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Anotace
ProblematikapFístupnostikulturníchinstitucí,konkrétnémuzeí a galerií,pro neslyéící
nóvÉtévníkynaréZí na stóvající legislativu,kultumí politiku dané zemé, úroveó vzdélàvóní,
které je neslySícímnabízeno, ale také na míru informovanostio problematicesluchového
postiàeníve spoleènosti.Na nàsledujícíchstrànkóch bude pFedstavenotéma pFístupnosti
muzeí a galeií ve tíech evropskychstàtech- v eeské republice,Franciia Svédsku.Nejprve
se zaméiím obecnéjina problematikusluchovéhopostizení a komunikaóníchspecifik,které
se k nému vé2í. Néslednéporovnàmlegislativua kultumí politiky vÉ;echtíí stétit s ohledem
na antidiskriminaónízàkony a evropské úmluvy. A koneónépiedstavím vystupy vizkumu,
kteri,se zaméíovalna zkuÉenostineslySících
ZàkùZS s muzeia galeriemia na piístupnost
muzeí a galeií pro détské neslyÉ;ící
névÉtévníky.
Pokud v textu odkazujina
iéky", mém na mysli Zéky zàkladní ékoly, kteií
"neslyéící
mají téZkésluchové postii.ení(jsou téZcenedosl'fchavínebo neslyÉ;ícî),
respektivena Zékys
kochleémímimplantétem,jejichZ hlavnímkomunikaónímsystémemje znakou!jazyk. Termín
,Neslyéící"odkazujena ólenyjazykové a kulturníminoity.

úvoo
it's our world,too!
"Hell,
Of courseI cannotdeny the fact that there are many more
hearingpeople 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
thisplanet. We are what we are, signing peoplewho
functionequallyin every aspectof living."
Ben Bahan
Na svètè existujeobrovskémnoZstvílidí se sluchoq.impostiZením.Podle Svétové
zdravotnickéorganizaceje jejich poèetodhadovénna 360 milionú,tedy piibliZnèpèt procent
populace,
z loho32 milionúdètí.V Óeskérepublice
se poèetosobs postiàením
sluchublíZí
400 tisícúm.SluchovépostiZení
v5akoznaòuje
velmirúznorodou
skupinusluchovlchvadod
fehkénedoslychavosti,
snadnokompenzovatelné
sluchadly,aZ po tézkésluchovéposti2enÍ,
jehoZnositelévètéinoukomunikujíznakovlmjazykem.
U név5tèvníka
muzea,ktenfmé nenépadné
sluchadlopiímove zvukovodua ucho
zakrytévlasy, sluchovépostiZenívúbec nemusímerozpoznat,hrajetémèf bezvlznamnou

postizením"
roli. Jde o podobnousituacijako u élovèkas bnÍlemi,nad jeho2,,zrakovym
vùbecnepiemfélíme.Oprotitomuna stranédruhéstojíménépoòetnéskupinalidí, kteií se v
galerii òi muzeu ocitnou v roli cizincú ve vlastnímstàté, aniz by o tom kdokoli vèdél.
znakovymjazykema òasto mohou mít probléms chépénímtextu
KomunikujípÈedev5ím
psanémv óeètinè.
Proótomu tak je? Vèdí muzeaa galerie,kdo k nim piichàzí?Ví tyto instituce,které
kulturníbohatstvívSembez rozdílu,jaké potfebytato velicerúznorodà
majízprostiedkovàvat
a v mnohémspecifickéskupinamé?

LIDOKA
PiestoZeje stupeàztràtysluchuvfznamnlm faKorem,u sluchovéhopostiiení hraje
do5lo.Lidé,kteÍíztratilisluchpo sedmém
velkouroli piedevéím
to, kdy k danémupostiZení
roce àivota nebo pozdèji,mají jiZ rozvinutoumluvenouieè a veliceèastojsou schopnise
- jde o postlingvélní
jejímprostiednictvím
Titolide
sluchovépostizení.
i nadéledorozumívat
mají snadnèjsívfchozí situacipii komunikacise slyéícíspoleónostía vétsí piedpokladypro
narodilineboo sluchpiiSlido
Oprotitomuti, KeÈíse jiZ se sluchovfmpostiàením
odezíràní.
5esti,respektivesedmilet véku, nemajípiirozenèzajiStènfpfístupk informacímv mluvené
vfvoje Èeòi.
vzniklépÈedukonóením
Íeèi - jedna se o postizeníprelingvélní,
tj. postiZení
Ulohumluvenéieóia akustickfch
RozvojieèitudíZnenítak rychlineboje znaénéopo2dén1í.
jazykar.Ten
podnétúmusí piirozenèpfevzítpodporavizuàlníkomunikace,
tj. znakového
jazykov,Íchrovina systémukomunikace,ale piedevSím
umoZÉujenejenrozvojjednotliv,.ich
rozvoj mentélníhoslovníkua myèlení.V takovém pÈípadénezéle2ína tom, zda jde o
je,
(Guidettia Tourette2006).Podstatné
nebovìzuAlnè-motorickou
komunikaci
audio-orélnf
plnohodnotné
abybylatatokomunikace
a oboustrannà.
Hluchf, hluchonèmf a znakové ieè aneb éiroce rozéíÍené omyly
Sluchovéposti2eníje spojovénos iadou dezinformacía stereotypù,které se daií
jen pomalu.Piedsudkysouvisípiedevsíms komunikací,
kterésvétsluchového
odbourévat
posti2enícharakterizujeasi nejvícea které vlrazné urèovalavzàjemnf vztah slyèícícha
neslysícíchi v prúbéhuhistorie.StereotypnípÍístupslysícíchk neslysícímje èastoposilovén
najednéstranè
ktenipiedstavoval
lidise sluchovfmpostiZením
médiii filmovfmprùmyslem,
jedince,
jako chudéky,Zebréky,objektsoucitu,na stranèdruhéjako nesmírnétalentované
kteÍí perfektnémluví(Bragg1989).

