle Evropské chaÉy pro

regionélní a minoritní jazyky (déle ECRML) je jazyk vnímén jako jeden z projevù kulturního

dédictví. V souladu s touto chartou patfí evropské znakové jazyky mezi neteritoriélní jazyky a

mají bft jako takové chrénèny a podporovény coby evropské kulturní dèdictví. Evropské unie

se tak na zékladé ECRML obrétila na své èlenské stéty s poZadavkem ochraÈovat a

podporovat jazykovou a kulturní divezitu, do které spadají iNeslyéící se svou vlastní

kulturou a jazykem. Kromé pfístupu k v5eobecné kultuie piiklàdà Úmluva o prévech osob s
postiZením zvléétní pozornost specifické kultuie Neslyéících:

> Ólének 30 pffmo deklaruje: ,,Osoby s postizenfm majf nérok, rovnoprévnè s
ostatnÍmi, na uznànÍ a podporu jejich specificke kultury a jazykové identity,
vóetnè znakovich jazykú a kultury Neslysících.".



Nesly5ící tak mají v prvé iadè prévo na piístup ke kultuie vlastní minority, kdy se

znakovy jazyk stévé nàstrojem piedévàní informací, ale také jedním z projevú kulturního

bohatství; spoleènè s prévem na plnohodnotny pÍístup k vseobecné kultuie.

Z tohoto úhlu pohledu se na neslysící v Evropè mùZeme dívat jako na uzivatele

rrlznfch znakovlch jazykú, sdílejících vlastní nérodní kultury a zàroveÉ majících vlastní

specifickou kulturní identitu (Timmermans, N. 2005). Navíc jsou ólenské stéty Evropské unie

zodpovèdné za rczvíjení, uchovévéní, ochranu a podporu jazykové a kulturní divezity;

,Znakové jazyky musí b'it uznény jako projev kulturního bohatství. Píedstavují v!,znamnf
pruek evropského jazykového a kulturního dèdrbfví " (ECRML, 1992, s. 182).

Princip rovnych pÍíleiitosti v kulturní politice èeské republiky, Francie a
Svédska

Aktuélní kulturní politika vSech tií stàtù vychézí z evropské kulturní politiky, nicméné
je Wrazné ovlivnèné nérodními politikami a historickfm kontextem jednotlivfch zemí.

Piesto2e vSechny tfi stéty proklamují kulturní préva a nutnost rovnich pfíleZitostí, piestoZe v
podobné dobè novelizovaly svou legislativu, népló kulturních strategií s ohledem na osoby s
uróit1im znevfhodnèním je velmi odliSnà a podpofené jinymi argumenty.

Na zékladé antidiskriminaèních zékonú by nikdo nemél byt diskriminovén na zékladè

svého pohlaví, etnicity, nàbo2enství, postiZení, véku nebo sexuélní orientace. Diskriminace
je zakàzàna vzhledem ke vzdélévàní, veiejné udàlosti a akce, sociàlní sluZby a podporu

(srov. 2008:567; 198/2009 Sb. a 2005-102). Podle politiky pfístupnosti, nejvíce rozpracované

ve francouzském zàkoné nazfvanfm ,,Zàkon handicap" (2005-102), musí blt veiejné
instituce piístupné. PÍístupnost musí bft zajiéténa, nikoli pouze na úrovni technickych
opaiiení (piípad Óeské republiky), ale s ohledem na lidské zdroje a jejich pro5kolení (viz

tabulka ó. I ).

òeské kulturní politika je v kontextu pÈístupnosti spíèe struèné. Mezi ótyÈmi hlavními
cíli se pouze jeden alespofi fochu dotikà podpory kultury v oblasti vzdélévàní a rozvoji

kulturního povèdomí. Podpora osob se speciélními potiebami k piístupu ke sluzbém a

kultuie je definovéna taklo:,Podpoie odúrartovàní baiér brànících k intenzivnéj'ímu
piístupu znev,fhodnéni,ch osob ke kultumím statkftm a sluZbém je nutno vénovat vyéíí
pozornost. Takovlmi projekty jsou napF. zaji'fovóní bezbariérového píístupu do budov,
ìnstalace informaóních systémfi pro zdnvotné handicapované osoby, poskytovéní

specializovan!,ch asistenóních sluZeb, uplathovéní systému slev apod." (Ministerstvo kultury
2009, s. l8). Kultura je prezentovéna piedevéím jako ekonomické vfhoda. S ohledem na

osoby s posti2ením je vyzdvihnut její terapeutichf potencià|. Piístupnost kultury je nahlí2ena
piedev5ím z pohledu pÍekonàní fyzickfch bariér.



