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Abstrakt: Nesly5ící ùàci ZS patií do skupiny détí se specificklimi vzdèlóvacími potÍebami,
ale mimo to jsou i pÍíslu5níky jazykové a kultumí menÈiny. Mohou si vybrat ja.ryk

vzdélàvàn, nicméné informace o jejich kultuÍe, historii a samotném laqce zàvisi zcela na
benevolenci ryuòujícího. Vzhledem k ewopské vzdélívaci politice, kferó kulturu a kultumí
diverzitu povaZuje za jeden ze svjch pilíÍú, se nabizí otéuka, jak je kultumí bohatswí
zprostíedkovéno neslySícím ùékírn a zda je panatoúrno také na vlastní kulturu Nesly5ících.
Piíspévek piedstavuje dílòí rysledky vyzkumu zamèieného na piístupnost kultumích institucí
pro nesly5íci Zaky, kterj probèhl ve 116 òes$ch muzeích, galeriích, divadlech a knihovnóch.
Klíòovri slova: Kultumí instituce, neslySící 7:irci ZS, makovy jazyk, kulturní próv4
pÍístupnost, kultumí poiitika.
Abstract: Deaf primary school pupils belong to the group of children with special educational
needs but they are also members of linguistic and cultural minority. Deaf children can
officially choose the language of education, however the access to information about their
culture, history and their very own language depends on the benevolence of their teacher.
With regard to the European education policy, according to which culture and cultural
diversity are one of its comerstones, a quesîion rises: How is cultural wealth transferred to
deaf pupils? And have they access to Deaf culture as well? This paper presents some of the
outcomes of research focused on the accessibility of cultural institutions for deaf pupils,
which took place in I 16 museums, galleries, theatres and iibraries in the Czech republìc.
Key words: Cultural institutions, deaf primary school pupils, sign language, cultural rights,
accessibility, and cultural policy.

1 Úvod

Na svétè existuje obrovské mnoZství lidí se sluchoqim postiZením. Podle Svétové
zdravotnické organizace déti tvoíí z celkového poótu 360 milionú téméÌ jednu desetinu.
Sluchové postiZení v5ak oznaóuje velmi rùmorodou skupinu sluchovych vad od lehké
nedosllfchavosti, snadno kompenzovatelné sluchadly, ai. po téìké sluchové postiZení, jehoZ

nositelé vèt5inou komunikují znakotrym jazykem. Aktuólní Skolskó reforma a kulturní politika
ÒR bohuZel nereflektují dostateòné vfvoj evropské i òeské legislatiry a na neslySícít détské
nóv5tévníky tak v kulturních institucích pÍíliÈ òasto pamatovóno není.
Na pnní piekriZku narazíme v pÍípadè, kdy se snaZíme piedat kulturní bohatství Zókúm se
specifickfmi vzdélóvacími potÍebami a navíc Zríkùm, kteÍí jsou piedstaviteli jazykové

menÈiny. Je tento fakt zohlednén v nórodních kurikulech? Nebo jsou informace o kultuie
neslySícím détem pÍedóvany v cizím jazyce? Druhj problém piedstavuje otéuka, zda 1e v
kurikulu zohlednèna také kultura men5iny, ke které nèkteíí nesly5ící ùérci patií. Mají tyto déti

' Pro úèely tohoto piíspèvku omaèení ,,neslysící" zahrnuje skupinu dètí s tèZkou nedoslichavostí nebo
praktickou òi totólnt hluchotou a dètí s kochleómím implantótem, jejichz primómlm zpùsobem komunikace je
nakovy 1azyk.



mimo kulturu vèt5inové spoleònosti pÍístup také ke kultuie Nesly5ících a umèleck'-im
projevúm Nes1y5ících umèlcù? Nesly5ící déti se v kultumích institucích mohou ocitnout v roli
cizincù ve vlastním sîÍtté, anii. by o tom kdokoli dalSí védèl. Proò tomu tak je? Vèdí muze4
knihovny, divadla a galerie, kdo k nim pÌichazi? Yityto instituce, které mají zprostìedkovóvat
kultumí bohatství v5em bez rczdilu, jaké potÍeby tato velice ruznorodé a v mnohém
specifickó skupina mó? Odpovèdi se snaZí nabídnout nósledující tex! kterj semamuje òtenóÍe
s nèkter'.imi z vystupú vjzkumného Setiení provedeného v letech 2011 a 2012 v èeskfch
muzeích, galeriích, divadlech a knihovnàch jako souòtíst zpracovétni disertaèní próce ve
studijním programu Speciólní pedagogika na Pedagogické fakultè Masaryko\T univerzity.