tV pfípadètè25íhosluchovéhopostizenía znakujícíchrodióùse jazykove(logickynikoli ieèové)
schopnostiodvíjeifpodobnimzpùsobemjako u slysícihoditéte.Na zAkladèosvoienéhoznakového
jazyka(v naéemptfpadèóestiny)a v
jazykase plynulenavazujeWukoupsanéformyvètsinového
pFfpadè
pfedpokladù
(Motejzíkové
vyukou
mluvené
Feéi
2006).
i
s
dostateónych

postiZením
jako hluchonèmíz.
Lidé se sluchov'j'm
bfvali éastooznaéovàni
Tento
termín odkazujena horéí nebo absentujícíÍeéovli projev. Ten véak v naprostévètéiné
pÈípadùnení zpúsobenproblémems artikulaéními
orgény,ale absencísluchovézpètné
vazby, kvùli kteréje pro nesly5icímnohemté25í se danou hlésku nauóitvyslovit.Kromé
tohotooznaóeníbyla hluchotaéastosmèéovénase sníZenourozumovouschopností.Opèt
pfedevéímz dùvodunedostateòn)ich
jak velkli
Íeóorn/ch
schopností.Lidési ani neuvèdomují,
vrlznampiisuzujípÍi vníménídruhychlidíjejich ieéovémuprojevu.Tento postojslySícíchse
opét projevilv oznaèovéníneslyéícíchnapiíkladsouslovím,,deaf&dumb"3.
V souóasnédobé
se pouzívà piedevèím oznaéení ,,osoba se sluchowm postiZením"nebo jednodu5e
a,nedoslychavy".
,,neslyèící"
Dalèívelke téma piedstavujeschopnostodezíréní,opèt zpopularizovanà
filmy i
je vèakmo2néz pohybua tvarúústzískatpiibliZné
seriély.Tímtozpúsobemkomunikace
30
procentinformace.
Jde o èinnostvelmifyzickyi psychickynéroónou,
zévisející
napiíkladna
znalostikontextu,svételnychpodmínkéch
i oènímkontaktu(Krahulcové
2002).Rozhodnè
neplatí,Ze v5ichnineslyèící
umískvéleodezírat.
Navícnenímo2néspolehlivé
odezíratdeléí
dobua rozhodné
ne vícelidínajednou.
Jeden z nejvètéíchomylú se bfké samotnéhoznakovéhojazyka, ktenf je óasto
poklédénza neverbélní
formukomunikace
a nazlvénznakovéieó. Termín,,znakové
ieó"je
zastarcli a nepÍesny. I podle platné èeské legislativyje znakow jazyk'.,,Pnrozeni a
plnohodnotn!,komunikaónísystémtvoFen,tspecìfickimi vizuéln pohybov|mi prostfedky,tj.
tvary rukou,jejich postaveníma pohyby, mimikou,pozicemihlavy a horní óéstí trupu (...) Mét
zàkladníatributyjazyka, tj. znakovost,systémovost,dvojí ólenéní,produktivnost,svébytnost
(Zàkonè. 42312008
a historick!rozmér,a je ustélenpo stréncelexikàlnía gramatické."
Sb.).
Znakoviljazykje verbàlníkomunikaènÍ
systém,mé svà vlastnípravidlaa gramatiku4.
Jeho
nejoèividnèjSí
odli5nostspoèívé ve formè kódovéní,nebof je produkovénve vizuélnè
motorickérovinè.
,,Vidyt'si to mohou pieèíst..."
Prelingvàlnè
nesly5ící,
tedy lide,kteií piièlio sluchpied ukonèením
vfvojejazyka,
piedstavujískupinulidí, pro kteréneníèeskfjazykjazykemmateiskym.Z hlediskaznalostia
kompetencív daném jazycea vztahuk danémujazykuje pro tyto osobyèeÉtinacizí jazyk
(Óervinkové
Houskové
2012).Recepcepsanéhotextuje tak pro neslysícího
velminàroènà.
je tieba si
KdyZpominemefakt,Ze se problémse òtenéistvímvyskytujenapiíèspoleèností,
'Obdobné termínyexistujíi v jinychjazyclch,napF.ve francouzétinè
nebov angliètinè
,,sourd-muet"
..deaf-muet".
3OznaÒení
pro hluchéa zérovei hloupé,nèmé,pfitroublé,
bylo obóas
,,dumb"coby synonymum
pouzfvénoi rodinoua kràcenona ,,dummy".
* OprotitomumezineverbélníkomunikaÒnf
patffnapiíkladgestikaa pantomima.