Oproti tomu francouzskà kulturní politika nabízí mnoho rúznfch moZností, jak

zaèlenit kulturu do kaZdodenního Zivota a do vzdèlévéní a jak ji uèinit pÍístupnou pro osoby

se speciélními potiebami (Ministerstvo kultury a komunikace, 2005). OpatÍení zahrnují

píedevsím vytvéíení partnerství mezi ékolami, lokélními kulturními institucemi a

profesionàlními umélci, rozvoj umèlecké vychovy s dùrazem na piím1i kontakt s umèním a

kulturnimi institucemi, vycvik zamèstnancù kulturních institucí a umèlcù a koneòné vyu2ití

novych technologií. Navíc v rémci kulturní politiky vznikla zastieèující organizace ,,Accès
culture", kterà nabízí informace o kulturních institucí na celostétní úrovni vòetné jejich

programové nabídky.

Svédskf akèní plÉn pro 2011-2016 mé mezi sv'fmi hlavními cíli zlepèit pÈístup r<e

kultuie osobàm se speciélními potfebami. Mezi klíéové úkoly patií umoZnit lidem s funkóním

postizením úèastnit se kulturního Zivota a zajistit zpúsob jeho financovéní. Veiejné kulturní

instituce musí odstranit fyzické bariéry a vytvoiit web piístupnli' v5em znevyhodnènym

skupiném (Kultunàdet, 201 1 ).

Pokud mà bft téchto cílú dosaàeno, je podle 5védské ifrancouzské kulturní politiky

nutné nejen spolupréce kulturních institucí s vlàdou, ale piedev5ím s organizacemi osob s

postiZením v roli expertù na danou problematiku.

Tabulka é. l: PÍístupnost kulturních institucí v kulturnich politikàch ÓR, FR a SWE

S ohledem na nérodní kulturní politiky mé blit pÌístup ke kultuÍe dàn ka2dému, se

speciélním zietelem na lidi s posti2ením. Vèechny tii zemè podporují piístupnost kultury,

alesooÉ na technické úrovni.

stàt/
Kateqorie

Ceské reoublika Francie Svédsko

Zàkon o piístupnosli pouze pfi$upné webové
strénky

piístupnost jako hlavní
kritérium
- vzdèlàvéní
- sluzby
- pÍístup k veÌejnému a

kulturnímu Zivotu

- (Antidiskriminaèní
zàkon)

Antidiskriminaèni
zàkon

ano * (Zékon o piistupnosti) ano

Kulturní politika piístupnost kultury
fio)
spolupràce s
kultumími institucemi

piístupnost kultury
(HR, TO)
spolupràce s
kulturními institucemi
spolupràce s
organizacemi osob se
SP
Wcvik
sooluDràce se Skolami

piístupnost kultury
(HR, rO)

spolupréce s
organizacemi osob
se SP

.HR = lidske zdroje, TO = technickà opatfení, SP = speciàlni potfeby



pRísrupNosr MUzEi pRo NESLySícíZÉrv zÉ v èesrÉ
REPUBLIcE, FRANcI l SvÉosxu

Podle evropsklich úmluv a vzdèlàvací politiky existují dvè nezbytné cesty, jak

nabídnout piístup ke kultuie neslyèícím Zékúm v rémci vzdèlévacího systému. PÍedev5ím by

se tak mélo stàt nabídkou informací o kultuie Neslyèících, jejich kulturním bohatství a identité

Neslyéícího. Za druhé je samoziejmé nezbytné umo2nit témto dètem také pÈístup k

v5eobecné kultuie.

Tento druhy pozadavek je teoreticky zaólenén do kulturních a vzdèlévacích politik

vèech tií stàtú, ovÈem na odliéné úrovni a odliSnlimi metodami. PiestoZe je kultura jedním z

hlavnÍch témat celého vzdèlévéní a je zaèlenèna do kurikula na nejrúznéjsích úrovních od

oòekàvanych vystupú aZ po klíóové kompetence, pozadavek skuteèné névstèvy muzea,

divadla, galerie nebo knihovny je zmiòovén pouze ve dvou pÈedmètech: nàv5tèva divadla ve

èvédském pÍedmètu Znakovf jazyk pro neslyéící a nedoslychavé (Skolverket, 2011) a trochu

komplexnèji ve francouzském piedmétu Dèjiny uméní, které poZaduje névètèvu muzeí,

galerií, divadel a dokonce icirkusu (Ministère de I'Education Nationale, 2012).

