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Abstrakt: Nesly5ícíùàciZS patií do skupinydétí se specificklimivzdèlóvacímipotÍebami,
ale mimo to jsou i pÍíslu5níkyjazykové a kultumí menÈiny.Mohou si vybrat ja.ryk
vzdélàvàn, nicméné informace o jejich kultuÍe, historii a samotnémlaqce zàvisi zcela na
benevolenciryuòujícího. Vzhledem k ewopské vzdélívaci politice, kferó kulturu a kultumí
diverzitu povaZuje za jeden ze svjch pilíÍú, se nabizí otéuka,jak je kultumí bohatswí
zprostíedkovénoneslySícímùékírn a zdaje panatoúrno také na vlastní kulturu Nesly5ících.
Piíspévekpiedstavujedílòí rysledky vyzkumu zamèienéhona piístupnostkultumích institucí
pro nesly5íciZaky,kterj probèhlve 116òes$ch muzeích,galeriích,divadlecha knihovnóch.
Klíòovri slova: Kultumí instituce, neslySící7:irciZS, makovy jazyk, kulturní próv4
pÍístupnost,
kultumípoiitika.
Abstract: Deafprimaryschoolpupilsbelongto the groupof childrenwith specialeducational
needsbut they are also membersof linguistic and cultural minority. Deaf children can
officially choosethe languageof education,howeverthe accessto informationabouttheir
culture, history and their very own languagedependson the benevolenceof their teacher.
With regard to the Europeaneducationpolicy, accordingto which culture and cultural
diversityare one of its comerstones,
a quesîionrises:How is culturalwealthtransferredto
deafpupils?And havethey accessto Deaf cultureas well? This paperpresentssomeof the
outcomesof researchfocusedon the accessibilityof cultural institutionsfor deaf pupils,
galleries,theatresandiibrariesin the Czechrepublìc.
whichtook placein I 16museums,
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Úvod

Na svétè existuje obrovské mnoZství lidí se sluchoqim postiZením.Podle Svétové
zdravotnickéorganizacedéti tvoíí z celkovéhopoótu 360 milionú téméÌ jednu desetinu.
SluchovépostiZenív5ak oznaóujevelmi rùmorodou skupinu sluchovychvad od lehké
nedosllfchavosti,
snadnokompenzovatelné
sluchadly,ai. po téìké sluchovépostiZení,jehoZ
nositelévèt5inoukomunikujíznakotrymjazykem.AktuólníSkolskóreformaa kulturnípolitika
vfvoj evropskéi òeskélegislatiry a na neslySícítdétské
ÒR bohuZelnereflektujídostateòné
nóv5tévníkytak v kulturních institucíchpÍíliÈ òastopamatovónonení.
Na pnní piekriZku narazímev pÍípadè, kdy se snaZímepiedat kulturní bohatstvíZókúm se
specifickfmi vzdélóvacímipotÍebami a navíc Zríkùm,kteÍí jsou piedstavitelijazykové
menÈiny.Je tento fakt zohlednénv nórodníchkurikulech? Nebo jsou informace o kultuie
neslySícímdétempÍedóvanyv cizím jazyce?Druhj problémpiedstavujeotéuka,zda 1e v
kurikulu zohlednènataké kultura men5iny,ke které nèkteíí nesly5ícíùércipatií. Mají tyto déti
' Pro úèely tohoto piíspèvkuomaèení
,,neslysící"zahrnujeskupinu dètí s tèZkou nedoslichavostínebo
jejichz primómlmzpùsobemkomunikaceje
praktickouòi totólnthluchotoua dètí s kochleómímimplantótem,
nakovy 1azyk.

mimo kulturu vèt5inové spoleònosti pÍístup také ke kultuie Nesly5ících a umèleck'-im
projevúmNes1y5ících
umèlcù?Nesly5ícídéti sev kultumíchinstitucíchmohouocitnoutv roli
cizincù ve vlastním sîÍtté,anii. by o tom kdokoli dalSívédèl. Proòtomu tak je? Vèdí muze4
knihovny,divadlaa galerie,kdo k nim pÌichazi?Yityto instituce,kterémají zprostìedkovóvat
kultumí bohatství v5em bez rczdilu, jaké potÍeby tato velice ruznorodé a v mnohém
specifickóskupinamó?Odpovèdise snaZínabídnoutnósledujícítex! kterj semamujeòtenóÍe
s nèkter'.imiz vystupú vjzkumného Setieníprovedenéhov letech 2011 a 2012 v èeskfch
muzeích,galeriích,divadlecha knihovnàchjako souòtístzpracovétni
disertaènípróce ve
studijnímprogramuSpeciólnípedagogika
na Pedagogické
fakultèMasaryko\Tuniverzity.
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Teoretickézakotvenívizkumu

