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1. Základní informace o osobách s poruchami sluchu

Přesné statistické údaje o počtu sluchově postižených v České republice neexistují, pouze odhady. 
Podle průzkumu MŠMT ČR z roku 1998 existuje v České republice minimálně 500 tisíc osob s 
poruchami sluchu. K nim patří například neslyšící, osoby ohluchlé a také nedoslýchaví. Neslyšících, 
kteří používají při komunikaci znakový jazyk, je minimálně 7 300. Úplná hluchota se týká 15 000 
neslyšících. Tyto osoby se s vadou sluchu narodily nebo jejich vada vznikla v dětství. 

Existují tři základní kategorie osob se sluchovým postižením:

Osoby nedoslýchavé  ▶
Osoby ohluchlé  ▶ 
Osoby neslyšící  ▶

Osoby se sluchovým postižením, pro které je mateřským jazykem čeština 
Dávají přednost písemné komunikaci, při osobním kontaktu používají pro vyjadřování mluvený 
projev a pro příjem informací odezírání. Orientují se v psaných dokumentech, psaná forma českého 
jazyka je pro ně bezbariérová. Na pracovišti mohou podle svého vzdělání např. vyřizovat online 
objednávky a reklamace, pracovat s fakturami, dělat korekturu textu, vkládat texty na webové stránky 
atd.

Osoby se sluchovým postižením, pro které je mateřským jazykem znakový jazyk 
Mají v praxi jiné možnosti uplatnění. Čeština pro ně není mateřským jazykem, mohou používat její 
psanou formu, ale je to pro ně až druhý (cizí) jazyk. Často se při psaní dopouštějí gramatických chyb 
– v časování, skloňování, zvratných slovesech apod. Jejich slovní zásoba v českém jazyce je velmi
individuální, často nerozlišují různé sociální roviny jazyka, nepoužívají zdvořilostní fráze, 
nerozlišují jevy, které znakový jazyk nemá, např. vykání a tykání. Někdy je jejich písemný projev 
hůře srozumitelný právě z důvodu odlišné gramatiky českého a znakového jazyka. 
Často se slyšící lidé domnívají, že neslyšící člověk jen neslyší, takže je možné mu informaci napsat a 
domluví se. Psaná forma českého jazyka je vizuálně přístupná, jen je potřeba respektovat skutečnost, 
že čeština je pro neslyšícího cizím jazykem. Je proto vhodné psát jednoduché věty, jako kdybyste 
informovali cizince. 
Uplatnění mohou najít např. v různých dělnických profesích, jako programátoři, archiváři apod., 
kde pracovní náplň nesouvisí s českým jazykem.

Uživatelé kochleárního implantátu 
Kochleární implantát (KI) může být přidělen za určitých okolností těm osobám se sluchovým 
postižením, jejichž sluchová ztráta není kompenzovatelná sluchadlem. Kochleární implantát může 
být voperován v jakémkoli věku, od úplného miminka až po dospělého člověka. Přidělení implantátu 
se rozhoduje individuálně, je zohledněn nejen stav sluchu, zároveň se posuzuje míra využitelnosti 
implantátu, osobnost člověka a jeho dispozice, zda bude pro něho implantát přínosem. 
Vnitřní část implantátu se natrvalo voperovává do kosti za uchem. Uživatelé KI mají obvykle 
srozumitelnou mluvenou řeč, s vnější částí implantátu rozumějí mluvené řeči a nemají problémy s 
porozuměním českému jazyku. Je dobré si uvědomit, že pokud uživatel implantátu nemá jeho vnější 
část, např. ji z důvodu vlhkosti prostředí musí sundat, změní se situace a z uživatele je opět neslyšící 
člověk. 

zpět na menu



2. První kontakt s neslyšícím klientem

Doporučujeme připravit si předem základní otázky pro osobu se zdravotním 
postižením/s poruchou sluchu, napsat je na kartičky a mít je připravené k použití. 
Základní otázky:   
Máte zdravotní omezení? Jste neslyšící? Umíte odezírat? Můžeme komunikovat mluvenou 
češtinou? Používáte znakový jazyk? Chcete se spojit s tlumočníkem?
Ve chvíli, kdy se neslyšící vyjádří, že používá znakový jazyk, doporučujeme nabídnout mu spojení 
s tlumočníkem: http://appn.cz/tlumocnicka-sluzba-online, tlumocenionline@appn.cz .
Je možné, že všichni tlumočníci budou obsazení a budete muset chvíli počkat, než se některý 
uvolní. Také je možné domluvit se na termínu jednání a tlumočníka si rezervovat, příp. domluvit 
tlumočníka, aby byl na jednání osobně přítomný. 
Připravte si doplňující otázky. Doporučujeme napsat otázky na kartičky a mít je po ruce. Doplňující 
otázky a sdělení:
Proč jste k nám přišel? Online tlumočník má obsazeno, můžu zkusit zavolat později. Až bude 
mít volno, zavolám vás. Bude to trvat asi 20 minut. Můžete s sebou příště přivést tlumočníka? 
Navrhnu vám termín na další konzultaci. 
Pro jednání s neslyšícím, zejména nedoslýchavým, je dobré mít připravené klidné místo, kde 
nebudou žádné rušivé zvuky.
Při komunikaci pečlivě vyslovujte, mluvte plynule, nepřeskakujte z tématu na téma a redukujte 
slovní vatu.
Důležité je snažit se najít způsob komunikace.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Základní postup:

Návrh pro úřady práce: 
Doporučujeme přidat tlačítko na vyvolávacím zařízení označené přeškrtnutým uchem. Neslyšící 
si sám zvolí tuto možnost a úředník bude dopředu vědět, že se jedná o osobu s poruchou sluchu. 
Klient nemůže reagovat na pokyny, které někdo říká za jeho zády. Pokud ho na úřadě zavolají jménem 
amplionem nebo ode dveří, nebude moci reagovat.
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3. Co všechno si připravit před jednáním s osobou se sluchovým
postižením, která komunikuje znakovým jazykem

Zjistěte si předem kontakt na online tlumočníky nebo na jinou tlumočnickou službu. Tlumočníky 
si zajišťuje neslyšící, ale v případě potřeby je dobré mít na ně spojení: 
tlumocenionline@appn.cz, http://appn.cz/tlumocnicka-sluzba-online  
Pročtěte si základní postup při jednání s neslyšícím klientem  ▶
Měli byste umět vysvětlit nebo mít po ruce text s vysvětlením základního postupu u žadatelů o 
práci: základní poučení uchazeče o zaměstnání.
Je dobré mít připravené jednoduché podklady s vysvětlením k základním dokumentům: žádost o 
podporu, žádost o zprostředkování zaměstnání, žádost o pracovní rehabilitaci. Veškeré 
formuláře najdete na tomto odkazu:  
https://formulare.mpsv.cz/okprace/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKprace.Obcan  
V případě problémů s vysvětlením můžete kontaktovat pracovního konzultanta na e-mailu: 
konzultace@appn.cz, tel.: 602 691 904 nebo tlumočníka na e-mailu: tlumocenionline@appn.cz 
Úřad práce by měl určit kontaktní osobu, která umí základy znakového jazyka nebo má nejvíc 
zkušeností při jednání s osobami s poruchou sluchu, která se může neslyšícímu věnovat v případě 
problému nebo v krizové situaci. Důležité je, aby se tato informace dostala k neslyšícímu, např. 
označit dveře ikonou ucha apod.