Vlzkumné 5etÍení, jehoà díléí vistupy jsou prezentované v tomto pÍíspèvku, je

souèàstí vfzkumu disertaèní préce na téma zaèlenèní kulturních institucí do vzdélàvàní

nesly5ících Zékù ZS jak z pohledu Zékù, tak z pohledu jejich pedagogú a pracovníkù

kulturních institucí.

Vfzkumné èetÍení ve ékolóch

Vychodiskem vyzkumu pro tento piíspèvek byly oóekévané vfstupy RVP ZV

wtahujÍcí se k terminologii z oblasti kultury a ke kulturním institucím. Piedmètem vyzkumu

byla úroveÈ znalostí této terminologie mezi neslysícími Zàky 1. a 2. stupné ZS a jejich

zku5eností s név5tévou muzeí a galerií. Vlzkum probèhl v letech 2011 a 2012 na Sesti

Skolàch pro sluchové postiZené v Óeské republice.

NeslySící Zóci l. a 2. stupnè ZS

Vyzkumny soubor piedstavovali neslySící íàci 1. a 2. stupné ZS, pro které je hlavním

komunikaèním systémem znakou/ jazyk. Zéci pochàzeli ze dvou Skol v Praze (Radlice,

Smíchov), z Òeskfch Budéjovic, Plzné, Brna a Valaéského Meziííèí. Celkem se vlizkumného

Setiení zúèastnilo 78 nesly5ících 2àkù ZS.

> Pojmu ,,muzeum" îozumi 48 Zàkú a pojem nechàpe 30 Zékú.

fr Névstèvu muzea absolvovalo 64 zak(r.
> Kladnè bylo hodnoceno u pouhlich 10 e/o doézanlch. U hodnocpní rnHzFa

hraje viznamnou roli tlumoóenf: ;MùZu se na vsechno koukat a vlómu
rozumf m, protoze tam byl tlumoóník.'

> Se speciélním programem vytvofenym piímo pro dètského neslysícího
névstèvníka mé osobní zkuèenost pouze nèkolik Zàk'j. Vètsinou je

r
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prohlídka zajiétovéna uòitelem, v néktenich ptípadech uóitel tlumoóf
plednàSku prùvodce.

Kdyà se mèli neslySící Zàci 2. stupnè ZS vyjédfit k tomu, jaké zmèny by mèly v

jednotliu.ich institucích probèhnout tak, aby se pro nè staly atraktivnèjéí, objevovala se na

prvním místè pÌítomnost nesly5ících prúvodcù nebo hercù a speciélní doprovodnf program

(hry, úkoly na vyplnèní apod.), prohlídky tlumoòené do znakového Jazyka a personél

ovlàdající znakovy jazy k.

Uèitelé neslyéících Éàkú Zé

Vfzkumn! soubor piedstavovali uòitelé neslyéících 2àkú ZS. Celkem se Setfení

zúòastnilo 40 uèitelù (37 2en a 3 muZi).

> Pojem ,,muzeum" ve své vyuce pouzlve 35 uèitelù nejèastèji s frekvencl
jednou za pùl roku.

> 36 uòiteh:r navstÍvilo se svou tFídou muzeum nebo galerii.
> V naprosté vètsinè piípadú mèli uèitelé pFipraveny vyklad nebo tlumoèili

viklad prùvodce. Ve tiech pfípadech muzeum zajistilo tlumoÒnické sluzby
a v osmi speciélní program.

> Ohlednè iniciativy a impulzu k név5tèvè muzea òi galerie se uÒitelé se
shoduji, 2e vétéinou vychézela z jejich strany (76 %), pouze ve ótyfech
pilpadech ze strany kulturní instituce (19 %)

> Vètsina uóitelú se o akcích kulturních insittucí dozvídà a informace
vyhledAvà sama

> Nàvstèva kulturní instituce je souòéstí SVP dané Skoly ve 37 piípadech, tj.
v 93 o/o oslovenych skol.

> Podle uóitelù kulturni instituce nejsou piíliè dobfe pFipraveny na névstévu
neslysících Zékù.