Kultura je sloZiQjkomplex zahmujíci znaÌosti,víru, umèní,moralku, zikony, zvyky ajakékoii
dal5íschopnosti,kteqichdosóhlòlovékjako Òlenspoleònosti2.
Piedstavujezókladnívzoreo,
kter'ristanovuje,kdo jsme a jaké normy a hodnoty tryznéxíne, a je ínce propojenase
vzdèlóviíníma prostÍedím,ve kterémZijeme.S kulturou a jejím ptedóvrinímúzce souvisí
svobodni piístup ke kulturnímu bohatství,které po smluvníchstrítechpo2adujímeziniírodní
úmlury a nórodnílegislatiry.
2.1

Kulturní prdva n"Areslyíících

Kultumí próva jsou nedílnou souòóstílids\ich próv. Vychrizejí ze snahy ochriínit podstatu
lidskédústojnosti,nebot kultura,zahrnujícítaképamèt'lidstvaa v prùbèhuhistorieryvinuîó
sociólníschémata,tvoíi zétkladpro vznik osobníi spoleènéidentityr. Z òkíLnku
22 a 27
V3eobecnédeklaracelidsh.ich próv ryplfvà, ín kùdi mó próvo svobodnèse úòastnit
kultumího Zivota své komunity, té5it se z umèní, sdílet a tùívat lydobytkù technického
pokroku.Úmluvao próvechosobs postiZením
v òkínku30 deklarujepróvoosobs postiZením
na rovnopróvnou úóast na kultumím ùivoté. Lidé s postiZením by na zíkladé téchto
dokumentuméli mít píístupke kultumím statkúm,sluZbóm,divadlúm,muzeíma knihovniim.
Vèt5inovàspoleónost
v5akk neslyÈícím
stólezaujímópostoj,kteú je òàsteÒné
ovlir,nènnaSím
medicínslo.Ím
piístupemk postiàení,kterj je úzcespojens r.ymezením
normality.Medicínské
hlediskovnímó hluchotujako frziologichi fakt, jako stav jedince, kteú nutné znamenà
jakousi odchylkuod normy,jeù je tiebanapravitnebokompenzovat.
Oproti tomu kultuméantropologickéhledisko zkoumó psychologickéa sociólní aspekty hluchoty. Komunita
nesly5ícícha nedosllfchar".ich
lidí, kteíí poulívali znakol".fjazryk,je z tohoto pohledu
jazykovó a kulturní menSinaa.
2,2

Neslyíící a dvèndíe kultury

jazyk
Nesly5ícímají v prvé Íadèpróvona pÌístupke kultuÌevlastníminority,kdy seznakov'.f
stóvónóstrojempiedóvriníinformací,aletakéjednímz projevùkulturníhobohatství;spoleÒné
s próvemna plnohodnotnjpiístupk vseobecné
kultuie.Z tohotoúhlu pohledusena neslysící
2(Blumenthal1940)
3(Daniels
2010)
a(srov.Groce1999;Padden,Humphries2005;Prochózkovó,
Vysuòek2007)