2 Teoretické zakotvení vizkumu

Kultura je sloZiQj komplex zahmujíci znaÌosti, víru, umèní, moralku, zikony, zvyky ajakékoii
dal5í schopnosti, kteqich dosóhl òlovék jako Òlen spoleònosti2. Piedstavuje zókladní vzoreo,
kter'ri stanovuje, kdo jsme a jaké normy a hodnoty tryznéxíne, a je ínce propojena se
vzdèlóviíním a prostÍedím, ve kterém Zijeme. S kulturou a jejím ptedóvriním úzce souvisí
svobodni piístup ke kulturnímu bohatství, které po smluvních strítech po2adují meziniírodní
úmlury a nórodní legislatiry.

2.1 Kulturní prdva n"Areslyíících

Kultumí próva jsou nedílnou souòóstí lids\ich próv. Vychrizejí ze snahy ochriínit podstatu
lidské dústojnosti, nebot kultura, zahrnující také pamèt' lidstva a v prùbèhu historie ryvinuîó
sociólní schémata, tvoíi zétklad pro vznik osobní i spoleèné identityr. Z òkíLnku 22 a 27
V3eobecné deklarace lidsh.ich próv ryplfvà, ín kùdi mó próvo svobodnè se úòastnit
kultumího Zivota své komunity, té5it se z umèní, sdílet a tùívat lydobytkù technického
pokroku. Úmluva o próvech osob s postiZením v òkínku 30 deklaruje próvo osob s postiZením
na rovnopróvnou úóast na kultumím ùivoté. Lidé s postiZením by na zíkladé téchto
dokumentu méli mít píístup ke kultumím statkúm, sluZbóm, divadlúm, muzeím a knihovniim.
Vèt5inovà spoleónost v5ak k neslyÈícím stóle zaujímó postoj, kteú je òàsteÒné ovlir,nèn naSím
medicínslo.Ím piístupem k postiàení, kterj je úzce spojen s r.ymezením normality. Medicínské
hledisko vnímó hluchotu jako frziologichi fakt, jako stav jedince, kteú nutné znamenà
jakousi odchylku od normy, jeù je tieba napravit nebo kompenzovat. Oproti tomu kultumé-
antropologické hledisko zkoumó psychologické a sociólní aspekty hluchoty. Komunita
nesly5ících a nedosllfchar".ich lidí, kteíí poulívali znakol".f jazryk, je z tohoto pohledu
jazykovó a kulturní menSinaa.

2,2 Neslyíící a dvè ndíe kultury

Nesly5ící mají v prvé Íadè próvo na pÌístup ke kultuÌe vlastní minority, kdy se znakov'.f jazyk
stóvó nóstrojem piedóvriní informací, ale také jedním z projevù kulturního bohatství; spoleÒné
s próvem na plnohodnotnj piístup k vseobecné kultuie. Z tohoto úhlu pohledu se na neslysící