Uèitele by nejradéji absolvovali se svymi Zéky speciélné piipravenou prohlídku s

vyu2itím tlumoòení nebo doprovodného programu. Temèi polovina stojí o pravidelné

nàvétèvy piípadnè speciélní dlouhodoby projekt. Podstatnèjèí piekéZkou neà finanòní

néroénost je pro uóitele nedostatek informací o programech kulturních institucí a

nedostateénà nabídka programú kulturních institucí urèenfch dètem se sluchovfm

postiZením, stejné jako nepochopení specifickych potieb nesly5ících 2ékù u pracovníkù

kulturních institucí.

Vfstupy vizkumu: muzea a galerie

Vfzkumné Setiení se zamèÈilo na piístupnost muzeí a galerií v Óeské republice,

Francii a Svédsku pro neslyèící név5tévníky. Vlzkum probíhal od února do prosince 2012.

Bylo osloveno celkem 188 institucí z nichz se vlastního èetÈení zúóastnilo celkem 76 institucí

(33 èeskÍch, 30 francouzsklich a 13 évédsklch muzeí a galerií). V rémci vfzkumného èetiení
jsem si kladla nésledující otàzky:

> Pattí neslysícíZàci ZS mezi cilovou skupinu kulturních institucí?
> Jakà technickà opatfenl kulturní instituce zavedly s cílem zpiístupnit své

sblrky neslySicfm Zàkúm?
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> Jaké opatfení na úrovni lidskych zdrojù byla zavedena pro lepsí
piístupnost instjtuce pro neslyèicí?

> Spolupracují kulturní instituce se èkolami pro sluchovè postiZene?
> SpolupracujÍ kulturní instituce s organizacemi sluchovè postizenych?
> Jake jsou nejvyznamnèjèí piekazky pro vzéjemnou spolupréci mezi

kulturnlmi institucemi a Skolami pro sluchovè postizené?

Pro zodpovèzení vyée formulovanych otàzek byl pou2it dotazník. Cílem bylo

zhodnotit faktickou praxi kulturních institucí ve zpiístupòovàní kulturního bohaiství nesly5ícím

névÉtévníkùm a míra jejich spolupréce se Skolami pro sluchovè posti2ené.

NeslySící névétévníci jako cílovà skupina

Podle vfsledkú vfzkumu se muzea a galerie stàle více zamèiují i na névétévníky se

speciélními potiebami. AvSak neslyéící névétèvnÍci do této cílové skupiny patií jen vzécné

(viz tabulka ò.2). S vlijimkou francouzsklich insiitucí pouze necelé polovina dotazovanych

muzeí a galerií deklarovala zàjem o neslyéící névstévníky. Ti, kteií o neslysící publikum stojí,

se více zamèiují na dospélé nesly5ící. Jedním z dùsledkù je celkovè nízké névètèvnost teto

skupiny v muzeích a galeriích véech tfí zemí - prùmérni poòet névÈtèv je méné neZ 20

név5tévnikú za îok8. Aòkoli nèkteré muzea a galerie prohlaéují, 2e stojí o neslysící

név5tévníky, praktické programové nabídka tomu pÈíliè neodpovídé. Speciélní akce pro

neslySící dètské névétévníky je nabízena pouze v jedné èvédské a ve tiech óeskich

institucÍch. Situace je trochu lepéí ve Francii, kde 16 muzeí a galerií nabízí speciélní

prohlídku na míru vytvoienou pro neslySící a jejich potieby v rémci svého pravidelného

programu.

" Co se t'riÒe neslyslclch dètf, tak ve v1i'jimeÒn1i'ch piípadech nàvstèvnost pfeséhne 100 dètí za rok,
konkrétnè v jednom Òeském muzeu, kde piivltaji mezi 100 a 150 neslysícími détmi roèné,
a ve francouzské instituci, kde mají névstèvnost vyééí nez 150 dètí roónq:

Tabulka ó. 2: Neslyéící nàvétèvníci muzeí a galerií

StAU
Plístupnost

Ceské republika Francie Svédsko

Cílové skupína
dospélí neslyÈící
neslvéící déti

16 ano,  l7  ne
- 12 ano
- 12 ano

30 ano
- 30 ano
- 22 ano

6 ano, 7 ne
- 5 ano

NàvÈtévnost za rok
- neslysící dospèlí

- neslySici dèti

- spokojenost s
névétévností

nejcastéji ménè nez
20 (1M' 100-150)
nejòastèji méné nez
20 (2M 100-150)
'10 ano, 21 ne

nejòastèji 50-100
(1M+150)
nejèastéji ménè nez
20 (1M +150)
2 aî'o,28 ne

nejèastéji méné nez
20 (2M 50-100)
nejòastèii ménè nez
20 (2M 2G.50)
3 ano, I ne

Program pro N' dèti
- plednàSka ve ZJ"
- prúvodce se ZJ
- workshop
- divadlo
- nové média

3 ano

- ' l
- 1

16 ano

1 5
1 0
3
2

l  ano
. , |

*M = muzeum/gaferie, N = neslysící, ZJ = znakory iazyk
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V koneèném dúsledku je pouze 15 ze 76 institucí spokojenych s névstèvností

neslyéících détí.

Úrovei piistupnosti pro neslyèící nóv5tèvníky

Kulturní instituce mají nèkolik moZností, jak zajistit piístupnost pro neslyèící

névètèvníky. Za prvé se jedné o opatiení na úrovni lidsklích zdrojù. Ve vzorku 76 muzei a

galerií polovina mé mezi srnj'mi zaméstnanci osobu zodpovédnou za piístupnost nàv5tévníkù

se specifickfmi potfebami (viz tabulka Ò.3). Druhou skupinou opatiení jsou technické

úpravy. V tradièním pojetí to znamené vyuiití kompenzaòních pomúcek pro piekonéní

absence zvuku jako svètelnou signalizaci nebo indukèní smyèku. Nicménè souòasny trend

se zamèiuje na vyuZití novlich technologií a médií s cílem vytvoiit plnohodnotnf piístup s

ohledem na individuélní potieby a préva ka2dého jednotlivce. Vètéina muzeí a galerií vnímé

sama sebe coby místa vizuàlní kultury bez potieby vétéích úprav pro zajiéténí piístupnosti

pro neslyéící. Pouze nèkteré z nich nabízí napÈíklad na webovych strénkéch také speciélní

místo uróené neslySícím spolu s videem ve znakovém jazyce. V oblasti novfch medií je

situace je5té horèí. Ménè ne2 10 muzeí a galerií nabízí neslyèícím név5tévníkùm

multimediélního prúvodce, tablet se speciàlním softwarem ói aplikací nebo alespori moZnost

stéhnout si prùvodce prostÈednictvím QR kódu do vlastního mobilního telefonu.

Tabulka é. 3: Lidské zdroje a technickó opatiení pro zajiétèní piístupnosti kulturní instituce

-HR = lidské zdroje, N = neslyéící, ZJ -- znako\r! iazyk, TO = technickà opatiení

Komunikace a spolupràce s vnéjèím svètem

ZajiSténí piístupnosti instituce piedpoklédé spolupréci s organizacemi, kteií se

neslyèícími zabyvfií. Z celkového poótu 52 muzeí a galerií, které mají neslyèící ve své cílové

skupinè, ménè neà polovina spolupracuje s externí organizací na zlepsovéní piístupnosti pro

tuto skupinu névétèvníkù (viz tabulka ò. 4). Nejòastéji se jedné o organizace nabízqící

tlumoènické sluZby, asociace neslyéících nebo univerzity. Pouze jedenàct institucí

stau
PiístuDnost

Ceskà republika Francie Svédsko

Piístupnost HR*
- spec. zamèstnanec
- opaliení pro N*
- komun. pravidla
- neslyóící lektor
- tlumoónik ZJ"
- N zaméstnanec

7
8
0
0
0
0

25
25
'13 (3 kuz ZJ)
22
1 9
o

7

1
'l

3

Piístupnost TO*
- svélelnà signalizace
- indukèní smyéka
- web pro N
- video ve ZJ na webu
- obrazovka se ZJ
- multimediàlníprùvodce
- tablet
- QR kódy
- aplikace do mobilu
- 3D video

?

;

;

- 1 2

- 8
- 2
- 8
- 2
- 4
- 3
- 2

1

:

' t2



spolupracuje se Skolami pro sluchové posti2ené. Na druhou stranu spolupréce nékten/ch z

nich funguje oboustranné, kdy jsou Zéci a studenti èkol vyuZívéni jako experti na znakovy

jazyk a tvùrci nové slovní zésoby napi. v oblasti umèní a historie.