uvédomit,
2e neslyèící
neník èetbédobievybaven,mimojiné i v dúsledkunedostateèného
rozvoje plnohodnotného(af jià mluvenéhonebo znakového)jazyka v raném vèku a
nevhodnéhovzdèlévacíhosystému:"Díté musí vwinout velkéúsilí,aby bylo schopnoòisf s
porozuméním. VynaloZenéúsilí navíc óasto neodpovídédosaZen,fmv,isledkù - neslyítící
díté je uóiteli i rodiói neustélemotivovénok maximélnímuúsilí, ale ótenémutextu zpravidla
je v5aknejenótenís porozumèním
(Souralové
2013, s. 1) . Problematické
stàlenerozumí."
a
funkènígramotnost,ale i samotnàmotivaceèíst,kteràje u neslyéících
z dùvodunéroónostia
óastéhoneúspéchu
velmislabé.
BohuZelv dúsledkutéchtoobtíZínejsounèkterédobÉemínénépodpùrnéopatiení
muzeía galerií(popiskyu exponétúnebospeciélnítiètèn1iprúvodce)zcelafunkèní.Neslyèící
névÈtèvníci
mívajínejennechufòíst,ale také men5íodbornouslovnízésobu,kteràje v
tèchtomateriélech
óastopou2ívéna.
ReSením,
kterése nabízí,jsoujednaktextyupravené
piímo pro neslyéící,
komiks(doposudznaónéopomíjenémédium)a hlavnèinformaceve
jazycenabízené
prostiednictvím
znakovém
videa.
Sluchové postiieni optikou medicínského a kuliurního pfístupu
Pfístup,kteú k neslysícímzaujíméme,je ovlivnénnaèím postojemk posti2enía
jakoodchylkuod normy,jakochorobunebo
normalitè.
Medicínskéhlediskovnímàhluchotu
defekt,ktenj'jenutnolééitneboie5itpomocíprostiedkir
medicíny(Uherík2007).Kulturnèhlediskozkoumé psychologické
antropologické
a sociélníaspekty hluchoty.Komunita
neslyéících
a nedoslichavychlidí, kteií pouàívlí znakovyjazyk,je z tohotopohledujazykovà
a Vysuèek2007). Pohledvètsinovéspoleènostiblivé
a kulturnímenéina(Prochézkovà
óastèji spojovéns medicínskimnéhledemna hluchotu:"Historickyje za nejzàvaZnéjÉí
ditsledek sluchovéhoposti2enípovaZovànoneúplné sluchové vníméní a komunikaóní
bariéra."(Krahulcové2002, s. 7). V dúsledkucelospoleòenskych
zmén ve 20. století,
lingvistickfm
vfzkumùma zrovnoprévnéní
dÈívevyòleòovanfch
skupinsvSakneslyéícíjiZ
nevidísebe samotnéjako trpící a postizené,zaéínajívnímatsvou hluchotujako prvek
kulturníodliénostia jedineènosti.Cítí se blit plnè rovnocennfmise sly5ícími(sróv.
Prochézkovéa Vysuèek2OO7;faylot a Darby 2003). Tito lidé jsou na svou jedineònost
vychàze1îcî
z hluchotyhrdía nazyvlí samisebeNeslySícímio.

t V USAto bylav 60. letech20.stoletíhnutízazrovnoprévnènfAfroamerióanù,
Zeni postizenlich.
6Velké,,N"
pouzívàno
piípadè,
ve slovèNeslyèícíje
v
Zeodkazuje
na kulturuNeslyÈfcích
neboosoby,
kteííse s toutokulturouztotozriujía cítí se byt pfíslusní|ry
kulturní(nikolietnické)mensiny.

KULTURAA NESLYSICI
dévó Neslvéícím
..Kuftura
ditvodk existenciv
modernímsvété."
Paddena Humphries
Kulturapiedstavujecelospoleèensky
fenomén,kte4íje velmi obtíZnèdefinovatelnf
piedev5ímkvúlihistorickému
vfvoji slovav rúznychevropsklichjazycícha pou2ívénítermínu
v odlièn)?ch
oborecha myèlenkowchsystémech(Williams1985).Jednaz nejrozèíÍenéjéích
obecnich definickufturypochàzíjiz ze 40. let 20. století:,,Kulturaje sloiit'i komplex,kter!
zahrnuje znalosti,víru, uméní, morélku, zékony, zvyky a jakékoli dalÉí schopnostia zvyky,
(Blumenthal1940s. 572).Od 70. let je kulturav
l<terfchdosahlélovékjako ólen spoleónosti."
podobèmateriélních
i duchovních
vfsledkúlidskéèinnostinazyvénakulturním
vlastnictvím,
piípadnèkulturním
kulturním
bohatstvím,
dèdictvím7.
Kultura pfedstavujezékladnívzorec, ktenj' stanovuje,kdo jsme a jaké normy a
hodnotyvyznàvéme.Je úzce propojenase vzdélévéníma prostiedÍm,ve kterémZijeme.
Nesly5ícídèti mají vzhledemk vzdélàvénía kultuie specifickoupozicize dvou hlavních
dúvodù.Za prvé,vzhledemk jejich postiàenímají nàrokna piístupke vzdèlénía ke kultuÈe
respektujícíjejich specifickepotieby.Za druhé,z perspektivykulturníminoritymají pràvo
nejenna pÌístupk vét5inovékultuÍe,ale také ke své vlastníkultuie- kultuÍeNesly5ících.
Préva neslyéícího dítète se zÍetelem ke kulturním pràvùm
Pràva véech lidí se odvozují od piirozené dùstojnostilidské osobnosti.Podle
Véeobecnédeklaracelidskfch prévz roku 1948jsou tato préva rcvnea nezcizitelné.
Tento
pfístupWznamnlimzpúsobemdoplÈujeUmluvao pràvechdítète pÈijatàv roce 1989,kde
stojí: ,,DuSevnénebo télesné postiúené díté mó poàívat plného a iédneho Zivota
v podmínkéchzabezpeóujícíchdristojnost,podporujícíchsebeditvérua umoZrtujícíchaktivní
úóastdítéteve spoleónosti.".
Pro plnézaèlenéníneslyèícíchdo spoleònostije dùleZitétake
Vídeòskédeklaracez roku 1993,kleràvyz'ivék odstranènívéechbariéromezujícízdravotné
posti2enév úòastina spoleèenském
Zivoté.
V roce 1988vydalaEvropskéunierezoluciZédajícíjednotlivestétyo piijetílegislativy
uznàvajícíznakovfjazyk.Ta mimojiné definujeprévona vzdèléní,tlumoónické
sluZby,kurzy
a informaceve znakovémjazyce. Tato rezolucese promítlai do francouzské,5védskéa
òeské legislativy.Préva neslySícícha hluchosleplichv Òeské republicevymezujenovela
zókonaó. 155/1998
Sb.o znakovéÍeói,zékoné.38412008
Sb. o komunikaóních
systémech
neslyÈících
a hluchoslepfchosob,v plnémznènív zékonéó. 42312008
Sb., kteréumoZÉuje
7 PodleOrganizaceSpojenychnàrodùpro
Wchovu,vèdu a kulturumà termín"kulturnivlastnictvf"
pràvnf podtext,oproti terminu "kulturnfdèdictvf",kteni odkazujena zachovénía pienos kultury
generacím.
nasledujícím