1.

2.
3.

4.

5.

Doporučujeme:
Mít v kanceláři PC s webkamerou,   iPad nebo jiné elektronické zařízení, které umožní spojení 
s online tlumočníkem.
Mít vždy po ruce tužku a papír pro možnost písemné komunikace.
Používat Slovník nejdůležitějších pojmů pro neslyšícího zaměstnance v českém znakovém jazyce. 
Najdete ho zde  ▶

•

•
•

Důležité!
Pozor na zkreslené nebo redukované informace: neslyšící má stejná práva jako slyšící, co se týká 
přístupu k informacím, co se týká přístupu zaměstnavatele, finančního ohodnocení. Částečný 
invalidní důchod, který většina neslyšících pobírá, je určen ke kompenzaci sluchové vady, což je 
spojeno s výdaji. Neslouží ke kompenzaci mzdy pro zaměstnavatele.
Je možné neslyšícímu říci radu, ale rozhodnutí je třeba nechat na něm.

•

•

Co by měla obsahovat informace o pracovní pozici pro neslyšící  ▶

Co může úřad práce využít  ▶ 
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4. Způsoby komunikace s neslyšícím

Desatero pravidel pro komunikaci s neslyšícím/s osobou se sluchovým postižením  ▶ 
autor: Mgr. Věra Strnadová, zdroj: Gong 7-8/2007, publikováno: 16. 10. 2007

Pravidla při komunikaci s neslyšícím za přítomnosti tlumočníka  ▶

Každá osoba se sluchovým postižením dává přednost určitému způsobu komunikace. 
Používají tyto komunikační nástroje:
Znakový jazyk  ▶
Znakovaná čeština  ▶
Prstová abeceda (jednoruční, obouruční)  ▶
Odezírání mluvené češtiny  ▶
Vlastní mluvený projev  ▶
Psaná forma  ▶

Důležité!
Využijte při komunikaci přirozená gesta a mimiku, usnadní to porozumění.
Nikdy nenechte neslyšícího bez vysvětlení, vždy se snažte najít řešení, aby se neslyšící dozvěděl, co 
potřebuje! 

•
•

Doporučujeme:
PC s webovými kamerami a připojením na internet v kanceláři – pro využití online tlumočení 
(případně pro online přepis). 
Kontakty: tlumocenionline@appn.cz, http://appn.cz/tlumocnicka-sluzba-online 

•
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5. Využití online tlumočení, pracovního konzultanta nebo asistenta a
dalších služeb

Doporučujeme:
Využití online tlumočnické služby při komunikaci přes web kameru:
http://appn.cz/tlumocnicka-sluzba-online, tlumocenionline@appn.cz 
Poradenství pracovního konzultanta – lze se předem objednat: 
konzultace@appn.cz, tel./SMS:  602 691 904 
Kontakty na pracovní konzultanty v dalších pobočkách:
http://www.appn.cz/pobocky 
Právní poradenství – na objednání:
pravniporadna@appn.cz
Odkaz na katalog nejčastějších pozic vhodných pro neslyšící:  ▶ odklik na 
Katalog pracovních pozic

•

•

•

•

•

Všechny tyto služby jsou pro osoby se sluchovým postižením poskytovány bezplatně. 
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6. Kontakty na krajské pobočky APPN, o. p. s., a pracovní portály

Liberecký kraj  ▶

Královéhradecký kraj  ▶

Plzeňský kraj  ▶

Středočeský kraj  ▶

Ústecký kraj  ▶

Jihočeský kraj  ▶

Praha  ▶

Odkazy na pracovní portály  ▶

zpět na menu
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7. Důležité kontakty obecně

APPN, o. p. s. (Agentura pro neslyšící)   ▶ 

Pracovní konzultant  ▶

Online tlumočníci pro neslyšící  ▶

Právní poradna pro neslyšící

Na objednání e-mailem: pravniporadna@appn.cz

zpět na menu
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Osoby neslyšící


Neslyšící je osoba, která se s těžkou sluchovou vadou narodila nebo sluch ztratila před tím, než se 
u ní vyvinula mluvená řeč. Pro mnohé neslyšící je čeština druhým jazykem, jejich komunikačním 
prostředkem je znakový jazyk. Neslyšící bez možnosti odezírání nemůže rozumět mluvené řeči. 
Přirozeným a častým komunikačním prostředkem těchto osob je znakový jazyk. Neslyšící mají svoje 
umění, založené zejména na společné zkušenosti, na vizuálním vnímání světa,  znakovém jazyce 
– divadelní hry, poezii, pantomimu, zpěv, malířství, sochařství, historii.


Velmi praktické z hlediska volby pracovního zařazení i náplně práce je zohlednit způsob komunikace 
osoby se sluchovým postižením, její jazykové preference.


x - zavřít








x - zavřít


Slovník důležitých pojmů ve ZJ


(Zdroje: Wikipedie, Pracovní listy - job klub, www.prace.cz, portál veřejné správy) 


Strukturovaný životopis (= životopis = CV = curriculum vitae)  ▶ 


Motivační dopis ▶ 


Zaměstnavatel ▶ 


Zaměstnanec ▶ 


Hlavní pracovní poměr ▶ 


Pracovní smlouva/PS ▶ 


Dohoda o provedení práce/DPP  ▶ 


Dohoda o pracovní činnosti/DPČ  ▶ 


OSVČ (= osoba samostatně výdělečně činná = živnostník = podnikatel = osoba pracující na I 


Rámcová smlouva  ▶ 


Smlouva o dílo ▶ 


Živnostenský list (fakturace, práce na IČ)  ▶ 


Zkušební doba ▶ 


Čistá mzda  ▶ 


Hrubá mzda ▶ 


Pracovní doba  ▶ 


Částečný pracovní úvazek  ▶ 


Pružná pracovní doba  ▶ 


Home office (z angličtiny ,,domácí kancelář”) ▶ 


Přesčasy ▶ 


Směny ▶ 


Brigáda  ▶ 


Pracovní konzultant ▶ 


Daňové přiznání ▶ 







Podpora v nezaměstnanosti  ▶ 


Minimální mzda  ▶ 


Hmotná odpovědnost ▶ 


Zákoník práce ▶ 










Na co si dát pozor:



1. Životopis je vaším prvním představením zaměstnavateli. Pište ho stručně, srozumitelně a 
    pravdivě. 
2. Životopis musí být bez gramatických chyb.
3. Životopis by měl být dlouhý maximálně 1–2 stránky A4.
4. Zkontrolujte, aby název souboru v příloze (životopis a motivační dopis) obsahoval vaše                      
    jméno a rok: např. novakjan_zivotopis_2014, např. novakjan_motivacnidopis_2014.