2 (Blumenthal 1940)
3 (Daniels 2010)
a (srov. Groce 1999; Padden, Humphries 2005; Prochózkovó, Vysuòek 2007)



v Evropé mùZeme dívat jako na uZivatele rùmjch znakovfch jazykú, ktetí sdílejí jedineèné
nórodní kultury a zécovei mají vlastní specifickou kulturní identitus. Tento kultumí pÌistup ke
sluchovému postiZení piejímà také jiZ zminovanà Úmluva o próvech osob s postiZením:
,,Osoby s postiÈením mají nórok, rovnoprdvné s ostatními, na uznóní a podporu jejich
specifické kultury a jazykové identity, véetné znakov!'ch jazyki, a kultury Neslyíících. " (élànek
30). Kultura Nesly5ících je úzce spojena se statusem znakového jazyka a evropskou
jazykovou politikou. Podle Evropské charty pro regionóiní a minoritní jazyky patií evropské
znakové lazyky mezi neteritoriólní jazyky a mají bft jako takové chrrinény a podporovriny,
coZ naplùuje poZadavek jazykové a kultumí diverzity, kterou, díky svému vlastnímu jazyku a
kultuÌe, reprezentuj í i Nesly5ící.
Trend postupného uznóní znakového jazyka a kultumích próv nesly5ících je patrnf i v eR.
Ceskf znakovli jazyk (diie CZJ), by| òàsteÒnè akceptovrin jiZ v roce 1998 prvním
antidiskriminaóním zàkonem od sametové revoluce. Jako samostatnf pÍirozeni jazyk byl
nicménè tznàn ù o deset let pozdèjió. Podle platné legislatiry mají nesly5ící dèti próvo na
piístup ke vzdèlàní a ke kultuÍe respektující jejich specifické potíeby.
Podle evropskly'ch deklarací a aktuólních vzdélóvacích a kultumích politikje kultura a kulturní
rumorodost jedním ze zí1r.ladntch kamenù vzdèlóvacího systému. PlestoZe pffstup ke kultuÍe
patÈí mezi hlavní cíle vzdélàvíní podle niírodního plónu vzdèlóvrírrí i Skolského zakona,
pÍestoZe je nóv3téva kultumích institucí je souòrístí oÒekóvanfch r..Ístupù RVP ZV a piestoZe
je (i kdyZ minimalisticky) zasazeta i do kultumí politiky CR, je orózka, nakolik jsou kultumí
instituce na détské neslyÈící nóv5tévníky pìipraveny.

3 Vjzkumné 5etÍení

3.1 Vlzkumné clle

Hlavním cílem qizkumného Setiení bylo odhalit faktory, které ovlivùují míru piístupnosti
kultumích institucí pro dètské neslySící névStèvníky, d. neslySící Zitky ZS. Byly vytyÒeny i
cíle parciiílní, a to:

. Zjistit, zda neslySící ùàci ZS patií mezi cílovou skupinu kultumích institucí;

. Analyzovat technickó opatieni a opatÌení na úrovni iidslcjch zdrojù, kteró byla
zavedena pro lepéí pÍístupnost kultumích institucí pro neslyÈící;

. Popsat úroveú a typ spolupróce kultumích institucí se Skolami a organizacemi pro
sluchové postiZené;

. Analyzovat faktory, které ovlivùují vzíjemnott spolupróci mezi kulturními institucemi
a Skolami pro sluchové postiZené.

3,2 Popis zríkladního a vj,bèrového soaboru

Dílòí r,",izkumné Setiení probéhlo v Òeskyich muzeích, galeriích, divadlech a knihovnóch od
Ìíjna do prosìnce rok.u 2012. Celkem bylo osloveno 260 institucí a vyzkumného Setiení se
zúÒastnilo i 16 z nich. ti. 33 muzei a salerií.28 divadel a 55 knihoven.

5 (Timmemans 2005)
u Z6koî é. 155/1998 Sb., o komunikaòních systémech nesly3lcích a hluchosleplch osob, novelizovanf ziíkonem
Ò. 384/2008 Sb.. v olném znèní v zókonè ò.42312008 Sb.



3.3 Metodologieu!'zkumnéhoietíení

Vfzkumné Setiení bylo vedeno jako kvantitativní úzk-um, v rímci kterého byly uplatnèny
tyto techniky: sbèr dat, dotazník a anallza dokumentu. Technika dotazníku byla ryuZita pro
komplexní zhodnoceni faktické praxe kulturních institucí. Pro v'.izkumné Sedení bylo pouZito
elektronické varianty dotaznftu s poloikami rozólenénjmi do sekcí zamèÌenich na
nóv5tévnost a nesly5ící coby cílovou skupinu, dóle piístupnost pro neslySící na úrovni
technickfch opatiení, pfstupnost pro nesly5íci na úrovni opatÍení v lidsh.fch zdrojích,
komunikaci a spolupróci s extemími organizacemi a koneònè na obttùe, kte4im muzea a
galerie pii snaze o dosaiení pÌístupnosti èelí.