Kulturní instituce vètéinou nesly5ící informují o své programové nabídce

prostÈednictvím hromadnfch mailú, plakétù nebo oficiàlními webovfmi strénkami. Ty

nicméné ve vètSiné piípadù nejsou upravené pro neslySící (viz vfée). Pouze nékteré

insiiluce se snaZí o informovàní alternativními komunikaóními kanély. Nèkteré kontaktují

pÍímo uóitele ve ékoléch pro sluchové postiZené, jiné komunikují skze organizace pro

nesly5ící (viz tabulka ò. 4). Stéle také stoupé poóet institucí, které vyuZívají sociélní sítè a

informovéní prostfednictvím speciélné vytvofenych skupin pro neslyéící nàv5tévniky.

'SP = sluchovè postiZene, N = neslyèící, HR = lidské zdroje

S ohledem na problémy a pieké2ky, ktenim muzea a galerie nejÒastèji óelí pii snaze

o zpfístupnénl svfch sbírek neslysícím nàvstévníkùm, jsou nejóastèji zminovény nedostatky

zamèstnancù a nedostatek financí. Zajímavostí je fakt, 2e nékteré instituce by ràdy mezi své

nàv5tévníky poóítaly i neslyéící, nicméné nespolupracují ani s organizacemi pro neslySící, ani

se nesna2í neslyéící névètèvníky motivovat konkrétním programem. KaZdopédné plati,2e

vèi5ina téchto muzei a galerií cítí jako velkf problem nedostatek informací o dané

oroblematice.

MUZEA A NESLYSíCíOÈTI_ STOJíVÚBEC O SEBE?

Pokud hledéme dùvod obtíZí, ktenim musí instituce ièkoly Òelit, poklàdém vzhledem

k podobné povaze aktuélní legislativy ve véech tiech zemích a podobnfm problémúm

s financovéním kultury v souèasné dobé napiíó EU za klíèovf nedostatek informací o

problematice sluchového postizení. Podle mého nézoru je nejzésadnéjéím faktorem

ovliviujícím zaÒlenèní kultury, respektive kulturních institucí do vzdélévàní neslySících ààkù

ZS. Vedle atraktivních moZností, které pÍedstavuje vybavení muzeí a galerií technickfmi

Tabulka è. 4: Komunikace s vnèj5ím svètem

StàU
Ptfstuonost

Ceské reoublika Francie Svédsko

Spolupràce
- organizace
- ékolv Dro SP"

3
I 9 15 Dravidelnè)

'l
,|

Komunikace
- oficiélní web
- hromadni mail
- sociélni sítè
- není cílové skupina
- osobní kontakt
- orqanizace pro N"

'16

1 0

1 9
'l

1

24
1 5
1 6

1
3

3

;

PiekàZky
- finance
- informace
-  H R I

13 ano, 20 ne
8
I
8

22
1 1
6
1 6

1 0
7
6
I

1 2



pomúckami, piístupnim webem a nabídkou aplikací vyuZívajících nové technologie, je podle

mého podstatné zaméÍit se pÍedevSím na malé zmény, které pomohou zménit piedevéím

nastavenÍ vzéjemného vztahu kulturních institucí a jejich neslyÈících névstèvníkù: podrav (ve

znakovém jazyce), úsmèv, angaZovéní neslySících, navàzàní spolupréce s odborníky, dét

vèdèt ékolàm, Ze o né a jejich dètí stojíme. Tím nejoZehavèj5ím problémem toti2 není

nedostatek penèz nebo personélu, ale zpdrsob, jakfm my v5ichni - sly5ící, ékoly, muzea,

galerie, ale také sami nesly5ící - uvaàujeme. Je tieba piekonat psychologickou bariéru

a piestat òekat na to, aZ ti druzí udèlají první krok.

,,Muzea a neslysící déti - stojí o sebe vúbec?" Odpovèd' není jednoznaòné. Myslím si,

Ze o sebe navzéjem stojí, ale nevÍ, jak na io. Nebo stojí, ale nevédí o sobé. To nejmensí, co

mùZeme uéinit, je zaóít svétu iíkat, co nabízime, piípadné ptét se ostatních, co by chtéli

vidét. Zména naSeho zpùsobu mySlení je prvním zésadním krokem ke zménè postoje naèí

spoleònosti a tím i ke zpÍístupnéní kulturních institucí neslyèícím Zàkùm ZS i ném ostatním.
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