v Evropé mùZemedívat jako na uZivatelerùmjch znakovfch jazykú, ktetí sdílejíjedineèné
nórodníkultury a zécovei mají vlastní specifickoukulturní identitus.Tentokultumí pÌistup ke
sluchovémupostiZenípiejímà také jiZ zminovanàÚmluva o próvechosob s postiZením:
,,Osoby s postiÈenímmají nórok, rovnoprdvné s ostatními, na uznóní a podporu jejich
specifickékultury a jazykové identity, véetnéznakov!'chjazyki, a kultury Neslyíících." (élànek
30). Kultura Nesly5ícíchje úzce spojenase statusemznakovéhojazyka a evropskou
jazykovoupolitikou.PodleEvropskéchartypro regionóinía minoritníjazyky patií evropské
znakovélazyky mezi neteritoriólní jazyky a mají bft jako takové chrrinénya podporovriny,
coZnaplùujepoZadavekjazykové a kultumí diverzity, kterou, díky svémuvlastnímujazyku a
kultuÌe,reprezentuj
í i Nesly5ící.
Trend postupnéhouznóníznakovéhojazyka a kultumích próv nesly5ícíchje patrnf i v eR.
Ceskf znakovli jazyk (diie CZJ), by| òàsteÒnèakceptovrinjiZ v roce 1998 prvním
antidiskriminaónímzàkonem od sametovérevoluce. Jako samostatnf pÍirozeni jazyk byl
nicménètznàn ù o desetlet pozdèjió.Podleplatnélegislatiry mají nesly5ícídèti próvo na
jejich specificképotíeby.
piístupke vzdèlànía ke kultuÍerespektující
Podleevropskly'ch
deklaracía aktuólníchvzdélóvacích
a kultumíchpolitikje kulturaa kulturní
jedním
rumorodost
ze zí1r.ladntch
kamenùvzdèlóvacíhosystému.PlestoZepffstup ke kultuÍe
patÈímezi hlavní cíle vzdélàvíní podle niírodního plónu vzdèlóvrírríi Skolskéhozakona,
je nóv3tévakultumíchinstitucíje souòrístí
pÍestoZe
r..ÍstupùRVP ZV a piestoZe
oÒekóvanfch
je (i kdyZminimalisticky)zasazetai do kultumípolitiky CR,je orózka,nakolikjsou kultumí
pìipraveny.
institucena détskéneslyÈící
nóv5tévníky

3 Vjzkumné 5etÍení
3.1

Vlzkumné clle

Hlavním cílem qizkumnéhoSetieníbylo odhalit faktory, které ovlivùují míru piístupnosti
kultumíchinstitucípro dètskéneslySící
névStèvníky,
ZitkyZS. Byly vytyÒeny
i
d. neslySící
cíle parciiílní,a to:
.
.
.
.
3,2

Zjistit,zdaneslySícíùàciZS patiímezicílovouskupinukultumíchinstitucí;
Analyzovat technickó opatieni a opatÌení na úrovni iidslcjch zdrojù, kteró byla
zavedena
pro lepéípÍístupnost
kultumíchinstitucípro neslyÈící;
Popsatúroveú a typ spoluprócekultumích institucíse Skolamia organizacemipro
sluchovépostiZené;
Analyzovatfaktory, které ovlivùují vzíjemnott spoluprócimezi kulturními institucemi
a Skolamipro sluchovépostiZené.
Popis zríkladníhoa vj,bèrovéhosoaboru

Dílòí r,",izkumné
Setieníprobéhlov Òeskyich
muzeích,galeriích,divadlecha knihovnóchod
Ìíjna do prosìncerok.u2012.Celkembylo osloveno260 institucía vyzkumnéhoSetieníse
zúÒastnilo
i 16z nich.ti. 33 muzeia salerií.28divadela 55 knihoven.
5(Timmemans
2005)
uZ6koî é. 155/1998Sb.,o komunikaòních
systémech
nesly3lcích
a hluchosleplchosob,novelizovanfziíkonem
Ò.384/2008Sb..v olnémznènív zókonèò.42312008
Sb.

3.3

Metodologieu!'zkumnéhoietíení

Vfzkumné Setieníbylo vedenojako kvantitativní úzk-um, v rímci kterého byly uplatnèny
tyto techniky: sbèr dat, dotazníka anallza dokumentu.Technikadotazníkubyla ryuZita pro
komplexní zhodnocenifaktické praxekulturních institucí. Pro v'.izkumnéSedeníbylo pouZito
elektronické varianty dotaznftu s poloikami rozólenénjmi do sekcí zamèÌenich na
nóv5tévnosta nesly5ícícoby cílovou skupinu,dóle piístupnostpro neslySícína úrovni
technickfch opatiení, pfstupnost pro nesly5íci na úrovni opatÍení v lidsh.fch zdrojích,
komunikaci a spolupróci s extemími organizacemia koneònèna obttùe,kte4im muzea a
galeriepii snazeo dosaienípÌístupnostièelí.
3.4