3.4 V!,sledky u!,zhumného ietíenf: Neslyiící ítíci v éesk!,ch kulturních institacích

Na zrikladé tohoto qfzkumného 5etÍení jsem do5la k nékolika zóvérum, které pomóhají
zodpovèdét otrízku, nakolik jsou kulturní instituce pÍístupné pro nesly5ící ù6ky ZS a kteÉ
faktory jsou pro tuto pÌístupnost klíèové.
Aòkoli se kultumí instituce podle vfsledkù wjzkumu stóle více zaméÍují i na nóv5tévníky se
speciólními potiebami, jen neceló tietina z nich se cílenè vènuje neslyÈícím nóvitèvníkùm.
Jakkoli je nóv5tévnost nesly3ících obtí?ré mèiit, instituce deklarují prumèmè mezi 20 ù 50
nóv5tèvníky roòné. I pÍes toto nízké èíslo je s nóvitèvností spokojena celó polovina institucí.
Nabídkou speciólního programu se na neslySící déti snaZí zacilit potze 16 procent z nich.
Noqim trendem v oblasti rovnly'ch próv je zamèshóní osoby odpovédné za piístupnost dané
instituce pro osoby se speciólními potiebami. Témèi jedna pétina institucí mó nèkterého ze
zaméstnancù zamèieného na tuto skupinu nóv5tévnílni, coù je vyram! posun oproti minulosti.
Bohuàel jinó opatÌení rcalizovéna nejsou. Vfjimku tvoÈi po Sesti institucích, které zavediy
bud' opatiení na urovni lidslo.ich zdrojú nebo nékferó z technicklfch opatÌení.
Z'ryzkrtmu rypllv6 pozitivní snaha kultumích institucí zaÒít systematicky spolupracovat jak
se Skolami (sedm institucí), tak s nèkterou z otganizaci pro sluchové postiZené (15 institucí)
za úéelem zpÍístupnéní své nabídky nesly5ícím nóvStèr'níkùm. Stóle je vSak podceùovena
nutnost cílenè informovat tuto skupinu. Vét5ina institucí (60 procent) se nesna-àí oslovit ani
Skoly, ani organrzace pro sluchové postiZené. Jiné se spoléhají na informoviiní potenciólních
nesly5ících nóv5tèvníkú prostÌednictvím webor"./ch strónek nebo informaòních letókú.
Mezi nejvyzramnèjSími piekriZkami pro vzójemnou spolupróci institucí a Skol pro sluchové
postiZené nepatií jen nedostatek lidsicjch zdrojú a financí. Stejnè problematicky je hodnocen
nedostatek informací o dané problematice, kteqf v5ak kulturní instituce aZ na naprosté
vjjimky aktimè neÍeSí.

4 Zàvér

Kultura pro v5echny? Nesly5ící i,6civ èeskfch kulturních
institucích

Piíspèvek odpovédél na nékteré otózky tr.Íkající se pÍístupnosti kultury pro nesly5ící ù6ky ZS z
pohledu kulturních institucí, které by pro Skoly mély b;it píirozen;im partnerem pÍi napl-ùovóní
vzdélóvacích cílú. Nesly5ící zici ZS bohu2el nepaÈí ve vèt5inè pÍípadù mezi cílovou skupinu