Hlavní pracovní poměr



Při hlavním pracovním poměru máte se zaměstnavatelem sjednanou plnou pracovní dobu (maxi-
málně 40 hodin týdně). Může být i kratší. Pokud máte pouze jeden pracovní poměr a není výslovně 
dohodnuto jinak, je to hlavní pracovní poměr. Týkají se ho plné odvody sociálního a zdravotního 
pojištění.



x - zavřít













Osobní údaje: 



- vždy napište (povinné): jméno a příjmení (titul), e-mail, telefon (pouze SMS),
- vhodné e-maily: např. jan.novak@email.cz, 
- nevhodné e-maily: honza@email.cz, kamos@email.cz, beruska23@email.cz apod.,
- můžete napsat (nepovinné) adresu bydliště, datum narození, národnost. 













Směny 



Pracovní směna je čas, který jste v práci a pracujete. Některé organizace pracují na jednu směnu, to 
znamená, že všichni do práce chodí zhruba ve stejný čas (zpravidla ve dne). Některé firmy (např. vý-
robní) musí zajistit provoz více než 8 hodin denně (např. 12 nebo 24 hod). Tyto firmy pak musí lidi 
zaměstnat na více směn: někdo chodí do práce ráno (ranní směny), někdo večer (večerní směny či 
noční). Zaměstnanci se pak většinou musejí střídat (část měsíce chodí na denní směny, část měsíce na 
noční).  Označení krátký a dlouhý týden znamená, že zaměstnanec pracuje jeden týden méně a druhý 
týden více hodin. Toto střídání pracovní doby se využívá např. v restauracích a v obchodech.   
Před podpisem pracovní smlouvy je nutné zjistit, zda vaše práce bude pouze na jednu směnu, nebo 
zda se budete střídat na více směn a chodit do práce v různé časy.



x - zavřít













Dohoda o pracovní činnosti/DPČ



Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) se sjednává převážně v případě zástupů nebo pracovních poměrů 
na kratší pracovní úvazek.  Musí být písemná. Zaměstnanec nesmí pracovat více než 20 hodin týdně. 
DPČ musí obsahovat: rozsah práce (co budete dělat), pracovní dobu, na jak dlouho se uzavírá (doba 
určitá nebo neurčitá).



x - zavřít













Motivační dopis



Přikládá se k životopisu. Měl by obsahovat informaci o tom, o jakou pozici máte zájem.  Nejdůležitější 
část je ta, kde zdůvodníte, proč chcete pracovat právě v této organizaci a v této pozici a proč jste pro tu 
práci nejlepší. Rozsah polovina strany A4.



x - zavřít













Pracovní smlouva/PS



Pracovní smlouva zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Musí být uzavře-
na vždy písemně a podepsána nejpozději v den nástupu do práce. Pracovní poměr vzniká nástupem 
do práce, do té doby není nikdo (zaměstnanec ani zaměstnavatel) vázán tím, co je ve smlouvě, vše 
platí až od nástupu do práce. Musí obsahovat: druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce. 
Dále v ní může být uvedena zkušební doba, úvazek, plat, pracovní doba, zda je na dobu určitou nebo 
neurčitou, počet dnů dovolené apod. Může mít různé přílohy, např. mzdový výměr, náplň práce, zá-
vazek mlčenlivosti.



x - zavřít













Na co byste se měli zeptat vy: 



Často se zaměstnavatel zeptá: Máte nějaké otázky na nás? Mějte vždy nějaké připravené. Ptejte se jen 
na to, co opravdu nevíte, co nebylo v inzerátu, co nejde zjistit z webových stránek. Například:



Jaká bude přesně moje náplň práce?
Jaká bude vypadat můj pracovní den? 
Kolik lidí bude v našem týmu?
Jaký typ smlouvy budu mít?
Je to smlouva na dobu určitou nebo neurčitou?
Jaký bude můj plat za měsíc?
Bude můj plat jiný ve zkušební době a po zkušební době nebo stejný?
Jaké jsou u vás zaměstnanecké výhody (možnost stravování atd.)













Další profesní vzdělání a kurzy:



Uveďte přehled rekvalifikačních kurzů, které jste absolvoval/a, období, kdy to bylo.













Pružná pracovní doba



Pružná pracovní doba je takový režim pracovních směn, při němž si zaměstnanec po dohodě se za-
městnavatelem sám volí začátek a konec pracovní doby. V případě plného pracovního úvazku musí 
být celková odpracovaná doba za jeden týden 40 hodin. Při pružné pracovní době zaměstnavatel sta-
noví časový úsek/dobu, kdy je pracovník povinen být na pracovišti. Např. od 10 hodin do 15 hodin.



x - zavřít













Hmotná odpovědnost 



Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o hmotné odpovědnosti, převzal odpovědnost za svěřené ceniny, 
zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které je povinen vyúčtovat. Dohoda o hmotné odpověd-
nosti musí být uzavřena vždy písemně, jinak je neplatná. Dohodu o hmotné odpovědnosti je možno 
uzavřít nejdříve v době, kdy zaměstnanec dosáhne věku 18 let.



x - zavřít













Rámcová smlouva 



Písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním či více uchazeči uzavřená na dobu určitou. Rámcová 
smlouva je využívána v případech, kdy zadavatel dopředu ví, že ve stanoveném období bude potře-
bovat určitý druh opakujícího se plnění (stavební práce, dodávky nebo služby), ale neví dopředu jeho 
konkrétní objem, náplň či dobu poskytnutí. 



x - zavřít



















Živnostenský list (fakturace, práce na IČ) 



Živnostenský list opravňuje k vykonávání živnosti. Pod živností si můžete představit například zední-
ka, malíře pokojů či ekonomického poradce, který samostatně podniká. V současné době bylo vydá-
vání živnostenských listů v písemné podobě zrušeno a bylo nahrazeno digitální podobou, tj. zápisem 
do živnostenského rejstříku na základě ohlášení živnosti. Z něho je možné pořídit písemný výpis jako 
osvědčení. Ohlášení živnosti je možné realizovat elektronicky.



x - zavřít













Smlouva o dílo



Smlouvou o dílo se zhotovitel (ten, kdo dílo vytvoří) zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Dílem se rozumí zhotovení určité 
věci a dále její údržba, oprava nebo úprava. Cena může být určena pevnou částkou, odkazem na roz-
počet nebo i odhadem. Můžeme se s ní setkat např. ve stavebnictví, v umělecké oblasti atd. 



x - zavřít













Zákoník práce 



Zákoník práce je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu práce 
mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Skládá se z těchto čtrnácti částí: vymezení pracovněprávních vzta-
hů a zákaz diskriminace, vznik a ukončení pracovního poměru, dohoda o pracích konaných mimo 
pracovní poměr, pracovní doba a doba odpočinku, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odmě-
ňování za práci, náhrada výdajů spojených s výkonem práce, překážky v práci, dovolená, péče o za-
městnance, náhrada škod, odborové organizace a rady zaměstnanců, společná ustanovení, jako jsou 
mzdová a platová práva a nakonec přechodná ustanovení. V příloze zákoníku práce jsou uvedeny 
charakteristiky platových tříd.



x - zavřít













Podpora v nezaměstnanosti 



Nárok na podporu v nezaměstnanosti má nezaměstnaný občan, který požádá o pomoc při zprostřed-
kování zaměstnání na Úřadu práce České republiky (při splnění zákonem stanovených podmínek). 
Tato podpora slouží k finančnímu překlenutí nezbytné doby nezaměstnanosti a náleží uchazeči o za-
městnání ode dne podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.



x - zavřít













Co je dobré vědět při psaní motivačního dopisu:  
Motivační dopis se posílá spolu se životopisem. Napište ho podle konkrétního pracovního inzerátu, 
na který odpovídáte, a stručně (maximálně na polovinu strany A4). 