jejich
neslyéícím
a hluchoslepim
svobodnou
volbukomunikaéního
systémutak,jak odpovídé
potÈebém.
Za nedílnousouòéstlidskychprévjsou poklédànataké prévakulturnívychézejícíze
snahyochrànitpodstatulidskédùstojnosti.Nebot kultura,zahrnujícítaké pamèt lidstvaa v
prúbèhuhistorievyvinutésociàlníschémata,
tvoiízékladprovznikosobníispoleènéidentity
(Daniels,
2010).
> Z èlénku22a 27Véeobecné
deklarace
lidskfchprévvypltví,2ekaàdi!me
prévosvobodnèse úóastnitkulturního
Zivotasvé komunity,tésit se z
pokroku.
umèní,sdíleta uZívat
vfdobytkù
technického
) t]mluvao pràvech
osobs postizenÍm
v Òlénku
30 deklaruje:
osobs
,,Pràvo
postizením
narovnoprévnou
úóastnakulturním
Zivotè.".
Kulturníprévajsouúzcespjatas prévemna piístupk informacím,
s prévemna vfbèr
komunikaéního
systémua s prévemna svobodnlipiístup ke kulturnímudédictví,které po
smluvních
stétechpo2adují
mezinàrodní
úmluvya nérodnílegislativy.
Tatopràvavymezujei
HlavaètvrtéListinyzékladníchprév a svobodzroku 1992.Prévoa rovnostpfístupuke
kulturnímubohatstvíjsou tak zaruòenyzékonem.Neslyéícíby v duchu znéní Listiny
zékladnichpràv a svobodi èeskfchzékonúmèli mít mo2nostrovnoprévného
a úóinného
- tedy i zapojenído kulturníhoZivota.
zapojenído vsechoblastí2ivotaspoleònosti
Znakov! jazykjako kulturní bohatství? Status znakového jazyka v evropské
jazykové politice
,,Wepossessandjealously guard a languagedesigned
for thepeopleof the eye."
GerogeVeditz
Znakovéjazyky byly souóéstílingvistickéhoprostiedípo nékolikstaletí,oficiélního
uznàníse jim nicménèdostaloteprvev nedévnédobè.NejprvebylydíkyvyzkumuWilliama
Stokoev 60. letech20. stoletízaíazenymezi piirozenéjazykya poslézedoèlok zahéjení
procesujejich uznévéníjednotliviminérodnímilegislativami.
Podle EvropskéchaÉypro
jazyky(déleECRML)je jazykvníménjakojedenz projevùkulturního
regionélní
a minoritní
jazykya
dédictví.V souladus toutochartoupatfíevropskéznakovéjazykymezineteritoriélní
mají bft jako takovéchrénènya podporovény
cobyevropskékulturnídèdictví.Evropskéunie
se tak na zékladé ECRML obrétila na své èlenskéstéty s poZadavkemochraÈovata
podporovatjazykovoua kulturnídivezitu, do které spadajíiNeslyéícíse svou vlastní
kulturoua jazykem.Kromépfístupuk v5eobecné
kultuiepiiklàdàÚmluvao prévechosobs
postiZením
zvléétnípozornostspecifickékultuieNeslyéících:
> Ólének30pffmodeklaruje:
s postizenfm
majfnérok,rovnoprévnè
s
,,Osoby
jejichspecificke
ostatnÍmi,
na uznànÍa podporu
kulturya jazykovéidentity,
jazykúa kulturyNeslysících.".
vóetnèznakovich

Nesly5ícítak mají v prvé iadè prévo na piístup ke kultuie vlastníminority,kdy se
znakovyjazyk stévé nàstrojempiedévàníinformací,ale také jedním z projevúkulturního
pÍístupk vseobecnékultuie.
bohatství;spoleènès prévemna plnohodnotny
Z tohotoúhlu pohleduse na neslysícív EvropèmùZemedívatjako na uzivatele
rrlznfchznakovlchjazykú,sdílejících
vlastnínérodníkulturya zàroveÉmajícíchvlastní
specifickoukulturníidentitu(Timmermans,
N. 2005).Navícjsou ólenskéstétyEvropskéunie
zodpovèdnéza rczvíjení,uchovévéní,ochranu a podporu jazykovéa kulturní divezity;
,Znakové jazyky musí b'it uznényjako projev kulturního bohatství. Píedstavují v!,znamnf
pruekevropského
jazykovéhoa kulturníhodèdrbfví" (ECRML,1992,s. 182).
Princip rovnych pÍíleiitosti v kulturní politice èeské republiky, Francie a
Svédska
AktuélníkulturnípolitikavSechtií stàtùvychézíz evropskékulturnípolitiky,nicméné
je Wrazné ovlivnènénérodnímipolitikamia historickfmkontextemjednotlivfchzemí.
Piesto2evSechnytfi stétyproklamujíkulturníprévaa nutnostrovnich pfíleZitostí,
piestoZev
podobnédobènovelizovaly
svoulegislativu,
néplókulturních
strategiís ohledemna osobys
je velmiodliSnàa podpofenéjinymiargumenty.
uróit1im
znevfhodnèním
Na zékladéantidiskriminaèních
zékonúby nikdonemélbytdiskriminovén
na zékladè
postiZení,
svéhopohlaví,etnicity,nàbo2enství,
véku nebosexuélníorientace.
Diskriminace
je zakàzànavzhledemke vzdélévàní,veiejné udàlostia akce, sociàlnísluZbya podporu
(srov.2008:567;198/2009
Sb.a 2005-102).
Podlepolitikypfístupnosti,
nejvícerozpracované
ve francouzskémzàkoné nazfvanfm ,,Zàkonhandicap"(2005-102),musí blt veiejné
institucepiístupné. PÍístupnostmusí bft zajiéténa,nikoli pouze na úrovni technickych
opaiiení(piípadÓeskérepubliky),
ale s ohledemna lidskézdrojea jejichpro5kolení
(viz
tabulkaó. I ).
òeské kulturní politika je v kontextupÈístupnosti
spíèestruèné.MeziótyÈmihlavními
cíli se pouzejeden alespofifochu dotikà podporykulturyv oblastivzdélévànía rozvoji
kulturníhopovèdomí.Podporaosob se speciélnímipotiebamik piístupuke sluzbéma
kultuie je definovénataklo:,Podpoie odúrartovàníbaiér brànících k intenzivnéj'ímu
piístupu znev,fhodnéni,chosob ke kultumím statkftm a sluZbémje nutno vénovat vyéíí
pozornost. Takovlmi projekty jsou napF. zaji'fovóní bezbariérovéhopíístupu do budov,
ìnstalace informaóních systémfi pro zdnvotné handicapované osoby, poskytovéní
specializovan!,ch
asistenóních
sluZeb,uplathovénísystémuslev apod."(Ministerstvo
kultury
jako ekonomické
2009,s. l8). Kulturaje prezentovéna
piedevéím
vfhoda.S ohledemna
je vyzdvihnutjejí terapeutichfpotencià|.Piístupnostkulturyje nahlí2ena
osobys posti2ením
piedev5ímz pohledupÍekonànífyzickfchbariér.