tèchto institucí. Na dosavadních v,.istupech 5etÍení se navíc ukazuje, Ze pÌes stiivající platnou
legislatir,u zaruòující plnohodnotny pfstup k informacím a kulturnímu bohatství pro vSechny
bez rozdílu kultumí instituce nejsou pÌipraveny na détské nesly5ící.
SlouZí kultura opravdu véem bez rozdíllu? V souòasné dobé to tak nevypadó. Mimo obtíZe se
zdroji, které provfuí kulturu v5ude na svètè, je pro mne nejv,.iznamnéjSí zprívou nedostatek
informací, kterou kultumí instituce o neslySících nóv5tèvnících mají. I pies pozitivní trend
òastèjSí spolupróce mluzeí, galerií, knihoven a divadel se Skolami a organizacemi, které se
danou problematikou zabfvají, je próvè postoj vyòkóvóní a pÍiznané nevèdomosti nejvèt5ím
neduhem obou stran. Teprve pokud zmèníme nó5 pÍistup, zaéneme se ptót na to, co nevíme,
vzijemné se informovat a vybízet ke spolupróci, zpÍísfupníme kulturu niím v5em bez rozdílu.

5 Literatura

DANIELS, B. I. Culture, cultural rights, and the right to assemble. Anthropological Quarterly
[online].2010, roó. 83'' ò. 4 [cit.2013-06-18]. Dostupné z:
http://search.proquest.con/docview/8 1 6 1 93880?accountid=1 653 1

Explanatory repofi. European Charter for Regional or Minority Languages. Strasbourg:
Council of Europe, 1992. Dostupné z:
.http ://conventions.coe.inlTreaty/en/Treaties/Htrnl/ I 48.htm

GROCE, Nora. Disability in cross-cultural perspective: rethinking disabil\ty. The Lancet

[online]. 1999, vol. 354, issue 9180,s.756-757 [crt.2013-07-12]. DOI: 10.1016iS0140-
67 36(99)061 40- I . Dostupné z:
http ://linkinghub.eisevier.com/retrieve/pii/S0 1 4067 3 699 061 401

PADDEN, Carol a Tom HUMPHRIES. Inside deaf culture. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press,2005, 208 p. ISBN 06-740-1506-1.

PROCHAZKOVA, Vèra a Petr VYSUÒEK. Jak komunikovat s neslyÍícím klientem? [oniine].
Praha: vzdélàvací institut ochrany détí, 2007, 28 s. [cit. 2012-08-06]. ISBN 978-80-86991-
18-4. Dostupné z: http://www.viod.czleditor/assets/download/neslysici.pdf

TIMMERMANS, Nina; in co-operatìon with the Committee on the Rehabilitation and
Integration. The status of sign language in Europe: report fonliîe7. Strasbourg: Council of
Europe Publ., 2005 [cit. 2012-11-20]. ISBN 92-871-5720-0.

Úmluva o próvech dítéte: Council of Europe conventions on children's rights. In: CouncÌl of
Europe: Human Rights and Rule of Low [online]. 1989 [cit. 2013-06-18]. Dostupné z:
http://www.coe.inlldg3lchildren/keylegaltexts/conventionsonchildrensrightslist_EN.asp

Úm1uva o próvech osob s postiZením. In: Spojené nórody [online]. - [cit. 2013-01-28].
Dostupné z: http://www.un.org/disabilities/conventior/conventionfull.shtml

Vídeòskó deklarace.In; Unifed Nations: (OSN) [online]. 1993 [cit. 2013-06-18]. Dostupné z:
http:i/www.unhchr.chlhuridocda,4ruridoca.nsf/(symbol)la.conf .157 .23.en



VÈeobecnrí deklarace lidskjch próv. In: OSil [online]. 1948 [cit. 2013-01-31]. Dostupné z:
http://www.osncz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklaracelidskych-prav.pdf

Zékon 155/1998 Sb. v plném znèní zíkon 423DO08 Sb. Zdlon o lcomunikaèních systémech
neslySících a hluchoslepj,ch osoó. Ostrava: Sagi! 2008. Dostupné z:
http://www.sagit.c/pages/sbirkaxt.asp?sn=y&hledany=384%2F2008&zdroj=b08423&cd:3
&tW4

Mariana Koutskrí
Katedra Speciólní pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
Políéí7
603 00 Brno
e-mail: mariana.koutska@gmail.com

Vnik a prezentace tohoto pfíspévku byly podpoieny ze stipendijního fondu PdF MU.