Měl by obsahovat tyto informace:
- na jakou pracovní pozici odpovídám (např. zaujala mě pozice pekař),
- kde jsem pracovní inzerát našel (např. tuto pozici nabízíte na www.prace.cz nebo našel jsem tuto 
   pozici na www.prace.cz),
- proč chci pracovat v té konkrétní společnosti (např. chtěl bych pracovat pro malý rodinný hotel v 
   Brně, líbí se mi vaše webové stránky),
- proč chci pracovat na dané pozici (např. chtěl bych pracovat v kuchyni hotelu v části příprava 
  studené kuchyně),
- proč si mají vybrat právě vás (např. jsem spolehlivý, pracovitý a rychle a rád se učím nové věci),
- datum.



Doporučujeme:
Pokud si nejste jisti gramatikou, nechte si dopis zkontrolovat jinou osobou nebo pracovním 
konzultantem. 
Nejprve si zkontrolujte, kdy je uzávěrka pro přijímání žádostí, a pak životopis s motivačním dopisem 
pošlete. Upozorněte písemně, že jste k dispozici na e-mailu a můžete přijímat SMS na mobilu. 



X - zavřít

























Vzdělání: 



- názvy škol, včetně období „odkdy dokdy“, jakou zkouškou byla škola ukončena,
- pokud jste absolvent střední školy, učiliště nebo vysoké školy, neuvádějte základní školu,
- pište údaje od poslední k prvnímu.













OSVČ (= osoba samostatně výdělečně činná = živnostník = podnikatel = osoba pracující na IČ) 



Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je označení pro takovou fyzickou osobu, která má 
příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. OSVČ je například živnostník, 
samostatný ze-mědělec, samostatně výdělečný umělec, soudní znalec a podobně.



X - zavřít



pokus




























Brigáda



Brigáda je většinou práce na částečný úvazek. To znamená, že do práce chodíte pravidelně, ale na 
kratší pracovní dobu (méně než 8 hodin). Nebo pracujete 8 hodin denně, ale pouze několik dní nebo 
týdnů. 
Nejčastěji je s vámi uzavřena dohoda (o provedení práce DPP nebo o pracovní činnosti DPČ). 
Vždy jde o práci na dobu určitou, to znamená, že v pracovní smlouvě máte určené datum, kdy vám 
práce začíná a kdy končí.



x - zavřít













Daňové přiznání 



Daňové přiznání je soupis všeho, co jste vydělali. Předkládá se státu (finančnímu úřadu), aby bylo 
jasné, jak vysoké daně budete platit. Pokud jste zaměstnáni u jednoho zaměstnavatele, podává za vás 
daňové přiznání většinou zaměstnavatel. Pokud máte více zaměstnání nebo podnikáte, pak musíte 
daňové přiznání zpracovat do 31. března sami. V některých firmách vám ho může udělat účetní na 
požádání. 



x - zavřít













Zaměstnanec 



Úkolem zaměstnance je vykonávat určitou činnost pro zaměstnavatele, za kterou dostává mzdu či 
plat. Zaměstnancem může být osoba, která v den sjednání pracovního poměru dosáhne 15 let věku. 
Musí však mít ukončenou povinnou školní docházku. Plnou právní způsobilost (včetně tzv. hmotné 
odpovědnosti) získá zaměstnanec dovršením 18 let.



x - zavřít













Zaměstnavatel



Jedná se o právnickou či fyzickou osobu, která zaměstnává fyzické osoby (zaměstnance). Jde většinou 
o firmu, neziskovou organizaci nebo veřejnou správu (úřady), pro kterou pracujete.



x - zavřít













Na co se zaměstnavatelé často ptají: 



Proč chcete pracovat právě u nás?
Proč jste odešel z bývalé práce?
Povězte nám něco o sobě. 
Jak byste se popsal? Jakou máte povahu?
Jaké jsou vaše koníčky? 
Jaké máte předchozí pracovní zkušenosti? Byl/a jste někde na praxi?
Co se vám v předchozí praxi nejvíce povedlo? Co se vám naopak nepovedlo a proč?
Proč chcete měnit práci?
Jaká je vaše finanční představa? Jakou máte představu o platu? 
Kdy můžete nastoupit? 













Pracovní doba 



Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci. Určuje, od 
kolika do kolika hodin musí pracovat. Na přestávku 15 minut má právo každý zaměstnanec nejdéle 
po šesti hodinách práce. Pracovní dobu určuje zaměstnavatel.  Délka pracovní doby činí nejvýše 40 
hodin týdně.



x - zavřít













Přesčasy



Práce přesčas znamená práci navíc oproti tomu, co máte uvedeno v pracovní smlouvě. Například po-
kud máte ve smlouvě pracovní dobu od 8 do 16 hod a pracujete-li navíc od 16 do 20 hod, pak se jedná 
o přesčas. Pokud máte ve smlouvě pracovní dobu pondělí až pátek a v sobotu jdete do práce, pak se
jedná o přesčas. 
Práce přesčas může být vaše dobrovolná aktivita – potom ale za ni nedostanete peníze. Nebo může 
být nařízena zaměstnavatelem, pak je nutné zjistit, zda to bude placený nebo neplacený přesčas. Před 
podpisem pracovní smlouvy je dobré zjistit, jak často se musí pracovat přesčas a zda je to přesčas pla-
cený nebo neplacený.   



x - zavřít













OSVČ (= osoba samostatně výdělečně činná = živnostník = podnikatel = osoba pracující na IČ) 



Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je označení pro takovou fyzickou osobu, která má příjmy 
z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. OSVČ například živnostník, samostatný ze-
mědělec, samostatně výdělečný umělec, soudní znalec a podobně.



x - zavřít













Praxe/pracovní zkušenosti:



- zaměstnavatele píšeme od posledního k prvnímu,
- název zaměstnavatele, období odkdy dokdy, můžete napsat (nepovinné) adresu nebo web   
  zaměstnavatele, 
- název pracovní pozice (např. cukrářka nebo zástupce vedoucího), 
- náplň práce (napište ke každé pracovní pozici alespoň 3 konkrétní věci, které jste v zaměstnání        
  dělali, např. příprava studené kuchyně nebo zpracovávání rozpočtů a podkladů pro účetní).