jak
Oprotitomu francouzskàkulturní politika nabízímnohorúznfch moZností,
pro osoby
zaèlenitkulturudo kaZdodenního
Zivotaa do vzdèlévéní
a jak ji uèinitpÍístupnou
se speciélnímipotiebami(Ministerstvo
kulturya komunikace,
2005). OpatÍenízahrnují
píedevsím vytvéíení partnerstvímezi ékolami, lokélními kulturními institucemia
profesionàlními
umélci,rozvojumèleckévychovys dùrazemna piím1ikontakts umèníma
kulturnimiinstitucemi,
vycvikzamèstnancù
kulturníchinstitucía umèlcùa koneònévyu2ití
novychtechnologií.
Navícv rémcikulturnípolitikyvzniklazastieèující
organizace
,,Accès
culture",kterà nabízíinformaceo kulturníchinstitucína celostétníúrovnivòetnéjejich
programové
nabídky.
Svédskf akèní plÉn pro 2011-2016
mé mezisv'fmihlavnímicíli zlepèitpÈístup
r<e
potfebami.
kultuieosobàmse speciélními
MeziklíéovéúkolypatiíumoZnitlidems funkóním
postizením
úèastnitse kulturního
Zivotaa zajistitzpúsobjeho financovéní.
Veiejnékulturní
institucemusí odstranitfyzické bariéry a vytvoiit web piístupnli'v5em znevyhodnènym
2011).
skupiném(Kultunàdet,
je podle5védskéifrancouzskékulturnípolitiky
Pokudmà bft téchtocílú dosaàeno,
nutnénejenspolupréce
kulturních
institucís vlàdou,ale piedev5íms organizacemi
osobs
postiZením
v roliexpertùna danouproblematiku.
politikàch
Tabulka
kulturních
institucív kulturnich
ÓR,FRa SWE
é. l: PÍístupnost

stàt/

Ceskéreoublika

Francie

Svédsko

Zàkono piístupnosli

pouzepfi$upnéwebové
strénky

- (Antidiskriminaèní
zàkon)

Antidiskriminaèni
zàkon
Kulturnípolitika

ano

jako hlavní
piístupnost
kritérium
- vzdèlàvéní
- sluzby
- pÍístupk veÌejnémua
kulturnímu
Zivotu
* (Zékono piistupnosti)

Kateqorie

piístupnost
kultury

fio)

spolupràce
s
kultumímiinstitucemi

piístupnostkultury
(HR,TO)
spolupràce
s
kulturními
institucemi
spolupràce
s
organizacemi
osobse
SP
Wcvik
sooluDràce
se Skolami

ano

piístupnost
kultury
(HR,rO)
spolupréce
s
organizacemi
osob
se SP

.HR = lidskezdroje,TO = technickà
potfeby
opatfení,
SP = speciàlni

S ohledemna nérodníkulturnípolitikymé blit pÌístupke kultuÍedàn ka2dému,se
speciélním
zietelemna lidi s posti2ením.
Vèechnytii zemè podporujípiístupnostkultury,
alesooÉna technické
úrovni.