V!,sledkyu!,zhumnéhoietíenf: Neslyiící ítíci v éesk!,chkulturních institacích

Na zrikladé tohoto qfzkumného 5etÍeníjsem do5la k nékolika zóvérum, které pomóhají
zodpovèdétotrízku,nakolik jsou kulturní institucepÍístupnépro nesly5ícíù6kyZS a kteÉ
faktoryjsou pro tuto pÌístupnostklíèové.
Aòkoli se kultumí institucepodle vfsledkù wjzkumu stólevíce zaméÍují i na nóv5tévníkyse
speciólnímipotiebami,jen necelótietina z nich se cílenèvènujeneslyÈícímnóvitèvníkùm.
Jakkoli je nóv5tévnostnesly3ícíchobtí?ré mèiit, instituce deklarují prumèmè mezi 20 ù 50
nóv5tèvníkyroòné.I pÍestoto nízkéèísloje s nóvitèvnostíspokojenacelópolovinainstitucí.
Nabídkouspeciólníhoprogramusena neslySícídéti snaZízacilit potze 16procentz nich.
Noqim trendemv oblasti rovnly'chpróv je zamèshóníosoby odpovédnéza piístupnostdané
institucepro osobyse speciólnímipotiebami.Témèijedna pétinainstitucímó nèkteréhoze
zaméstnancù
zamèienéhona tuto skupinunóv5tévnílni,coùje vyram! posunoproti minulosti.
Bohuàeljinó opatÌení rcalizovénanejsou. Vfjimku tvoÈi po Sestiinstitucích, které zavediy
bud' opatienína urovni lidslo.ichzdrojú nebonékferóz technicklfchopatÌení.
Z'ryzkrtmu rypllv6 pozitivní snahakultumích institucí zaÒítsystematickyspolupracovatjak
se Skolami(sedminstitucí), tak s nèkterouz otganizacipro sluchovépostiZené(15 institucí)
za úéelem zpÍístupnénísvé nabídky nesly5ícímnóvStèr'níkùm.Stóle je vSakpodceùovena
nutnost cílenè informovat tuto skupinu.Vét5inainstitucí (60 procent) se nesna-àí
oslovit ani
Skoly,ani organrzacepro sluchovépostiZené.Jiné se spoléhajína informoviiní potenciólních
nesly5ícíchnóv5tèvníkúprostÌednictvímwebor"./chstrónekneboinformaòníchletókú.
Mezi nejvyzramnèjSímipiekriZkamipro vzójemnouspolupróciinstitucí a Skol pro sluchové
postiZené
nepatiíjen nedostatek
lidsicjch zdrojúa financí.Stejnèproblematickyje hodnocen
nedostatekinformací o dané problematice,kteqf v5ak kulturní instituce aZ na naprosté
vjjimky aktimè neÍeSí.

4 Zàvér

Kultura pro v5echny?Nesly5ící
i,6civ èeskfchkulturních
institucích
Piíspèvekodpovédélna nékteréotózkytr.ÍkajícísepÍístupnostikultury pro nesly5ícíù6kyZS z
pohledukulturních institucí,kteréby pro Skolymély b;it píirozen;impartnerempÍi napl-ùovóní
vzdélóvacích
cílú.Nesly5ící
zici ZS bohu2elnepaÈíve vèt5inèpÍípadùmezicílovouskupinu

tèchto institucí. Na dosavadníchv,.istupech5etÍeníse navíc ukazuje,ZepÌes stiivající platnou
legislatir,uzaruòujícíplnohodnotnypfstup k informacím a kulturnímu bohatstvípro vSechny
bezrozdílukultumíinstitucenejsoupÌipravenyna détskénesly5ící.
SlouZíkultura opravduvéembez rozdíllu?V souòasnédobéto tak nevypadó.Mimo obtíZese
zprívou nedostatek
zdroji, které provfuí kulturu v5udena svètè,je pro mne nejv,.iznamnéjSí
informací,kterou kultumí instituceo neslySících
nóv5tèvnících
mají. I pies pozitivní trend
které se
òastèjSíspoluprócemluzeí,galerií,knihovena divadel se Skolamia organizacemi,
danouproblematikouzabfvají,je próvèpostojvyòkóvónía pÍiznanénevèdomostinejvèt5ím
neduhemobou stran.Teprve pokud zmènímenó5pÍistup, zaénemese ptót na to, co nevíme,
vzijemné seinformovat a vybízetke spolupróci,zpÍísfupnímekulturu niím v5embezrozdílu.
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