Čistá mzda



Zdaněné peníze, které dostane zaměstnanec na účet, a už z nich nemusí nic státu odvádět.



x - zavřít








			Bez názvu










Schopnosti a dovednosti:



- jazykové dovednosti (např. český znakový jazyk, mezinárodní znakový systém),
- ICT dovednosti (jaké programy umím ovládat na PC /např. Word, Excel, vyhledávání na    
  internetu/),
- další dovednosti (řidičský průkaz),
- osobnostní charakteristika (uveďte, jací jste v práci, např. pečlivý, cílevědomý, rád pracuji v týmu    
   apod).













Zkušební doba



Může být sjednána se zaměstnavatelem nejpozději v den nástupu do práce (vzniku pracovního po-
měru). Musí být dohodnuta písemně a nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku 
pracovního poměru nebo nesmí být delší než 6 měsíců u vedoucího zaměstnance. Může být i kratší 
než 3 měsíce.  Ve zkušební době může zaměstnavatel i zaměstnanec kdykoliv písemně zrušit pracovní 
poměr bez uvedení důvodu.



x - zavřít













Minimální mzda 



Zaměstnanec má nárok na odměnu za práci, která nesmí být nižší než státem stanovená minimální 
mzda. Pro rok 2014 se zvýšila o 500 korun na 8 500 korun měsíčně (plný úvazek, 40 hodin týdně). 
Základní hodinová sazba se zvýšila z dosavadních 48,10 na 50,60 korun. U chráněného pracovního 
místa je stanovená mzda 8 000 korun měsíčně.



x - zavřít













Vzor strukturovaného životopisu:



Jan Novák  ▶
Datum narození:      31. 3. 1985
Adresa:           Brno, Palackého 30, PSČ 612 00
Národnost:         česká
E-mail:          jan.novak@seznam.cz
Telefon:           703 621 733



Přehled vzdělání:   ▶ 
2000–2003         Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno
               Obor: cukrář
Ukončeno: výučním listem     



Pracovní zkušenosti:  ▶
2013–dosud       PRACOVNÍK VÝROBY ZÁKUSKŮ A DORTŮ
Pekárna Koblih (Kuřim) - www.koblih-kurim.cz 
               - samostatná příprava dortů a zákusků,
               - samostatná příprava krémů a těsta,
               - příprava klasického i bezlepkového pečiva,
               - spolupráce na tvorbě katalogu dortů (nafocení a úprava fotografií dortů).



2010–2013         CUKRÁŘ A PEKAŘ
Cukrárna Na růžku (Brno) - www.cukrarnanaruzku.cz 
               - příprava základních druhů sladkého pečiva,
               - příprava krémů a těsta,
                - pomoc v prodejně (úklid prodejny, úprava výloh).



2008–2010         POMOCNÝ PRACOVNÍK VÝROBY DORTŮ A ZÁKUSKŮ 
Cukrárna Na růžku (Brno) - www.cukrarnanaruzku.cz 
    - příprava krémů a těsta.
    - pomocné práce při zdobení cukroví.  



1/2004 – 6/2004      KUCHAŘ A PEKAŘ
Hotel Interkontinental (Brno) - www.interkontinentalbrno.cz 



Pracovní stáž:
            - rozsah: 80 hodin,
               - ukončeno: potvrzení o pracovní stáži,
               - spolupráce na výrobě slaného a sladkého pečiva,
               - spolupráce na přípravě studené kuchyně.



Další vzdělávání, certifikáty:  ▶
9/2006 – 2/2007     Odborný kurz „Příprava regionálních specialit a drobného pečiva“
    - rozsah: 30 hodin,
    - ukončeno: certifikát Ministerstva průmyslu a obchodu.
1/20014 – dnes         Potravinářský průkaz



Schopnosti a dovednosti  ▶











Jazykové znalosti:
- český znakový jazyk – velmi dobrá úroveň, dorozumění se v běžné pracovní praxi,
- mezinárodní znakový systém – pokročilý, 
- německý znakový jazyk – začátečník. 



Počítačové dovednosti: 
- Microsoft Word – mírně pokročilá úroveň (znalost: psaní textu, práce s formáty písma),
- Microsoft Excel – základní úroveň (znalost: vytvoření tabulky, doplnění čísel),
- Internet – schopnost vyhledávat na internetu, schopnost pracovat s e-mailem, 
- Photoshop – schopnost úpravy fotografií.



Ostatní dovednosti:     
řidičský průkaz (skupina B) – aktivní řidič (zkušenost s rozvozem zboží)



Osobnostní charakteristiky:
pečlivý, spolehlivý, rád pracuji v kolektivu a rád se učím nové věci



Zájmy, případně koníčky: 
PC grafika, cyklistika s přáteli



















Co je dobré vědět při psaní motivačního dopisu:  
Motivační dopis se posílá spolu se životopisem. Napište ho podle konkrétního pracovního inzerátu, 
na který odpovídáte, a stručně (maximálně na polovinu strany A4). 



Měl by obsahovat tyto informace:
- na jakou pracovní pozici odpovídám (např. zaujala mě pozice pekař),
- kde jsem pracovní inzerát našel (např. tuto pozici nabízíte na www.prace.cz nebo našel jsem tuto  
   pozici na www.prace.cz),
- proč chci pracovat v té konkrétní společnosti (např. chtěl bych pracovat pro malý rodinný hotel v  
   Brně, líbí se mi vaše webové stránky),
- proč chci pracovat na dané pozici (např. chtěl bych pracovat v kuchyni hotelu v části příprava     
  studené kuchyně),
- proč si mají vybrat právě vás (např. jsem spolehlivý, pracovitý a rychle a rád se učím nové věci),
- datum.













Dohoda o provedení práce/DPP 



Jedná se o formu pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem mimo klasický 
pracovní poměr. Musí být uzavřena písemně. Obvykle se využívá pro provedení konkrétního úkolu. 
Musí v ní být uvedeno, na jak dlouho se uzavírá. Nesmí být odpracováno více než 300 hodin ročně u 
jednoho zaměstnavatele.



x - zavřít













Pročtěte si naše malé desatero:  



1.   Pořádně si pročtěte pracovní smlouvu. Nepodepisujte ji na místě, vždy si domluvte čas 
       na přečtení. Můžete si ji odnést domů a v klidu si ji přečíst. Pak ji teprve přinesete zpátky a 
       podepíšete. Když něčemu nerozumíte, nechte si to vysvětlit pracovním konzultantem. 



2.   Připravte si doklady z předchozích zaměstnání, doklady o absolvování školy nebo kurzů. Také si  
       připravte průkazku zdravotní pojišťovny. 



3.   Nezapomeňte si vzít občanský průkaz a číslo vašeho účtu, kam vám mají posílat peníze. Někde  
      chtějí všechny tyto informace už před nástupem nebo je můžete poslat e-mailem. 



4.   Pro zaměstnavatele budete potřebovat potvrzení ze vstupní lékařské prohlídky od vašeho   
      obvodního lékaře. Domluvte se s novým zaměstnavatelem, zda vám preventivní prohlídku 
       zaplatí. 
 
5.   Pročtěte si pracovní řád, požární řád a dokumenty, které vám zaměstnavatel předloží. Když   
      něčemu nebudete rozumět, ozvěte se, požádejte o vysvětlení. Využijte k tomu tlumočníka nebo  
      pracovního konzultanta.