pRísrupNosr
pRoNESLySícíZÉrv
MUzEi
zÉv èesrÉ
REPUBLIcE,
FRANcIl SvÉosxu

Podle evropsklichúmluv a vzdèlàvacípolitiky existují dvè nezbytné cesty, jak
piístupke kultuieneslyèícím
nabídnout
Zékúmv rémcivzdèlévacího
systému.PÍedev5ím
by
jejichkulturnímbohatstvía identité
se tak mélostàt nabídkouinformacío kultuieNeslyèících,
Neslyéícího.
Za druhé je samoziejménezbytnéumo2nittémto dètem také pÈístupk
v5eobecnékultuie.
Tento druhy pozadavekje teoretickyzaólenéndo kulturnícha vzdèlévacíchpolitik
vèechtií stàtú,ovÈemna odliénéúrovnia odliSnlimimetodami.PiestoZeje kulturajednímz
hlavnÍchtématceléhovzdèlévéní
a je zaèlenèna
do kurikulana nejrúznéjsích
úrovníchod
oòekàvanychvystupú aZ po klíóovékompetence,pozadavekskuteènénévstèvymuzea,
je zmiòovénpouzeve dvoupÈedmètech:
divadla,galerieneboknihovny
nàv5tèva
divadlave
(Skolverket,
èvédskémpÍedmètuZnakovfjazyk pro neslyéícía nedoslychavé
2011)a trochu
komplexnèjive francouzskémpiedmétu Dèjiny uméní, které poZadujenévètèvumuzeí,
galerií,divadela dokonceicirkusu(Ministère
de I'Education
Nationale,
2012).
Vlzkumné 5etÍení,jehoà díléí vistupy jsou prezentované
v tomto pÍíspèvku,je
souèàstívfzkumu disertaènípréce na téma zaèlenèníkulturníchinstitucído vzdélàvàní
nesly5ících
Zékù ZS jak z pohleduZékù,tak z pohledujejich pedagogúa pracovníkù
kulturních
institucí.
Vfzkumné èetÍení ve ékolóch
Vychodiskemvyzkumu pro tento piíspèvek byly oóekévanévfstupy RVP ZV
wtahujÍcíse k terminologii
z oblastikulturya ke kulturníminstitucím.
Piedmètemvyzkumu
byla úroveÈznalostítéto terminologie
mezi neslysícími
Zàky 1. a 2. stupnéZS a jejich
zku5eností
s név5tévoumuzeía galerií.Vlzkum probèhlv letech2011 a 2012 na Sesti
prosluchovépostiZené
Skolàch
v Óeskérepublice.
NeslySící
Zócil. a 2. stupnèZS
Vyzkumny
souborpiedstavovali
neslySící
íàci 1. a 2. stupnéZS, prokteréje hlavním
komunikaènímsystémemznakou/ jazyk. Zéci pochàzelize dvou Skol v Praze (Radlice,
Smíchov),z ÒeskfchBudéjovic,Plzné,Brnaa ValaéskéhoMeziííèí.Celkemse vlizkumného
Setienízúèastnilo78 nesly5ících2àkùZS.
> Pojmu,,muzeum"
îozumi48 Zàkúa pojemnechàpe30 Zékú.
64 zak(r.
fr Névstèvumuzeaabsolvovalo
> Kladnèbylo hodnocenou pouhlich10 e/odoézanlch. U hodnocpnírnHzFa
hraje viznamnou roli tlumoóenf:;MùZu se na vsechnokoukata vlómu
rozumfm, protozetam byl tlumoóník.'
> Se speciélnímprogramemvytvofenympiímo pro dètskéhoneslysícího
névstèvníkamé osobní zkuèenostpouze nèkolik Zàk'j. Vètsinou je
r

ti

prohlídkazajiétovénauòitelem,v néktenich ptípadech uóitel tlumoóf
plednàSku
prùvodce.
Kdyà se mèli neslySícíZàci 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 nesly5ícíchprúvodcù nebo hercù a speciélní doprovodnf program
(hry, úkoly na vyplnèní apod.), prohlídky tlumoòené do znakového Jazyka a personél
ovlàdajícíznakovy jazyk.
Uèitelé neslyéících Éàkú Zé
Vfzkumn! soubor piedstavovali uòitelé neslyéících 2àkú ZS. Celkem se Setfení
zúòastnilo40 uèitelù(37 2en a 3 muZi).
> Pojem,,muzeum"
ve své vyuce pouzlve35 uèitelùnejèastèjis frekvencl
jednouza pùl roku.
> 36 uòiteh:r
navstÍvilose svoutFídoumuzeumnebogalerii.
> V naprostévètsinèpiípadúmèli uèitelépFipraveny
vyklad nebo tlumoèili
viklad prùvodce.Ve tiech pfípadechmuzeumzajistilotlumoÒnické
sluzby
a v osmispeciélníprogram.
> Ohlednèiniciativya impulzuk név5tèvèmuzeaòi galeriese uÒitelése
shoduji,2e vétéinouvychézelaz jejich strany(76 %), pouzeve ótyfech
pilpadechze stranykulturníinstituce(19 %)
> Vètsina uóitelú se o akcích kulturníchinsittucí dozvídà a informace
vyhledAvàsama
> Nàvstèvakulturníinstituceje souòéstíSVPdanéSkolyve 37 piípadech,tj.
v 93 o/ooslovenychskol.
> Podleuóitelùkulturniinstitucenejsoupiílièdobfe pFipraveny
na névstévu
neslysících
Zékù.
Uèitele by nejradéjiabsolvovalise svymi Zéky speciélné piipravenouprohlídkus
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
kulturníchinstitucí.

Vfstupyvizkumu:muzeaa galerie
Vfzkumné Setieníse zamèÈilona piístupnostmuzeí a galerií v Óeské republice,
Franciia Svédskupro neslyèící
név5tévníky.
Vlzkum probíhalod únorado prosince2012.
Bylooslovenocelkem188 institucíz nichzse vlastníhoèetÈení
zúóastnilocelkem76 institucí
(33 èeskÍch,30 francouzsklich
a 13évédsklchmuzeía galerií).V rémcivfzkumnéhoèetiení
jsemsi kladlanésledující
otàzky:
> PattíneslysícíZàci
ZSmezicilovou
skupinu
kulturních
institucí?
> Jakàtechnickà
opatfenlkulturníinstituce
zavedlys cílemzpiístupnit
své
sblrkyneslySicfm
Zàkúm?
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> Jaké opatfenína úrovni lidskychzdrojù byla zavedenapro lepsí
piístupnost
proneslyèicí?
instjtuce
prosluchovè
postiZene?
> Spolupracují
kulturní
instituce
seèkolami
postizenych?
> SpolupracujÍ
kulturní
instituce
s organizacemi
sluchovè
piekazkypro vzéjemnouspoluprécimezi
> Jake jsou nejvyznamnèjèí
prosluchovè
postizené?
kulturnlmi
institucemi
a Skolami
Pro zodpovèzenívyée formulovanych
otàzek byl pou2it dotazník.Cílem bylo
praxikulturních
zhodnotit
faktickou
institucí
ve zpiístupòovàní
kulturního
bohaistvínesly5ícím
prosluchovèposti2ené.
névÉtévníkùm
a mírajejichspolupréce
se Skolami
jako cílovàskupina
NeslySícínévétévníci
Podlevfsledkúvfzkumuse muzeaa galeriestàlevícezamèiujíi na névétévníky
se
potiebami.
speciélními
AvSakneslyéícínévétèvnÍci
do této cílovéskupinypatiíjen vzécné
(viz tabulkaò.2). S vlijimkoufrancouzsklich
insiitucípouzenecelépolovinadotazovanych
muzeía galeriídeklarovala
publikumstojí,
zàjemo neslyéící
névstévníky.
Ti, kteiío neslysící
je celkovènízkénévètèvnost
se vícezamèiujína dospélénesly5ící.
Jednímz dùsledkù
teto
skupinyv muzeícha galeriíchvéechtfí zemí - prùmérnipoòetnévÈtèvje méné neZ20
név5tévnikúza îok8. Aòkoli nèkterémuzea a galerieprohlaéují,2e stojí o neslysící
prakticképrogramovénabídkatomu pÈílièneodpovídé.
név5tévníky,
Speciélníakce pro
je nabízenapouze v jedné èvédskéa ve tiech óeskich
neslySícídètské névétévníky
institucÍch.
Situaceje trochu lepéíve Francii,kde 16 muzeí a galeriínabízíspeciélní
prohlídkuna míru vytvoienoupro neslySící
a jejich potiebyv rémcisvého pravidelného
programu.
Tabulkaó. 2: Neslyéícínàvétèvníci
muzeía galerií
StAU
Plístupnost

Ceskérepublika

Francie

Svédsko

Cílovéskupína
dospélíneslyÈící
neslvéící
déti
NàvÈtévnost
za rok
neslysícídospèlí

1 6 a n o ,l 7 n e
12 ano
12 ano

30 ano
30 ano
- 22 ano

6 ano, 7 ne
5 ano

-

neslySici
dèti

spokojenost
s
névétévností
Programpro N' dèti
plednàSka
ve ZJ"
- prúvodcese ZJ
- workshop
- divadlo
novémédia

nejcastéjiménènez
20 (1M' 100-150)
nejòastèji
ménénez
20 (2M100-150)
'10ano,21 ne

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

3 ano

16ano

- ' l
1

15
10
3
2

nejèastéji
ménénez
20 (2M50-100)
nejòastèiiménènez
20 (2M 2G.50)
3 ano,I ne
l ano
. , |

*M = muzeum/gaferie,
N = neslysící,ZJ = znakoryiazyk

piípadechnàvstèvnostpfeséhne100 dètí za rok,
" Co se t'riÒeneslyslclchdètf, tak ve v1i'jimeÒn1i'ch
jednom
piivltaji
konkrétnèv
Òeskémmuzeu,kde
mezi 100 a 150 neslysícími
détmi roèné,
a ve francouzské
instituci,kde majínévstèvnost
vyééínez 150dètí roónq:
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V koneènémdúsledkuje pouze 15 ze 76 institucíspokojenychs névstèvností
neslyéících
détí.
Úrovei piistupnosti pro neslyèícínóv5tèvníky
Kulturníinstitucemají nèkolik moZností,jak zajistit piístupnostpro neslyèící
névètèvníky.
Za prvé se jedné o opatienína úrovnilidsklíchzdrojù.Ve vzorku76 muzei a
galeriípolovinamé mezisrnj'mi
zaméstnanci
osobuzodpovédnou
za piístupnost
nàv5tévníkù
se specifickfmipotfebami(viz tabulkaÒ.3). Druhouskupinouopatieníjsou technické
pomúcekpro piekonéní
úpravy.V tradiènímpojetíto znamenévyuiití kompenzaòních
neboindukènísmyèku.Nicménèsouòasnytrend
absencezvukujako svètelnousignalizaci
piístups
a médiís cílemvytvoiitplnohodnotnf
se zamèiujena vyuZitínovlichtechnologií
jednotlivce.
potiebya prévaka2dého
Vètéinamuzeía galeriívnímé
ohledemna individuélní
sama sebe coby místavizuàlníkulturybez potiebyvétéíchúprav pro zajiéténípiístupnosti
pro neslyéící.Pouzenèkteréz nich nabízínapÈíklad
na webovychstrénkéchtaké speciélní
spolus videemve znakovémjazyce.V oblastinovfch mediíje
místouróenéneslySícím
situaceje5té horèí. Ménè ne2 10 muzeí a galerií nabízí neslyèícímnév5tévníkùm
prúvodce,
tabletse speciàlním
ói aplikacíneboalesporimoZnost
multimediélního
softwarem
prostÈednictvím
mobilního
telefonu.
stéhnout
si prùvodce
QR kódudo vlastního
Tabulkaé. 3: Lidskézdrojea technickóopatieníprozajiétènípiístupnostikulturníinstituce

stau

Ceskàrepublika

Francie

Svédsko

PiístuDnost
Piístupnost
HR*
- spec.zamèstnanec
- opalienípro N*
- komun.pravidla
lektor
neslyóící
- tlumoónikZJ"
N zaméstnanec
Piístupnost
TO*
- svélelnàsignalizace
- indukènísmyéka
- web pro N
- videove ZJ na webu
- obrazovka
se ZJ
multimediàlníprùvodce
- tablet
- QR kódy
- aplikacedo mobilu
- 3D video