6.   Je dobré mít na pracovišti nějakou kontaktní osobu, na koho se můžete obrátit, když nebudete   
      něco vědět. Zeptejte se zaměstnavatele, zda vám někoho doporučí.



7.   Zjistěte si pořádně, kde jsou všechna důležitá místa. Například kde jsou únikové východy, WC,  
      kuchyňka, ředitelna, účtárna atd.



8.   Zjistěte, jestli používají na pracovišti světelnou nebo jinou signalizaci (např. zvonek se světelným  
      zařízením, světelný hlásič požáru apod.).



9.   Pokud můžete, je lepší, abyste měl s sebou mobil, tablet nebo IPad s možností připojení na   
      internet, ať se můžete spojit s online tlumočníkem. Nebo si vezměte tužku a papír.



10. Nezapomeňte, že máte nárok na měsíční nezdanitelný odpočet ze mzdy jako osoba ZTP (sleva na  
      dani). Upozorněte na to účetní.













Částečný pracovní úvazek 



Částečný pracovní úvazek vzniká, jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli na kratší pra-
covní době, než je stanovená týdenní pracovní doba (40 hodin týdně). Pak přísluší zaměstnanci mzda 
nebo plat, které odpovídají poměrně této pracovní době. 



Nejčastější typy částečných/zkrácených úvazků:
- 0,50/ poloviční úvazek (20 hodin týdně, 4 hodiny denně), 
- 0,25/čtvrt úvazku (10 hodin týdně, 2 hodiny denně),
- 0,75/tři čtvrtě úvazku (30 hodin týdně, 6 hodin denně). 



x - zavřít













Pracovní konzultant



Poskytuje zájemcům individuální konzultace s cílem najít vhodné zaměstnání, pomáhá vytvořit mo-
tivační dopis a životopis. Poskytuje asistenci na pracovišti v prvních dnech nástupu do zaměstnání a 
pomáhá řešit problematické situace na pracovišti. V případě potřeby komunikuje s úřadem práce či 
jinými organizacemi v rámci pracovního a sociálního poradenství.
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Home office (z angličtiny “domácí kancelář”)



Home office je možnost pracovat z domova. Většinou jde o různé druhy práce na počítači. Zda můžete 
pracovat z domova, záleží na společné dohodě vás a zaměstnavatele.
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Vzor e-mailu:



Dobrý den,
na internetových stránkách jobs.cz jsem se dočetl o nabídce na pozici cukráře ve Vaší firmě.   Mám o 
tuto práci zájem a rád bych se o ni ucházel. Posílám Vám v příloze svůj životopis a motivační dopis. 
V případě potřeby se rád dostavím na osobní pohovor.



Se srdečným pozdravem



Jan Novák













Hrubá mzda



Hrubá mzda je peněžní odměna za práci před zdaněním a jinými odpočty (zdravotní a sociální po-
jištění). Po zdanění a dalších úpravách je výsledkem výpočtů tzv. čistá mzda. 
POZOR! Pokud se s vámi zaměstnavatel baví o mzdě, uvádí většinou hrubou mzdu (neuvádí peníze, 
které přijdou na účet, ty budou nižší o cca 15 až 33 %).
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Strukturovaný životopis (= životopis = CV = curriculum vitae) 



Obsahuje základní informace o konkrétním člověku. V heslech a krátkých větách je zde uvedeno vše 
podstatné. Strukturovaný životopis má 4 základní kategorie: osobní údaje, zaměstnání, vzdělání a dal-
ší znalosti či schopnosti. Rozsah 1–2 strany A4.
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Osoby nedoslýchavé


Osoby s lehkou, střední až těžkou nedoslýchavostí. Většinou ovládají češtinu a s pomocí technických 
pomůcek zachytí sluchem mluvenou řeč v různé kvalitě; většinou užívají různé typy sluchadel. Někteří 
celkem bez problémů rozlišují jednotlivá slova a rozumí mluvené řeči, jiní jen odliší lidský hlas od 
jiných zvuků. Vzhledem k tomu, že nedoslýchaví lidé znají češtinu a komunikují mluvním projevem, 
obvykle si pomáhají odezíráním. Nedoslýchaví lidé nemívají problém s porozuměním, mluví-li s 
jednou osobou, která přiměřeně artikuluje a na kterou se zároveň dívají. Při komunikaci ve skupině, 
kdy mluví více lidí najednou, jim značná část informací může uniknout.


x - zavřít








Odezírání  mluvené češtiny


Při komunikaci neslyšících se slyšícími hraje důležitou roli odezírání – vnímání mluvené řeči zrakem. 
Při odezírání je důležité nejen vnímání pohybů mluvidel, ale i mimiky obličeje, pauz v řeči, gestikulace 
rukou, celkového postoje mluvčího. Odezírání bez pomoci sluchu není spolehlivou metodou vnímání 
mluvené řeči, dochází při ní často k omylům. Úspěšnost odezírání je velmi snížena při fyzické či 
psychické nepohodě.
Nebuďte zaskočeni tím, že se vám zaměstnanec při rozhovoru stále dívá na ústa, snaží se správně 
porozumět a zachytit maximum informací. Mluvte vždy čelem k zaměstnanci, neodvracejte tvář a 
nezakrývejte si ústa. Nesnažte se s odezírajícím mluvit za chůze, ani z větší vzdálenosti. Vaše tvář by 
měla být dobře osvětlena, ale světlo by nemělo mířit odezírajícímu do očí. Odezírání komplikuje i jídlo 
v ústech, případně žvýkačka.
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Prstová abeceda (jednoruční, obouruční) 


Prstová abeceda využívá různých postavení a poloh prstů, které představují jednotlivá písmena české 
abecedy. Je považována za integrální součást českého znakového jazyka a znakované češtiny. Užívá 
se zejména k odhláskování cizích slov, jmen a odborných termínů, pro které zatím nejsou znaky 
ve znakovém jazyce. Existuje prstová abeceda jednoruční a obouruční. Obouruční varianta je 
jednodušší a zřetelnější, postavení prstů se podobá tvarům velkých tiskacích písmen.
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Vlastní mluvený projev 


Chcete-li mluvit s osobou se sluchovým postižením, musíte s ní nejprve navázat zrakový kontakt a ten 
udržovat po celou dobu rozhovoru. Při prvním jednání s osobou se sluchovým postižením je důležité 
zjistit, jakou formu komunikace preferuje – psát, mluvit, odezírat nebo užívat znakový jazyk. Mluvíte-
li na klienta, aniž byste se na něj dívali, myslí si, že vaše sdělení nepatří jemu, nebo ani nepostřehne, že 
mluvíte.
Při nedostatečné či chybějící sluchové zpětné vazbě zní řeč jinak – hlas může být chraptivý, příliš 
vysoký, nosový, dyšný, řeč monotónní, intonace nepřirozená. Jde o důsledek chybějící sluchové zpětné 
vazby, nikoli o postižení v oblasti intelektu.
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4. Možné bariéry a rizika 


Na co si dát pozor:


Neslyšící se mohou cítit v kolektivu osamoceni. Snažte se zabránit jejich izolaci od ostatních 
kolegů (podporujte slyšící kolegy v tom, aby se naučili základní znaky /bude je to i bavit/, prstovou 
abecedu, využívejte znalostí a schopností neslyšícího – např. jeho dobré orientace na PC apod.).
Zneužití ze strany zaměstnavatele, např. rozšířená náplň práce bez informování neslyšícího. Tyto 
situace pak musí řešit pracovní konzultant.
Problém při vyplňování tiskopisů. Zde může pomoci kontaktní osoba na pracovišti nebo 
konzultant.
Špatné pochopení textu. Obraťte se na online tlumočníka nebo pracovního konzultanta.
Nepochopení pracovníka při nejasném zadání úkolu – nemůže se hájit. Problém řešte s kontaktní 
osobou na pracovišti nebo s pracovním konzultantem.
Neslyšící nemají dostatek důležitých informací – vždy na toto pamatujte. Čas od času ověřte, zda 
nemají s něčím problém, zda jsou jim všechny nové informace jasné.
Příliš stručná a zjednodušená komunikace ze strany slyšících směrem k neslyšícím. Nesnažte se 
s nimi mluvit jako s malými dětmi. Vede to k podceňování jejich vědomostí a schopností. Dotýká 
se jich to.
Nemožnost porozumět cizím jazykům. Pro neslyšící, kteří znakují, není český jazyk mateřským 
jazykem. Musejí se ho učit, jako se slyšící učí cizí jazyk. Proto je pro ně výuka ostatních jazyků 
náročnější.
Omezené tlumočnické služby v některých regionech. Připravit se na to, že ne vždy seženete 
tlumočníka obratem.
Neochota a podceňování ze strany slyšících. Když člověk se sluchovým postižením něčemu 
nerozumí, neznamená to, že je hloupý. Komunikace s ním je hlavně záležitostí vzájemného 
pochopení. Můžete se naučit od neslyšícího při komunikaci hodně věcí, stejně jako on od vás.
Nedostatek informací pro zaměstnavatele o možnosti zaměstnávání neslyšících. Tato příručka, 
rady a poznatky by měly tuto situaci zlepšit :-)


•


•


•


•
•


•


•


•


•


•


•







5. Důležité kontakty


APPN, o. p. s. (Agentura pro neslyšící)  - ODKLIK na adresu + tel + web
sídlo: Staňkovská 378, 198 00 Praha 9
provozní adresa: Burešova 1151/12, Praha 8, 182 00
Tel.: 222 519 835
www.appn.cz


Pracovní konzultant  - odklik na @ + tel se jménem
konzultace@appn.cz 
Tel./SMS:  602 691 904 (Jitka Chocová, pracovní konzultantka APPN, o. p. s.)


Online tlumočníci pro neslyšící – odklik (rozbalí se text od ID po e-mail na tlumoceni)
ID na 1. ooVoo, 1. Skype: appnonlinetlumoceni1
ID na 2. ooVoo, 2. Skype: appnonlinetlumoceni2 
ID na 3. ooVoo, 3. Skype: appnonlinetlumoceni3 


Od 1. dubna 2014 došlo k rozdělení ID appnonlinetlumoceni na sekci 1, 2 a 3 podle témat 
tlumočených hovorů, více informací najdete na: 
http://www.appn.cz/tlumoceni-online 


Pohotovost - ID na ooVoo a Skype: appnpohotovost
SMS: 739 245 191 (v naléhavých případech, kdy nemáte přístup k internetu).
E-mail: tlumocenionline@appn.cz.


Pracovní portály – odklik (rozbalí se odkazy na prac. portály)  
www.neslysicihledapraci.cz – nabídky pro osoby se sluchovým postižením z celé ČR
http://burzaprace.snncr.cz – nabídky pro osoby se sluchovým postižením v Praze
http://www.neslysici-brno.estranky.cz – nabídky pro osoby se sluchovým postižením v Brně
http://www.praceiproneslysici.cz/ - nabídky pro neslyšící ve Zlínském kraji 


Krajské pobočky APPN, o. p. s.  
 
Liberecký kraj – odklik na celou adresu 
Felberova 604, Liberec, 460 01 (budova České pojišťovny 3. patro)
konzultant.liberec@appn.cz, Tel. / SMS:  720 991 976


Královéhradecký kraj – odklik na celou adresu
Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové
daniela.kykalova.hkk@appn.cz, Tel./SMS: 720 991 029


Plzeňský kraj – odklik na celou adresu
Kovářská ul. 1253/4, 301 00 Plzeň
olga.blahovcova.plk@appn.cz, Tel. / SMS: 607 048 579


Středočeský kraj – odklik na celou adresu
Kladno, Váňova ulice, č. p. 3180
kamila.rumlova.stc@appn.cz, Tel./SMS : 607 048 083
sabina.sagulova.stc@appn.cz, Tel./SMS:  721 218 125







Ústecký kraj – odklik na celou adresu
Hrnčířská 18/53, 400 01 Ústí nad Labem
karin.vankova.ulk@appn.cz, Tel./SMS: +420 607 047 632


Jihočeský kraj – odklik na celou adresu
Čéčova 29, 380 01 České Budějovice
gabriela.kocmichova.jhc@appn.cz, tel./SMS: 725 433 568
Eva.janoutova.jhc@appn.cz, tel./SMS: 720 991 975


Olomoucký kraj – odklik na celou adresu
Hartingerová Petra, tel. (pouze SMS): 720 996 088 
petra.hartingerova.olk@appn.cz


Praha – odklik na celou adresu
Burešova 1151/12, Praha 8, 182 00
jitka.chocova@appn.cz, Tel. / SMS:  602 691 904
Tel.: 222 519 835, Tel./SMS: 720 996 089








Co by měla obsahovat informace o pracovní pozici pro neslyšící


•
•


•


Zda je potřeba komunikovat osobně nebo písemně.
Zjistit, jaký je požadavek na úroveň českého jazyka, zda bude komunikovat se zákazníky nebo jen
s úzkým okruhem spolupracovníků, zda bude psát raporty, zprávy apod.
Pokud zaměstnavatel tápe, je dobré mu pomoci a otázkami zjistit, co je náplní práce dané pozice,
jakým způsobem probíhá komunikace na pracovišti.


x - zavřít








Odkazy na pracovní portály


www.neslysicihledapraci.cz – nabídky pro osoby se sluchovým postižením z celé ČR
http://burzaprace.snncr.cz – nabídky pro osoby se sluchovým postižením v Praze
http://www.neslysici-brno.estranky.cz – nabídky pro osoby se sluchovým postižením v Brně
http://www.praceiproneslysici.cz/ - nabídky pro neslyšící ve Zlínském kraji 
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Desatero pravidel pro komunikaci s neslyšícím/s osobou se sluchovým postižením
autor: Mgr. Věra Strnadová, zdroj: Gong 7-8/2007, publikováno: 16. 10. 2007