7
8
0
0
0
0

?
;
;

25
25
'13(3 kuz ZJ)
22
19

7
1
'l
3

o

- 1 2

1
:

-

8
2
8
2
4
3
2

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

Komunikacea spolupràces vnéjèímsvètem
kteií se
ZajiSténípiístupnostiinstitucepiedpoklédéspoluprécis organizacemi,
poótu52 muzeía galerií,kterémajíneslyèící
ve své cílové
neslyèícími
zabyvfií.Z celkového
piístupnosti
pro
na zlepsovéní
skupinè,ménèneàpolovinaspolupracuje
s externíorganizací
tuto skupinu névétèvníkù(viz tabulka ò. 4). Nejòastéjise jedné o organizacenabízqící
tlumoènickésluZby, asociace neslyéícíchnebo univerzity.Pouze jedenàct institucí

't2

spolupracuje
se Skolamipro sluchovéposti2ené.
Na druhoustranuspolupréce
nékten/ch
z
nich fungujeoboustranné,kdy jsou Zéci a studentièkol vyuZívénijako expertina znakovy
jazyka tvùrcinovéslovnízésobynapi.v oblastiumènía historie.
Kulturní instituce vètéinou nesly5ící informují o své programovénabídce
prostÈednictvím
hromadnfchmailú, plakétù nebo oficiàlnímiwebovfmi strénkami.Ty
nicménéve vètSinépiípadù nejsouupravenépro neslySící(viz vfée). Pouze nékteré
insiilucese snaZío informovàní
alternativními
komunikaóními
kanély.Nèkterékontaktují
jiné komunikujískze organizacepro
pÍímo uóiteleve ékoléchpro sluchovépostiZené,
nesly5ící(viztabulkaò. 4). Stéletaké stoupépoóetinstitucí,kterévyuZívají
sociélnísítè a
informovéníprostfednictvím
speciélnévytvofenychskupinpro neslyéícínàv5tévniky.
Tabulkaè. 4: Komunikaces vnèj5ímsvètem
StàU
Ptfstuonost

Ceskéreoublika

Spolupràce
organizace
ékolv DroSP"

3
I

Komunikace
- oficiélníweb
- hromadnimail
- sociélnisítè
- nenícílovéskupina
- osobníkontakt
- orqanizace
pro N"
PiekàZky
finance
informace
-

HRI

'16
10
19
'l

Francie

9 15Dravidelnè)
24
15
16

Svédsko
'l
,|

3
;

1

1
3

13ano,20 ne
8
I
8

22
11
6
16

10
7
6
I

'SP = sluchovè
postiZene,
N = neslyèící,
HR= lidskézdroje

S ohledemna problémya pieké2ky,
ktenimmuzeaa galerienejÒastèji
óelípii snaze
jsou nejóastèji
o zpfístupnénl
svfch sbírekneslysícím
nàvstévníkùm,
zminovény
nedostatky
je fakt,2e nékteréinstituceby ràdymezisvé
zamèstnancù
financí.Zajímavostí
a nedostatek
poóítaly
proneslySící,
nàv5tévníky
i neslyéící,
nicménénespolupracují
anis organizacemi
ani
programem.
plati,2e
motivovatkonkrétním
KaZdopédné
se nesna2íneslyéícínévètèvníky
vèi5ina téchto muzei a galerií cítí jako velkf problem nedostatekinformací o dané
oroblematice.

MUZEA
A NESLYSíCíOÈTI_
STOJíVÚBEC
O SEBE?
PokudhledémedùvodobtíZí,ktenimmusíinstituceièkoly Òelit,poklàdémvzhledem
k podobnépovazeaktuélnílegislativyve véech tiech zemícha podobnfmproblémúm
s financovéním
kulturyv souèasnédobé napiíó EU za klíèovf nedostatekinformacío
problematicesluchovéhopostizení.Podle mého nézoru je nejzésadnéjéím
faktorem
kultury,respektive
kulturních
institucído vzdélévàní
neslySících
ààkù
ovliviujícímzaÒlenèní
ZS. Vedleatraktivních
moZností,kterépÍedstavuje
vybavenímuzeía galeriítechnickfmi
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je podle
piístupnimwebema nabídkouaplikacívyuZívajících
pomúckami,
novétechnologie,
méhopodstatnézaméÍitse pÍedevSím
na malézmény,kterépomohouzménitpiedevéím
podrav(ve
nastavenÍ
vzéjemného
vztahukulturních
institucí
a jejichneslyÈících
névstèvníkù:
znakovémjazyce),úsmèv,angaZovéní
neslySících,
navàzàníspolupréce
s odborníky,
dét
problémemtoti2 není
vèdèt ékolàm,Ze o né a jejich dètí stojíme.Tím nejoZehavèj5ím
jakfm my v5ichni- sly5ící,ékoly,muzea,
penèznebo personélu,
nedostatek
ale zpdrsob,
galerie,ale také sami nesly5ící- uvaàujeme.
Je tieba piekonatpsychologickou
bariéru
a piestatòekatna to, aZti druzíudèlajíprvníkrok.
a neslysící
déti- stojío sebevúbec?"Odpovèd'
neníjednoznaòné.
Myslímsi,
,,Muzea
Ze o sebe navzéjemstojí,ale nevÍ,jak na io. Nebostojí,ale nevédío sobé.To nejmensí,co
mùZemeuéinit,je zaóítsvétuiíkat, co nabízime,piípadnéptét se ostatních,co by chtéli
je prvnímzésadnímkrokemke zménèpostojenaèí
vidét.ZménanaSehozpùsobumySlení
spoleònosti
a tím i kezpÍístupnéní
kulturních
institucíneslyèícím
ZàkùmZS i némostatním.
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