Před rozhovorem s člověkem se sluchovým postižením navážeme zrakový kontakt. Pokud  
se na nás nedívá, můžeme jej upozornit lehkým dotykem na rameno, paži nebo předloktí, že 
s ním chceme hovořit. Zrakový kontakt udržujeme po celou dobu rozhovoru.
Každého člověka se sluchovým postižením se zeptáme, zda chce mluvit, odezírat, psát, 
nebo používat znakový jazyk. Otázku můžeme i napsat.  
Odezírání bez pomoci sluchu není spolehlivou metodou vnímání mluvené řeči, dochází při 
ní často k omylům. Úspěšnost odezírání je velmi snížena při fyzické či psychické nepohodě. 
Neznamená to, že každý neslyšící automaticky umí odezírat. Odezírání je dovednost jako 
např. psaní všemi deseti – cvičí se postupně, každý k tomu má jiné nadání, může docházet 
k omylům. Odezírání je velmi namáhavá činnost a udává se, že přibližně po 20 minutách je 
člověk velmi unavený a potřebuje si odpočinout. Odezírání se snažíme co nejvíce ulehčit, 
např. odezírající osobě předem sdělíme téma hovoru. Mluvíme obráceni čelem k ní, naše tvář 
musí být osvětlena, nesmíme pohybovat hlavou, mít v ústech žvýkačku nebo si zakrývat ústa. 
Dbáme na zřetelnou výslovnost a mluvíme volnějším tempem při zachování přirozeného 
rytmu řeči. Zdůrazňujeme klíčová slova. V případě potřeby, neporozumění, opakujeme totéž 
sdělení jinými slovy.
Při hovoru s nedoslýchavým člověkem nezvyšujeme hlas a nekřičíme. Zajistíme vhodné 
poslechové podmínky bez okolního hluku.
Doprovází-li člověka se sluchovým postižením tlumočník či jiná osoba, vždy oslovujeme 
přímo člověka, se kterým jednáme, nikoliv jeho doprovod. O přítomnosti tlumočníka 
rozhoduje osoba se sluchovým postižením. Má právo se rozhodnout, zda ho využije pro 
komunikaci. 
Člověku se sluchovým postižením předem vysvětlíme, jakou spolupráci od něj budeme 
potřebovat. 
Důležité dotazy raději opakujeme a neváháme ani použít písemnou formu. U neslyšících 
uživatelů znakového jazyka je bezpečnější počkat na tlumočníka.
Po každém důležitém sdělení se ujistíme, že nám neslyšící opravdu rozumí. (Například tím, 
že zopakuje podstatu sdělení. Neklademe mu otázky typu: „Opravdu mi rozumíte?“)
Při neúspěšné komunikaci máme stále na paměti, že jde o důsledek sluchového postižení, 
nikoli o prostoduchost. Proto k němu přistupujeme se stejným respektem a ohledem na 
jeho důstojnost jako k člověku bez postižení. Neprojevujeme netrpělivost, neomezujeme 
komunikaci, nekomentujeme situaci před ostatními kolegy, ale snažíme se najít cesty, jak se 
vzájemně lépe dorozumívat. 
Pro získání potřebných znalostí nestačí tento text, protože komunikační preference každé 
osoby se sluchovým postižením mohou být jiné. Proto je nutno projevit vstřícnost a ochotu 
přizpůsobit se dorozumívacím možnostem každé osoby se sluchovým postižením.
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Znakovaná čeština


Znakovaná čeština je umělý jazykový systém, který usnadňuje dorozumívání mezi slyšícími a 
neslyšícími. Znakovaná čeština využívá gramatické prostředky češtiny, která je současně hlasitě 
nebo bezhlasně artikulována. Spolu s jednotlivými českými slovy jsou pohybem a postavením rukou 
ukazovány odpovídající znaky českého znakového jazyka. 
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Pravidla při komunikaci s neslyšícím za přítomnosti tlumočníka 


Člověk se sluchovým postižením má při komunikaci právo na tlumočníka, pokud o to 
požádá. Tlumočení probíhá podle komunikační preference konkrétního klienta – překladem 
do znakového jazyka, převodem do znakované češtiny, písmem či artikulací. 
Při rozhovoru udržujeme oční kontakt přímo s neslyšícím člověkem, nikoliv s tlumočníkem. 
Neslyšící člověk ovšem musí sledovat tlumočení informací. Stojíme či sedíme tak, abychom 
neměli světlo za zády.
Při rozhovoru s neslyšícím člověkem v přítomnosti tlumočníka oslovujeme přímo 
toho, s kým jednáme. Rozhovor je veden mezi slyšícím a neslyšícím, tlumočník je pouze 
prostředníkem. Vyvarujeme se tendencí hovořit s tlumočníkem o neslyšícím člověku jako o 
objektu. Znamená to, že nikdy nepoužíváme úvodní fráze typu „Řekněte mu, že…“, „Zeptejte 
se pána, jestli…“
Tlumočník při tlumočení musí stát vždy vedle slyšící osoby. Neslyšící člověk potřebuje vidět 
nejen na tlumočníka, ale především na osobu, se kterou jedná. 
Na konci každého uceleného sdělení uděláme malou pauzu. Při tlumočení vždy dochází 
k malému časovému posunu. Tlumočník musí mít čas přijmout informaci, zpracovat ji a 
zprostředkovat. 
Dáme prostor neslyšícímu vstřebat informace, zeptat se na doplňující otázky. Na konci 
hovoru se ho sami zeptáme, zda potřebuje něco dalšího upřesnit.
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Osoby ohluchlé


Jako ohluchlé označujeme osoby, které ztratily sluch po rozvoji řeči a osvojení si jazyka. I když je jejich 
znalost češtiny dobrá, při chybějící sluchové zpětné vazbě se jejich řeč liší od řeči slyšících (artikulace, 
hlasitost, rytmus, intonace). Ohluchlí lidé zpravidla odezírají a úspěšně komunikují písemně. Obvykle 
srozumitelně mluví, a proto bývají často zaměňováni za nedoslýchavé. Je dobré vědět, že mnozí z nich 
neovládají znakový jazyk a rádi využívají písemnou komunikaci.


x - zavřít












Psaná forma 


Neplatí, že neslyšící klient bude automaticky rozumět, když mu sdělení napíšete. Jeho porozumění 
psanému textu závisí na míře jeho znalosti českého jazyka. 


x - zavřít








Co může úřad práce využít 


•
•
•
•
•
•


přítomnost pracovního konzultanta nebo asistenta při pohovoru s klientem,
pomoc při vyřizování všech náležitostí před nástupem do zaměstnání,
asistenci přímo na pracovišti při zaučení podle potřeby zaměstnavatele i zaměstnance,
praktický seminář o kultuře neslyšících a o komunikaci s osobou se sluchovým postižením, 
online tlumočnické služby při komunikaci přes webkameru,
pomoc při úpravě pracovního místa, pracovní náplně (bezpečnost práce apod.).


Všechny tyto nabídky jsou zdarma v rámci sociálních služeb a lze je využít prostřednictvím 
APPN - www.appn.cz


x - zavřít








Znakový jazyk


Plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary 
rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. Český znakový 
jazyk má vlastní gramatická pravidla, liší se od češtiny jiným způsobem vyjadřování času, prostoru, 
otázek, vět. 


x - zavřít







