Příručka pro zaměstnavatele
Jste firma nebo organizace a rádi byste zaměstnali neslyšícího? To je dobré rozhodnutí. Rádi vás
v tom podpoříme. Zde se dozvíte základní informace o neslyšících, jak s nimi komunikovat, co si
připravit před nástupem neslyšícího do zaměstnání a co všechno můžete jako zaměstnavatel využít.
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1. Základní informace o osobách s poruchami sluchu
Sluchové postižení je sice název pro zdravotní stav, ale znamená především handicap sociální a často
brání pohodovému začlenění jedince do společnosti. Dobře to vyjadřuje citát:
„Slepota odděluje lidi od věcí, hluchota od lidí.“ (Helen Kellerová)
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 ▶

Je potřeba odlišit:
Osoby se sluchovým postižením, pro které je mateřským jazykem čeština, používají často pro
vyjadřování svůj mluvený projev a pro příjem informací odezírání. Orientují se v psaných
dokumentech, mohou vyřizovat písemné objednávky a reklamace, psaná forma českého jazyka je pro
ně naprosto bezbariérová.
Osoby se sluchovým postižením, pro které je mateřským jazykem znakový jazyk, mají 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 apod.
Někdy je jejich písemný projev hůře srozumitelný a zaměstnavatel by na to měl být připraven.
Většinou se totiž lidé domnívají, že neslyšící člověk jen neslyší a psanou formu češtiny může bez
problémů používat.
Uživatelé kochleárního implantátu
Kochleární implantát (KI) může být přidělen za určitých okolností těm sluchově postiženým, jejichž
sluchová ztráta není kompenzovatelná sluchadlem. Vnitřní část implantátu se natrvalo voperovává do
kosti za uchem. Uživatelé KI mají obvykle dobře srozumitelnou mluvenou řeč, s vnější částí implantátu
rozumějí mluvené řeči a nemají problémy s porozuměním českému jazyku. Bez vnější části implantátu
jeho uživatel neslyší.
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2. Příprava před nástupem nového zaměstnance

Co všechno je dobré si připravit, chcete-li zaměstnat osobu s poruchou sluchu:
• Zjistit si kontakt na online tlumočníky nebo na jakoukoliv tlumočnickou službu. Tlumočníky
si zajišťuje neslyšící, ale v případě potřeby je dobré mít na ně spojení.
www.appn.cz/kontakty-2, tlumocenionline@appn.cz.
• Připravit jednoduché podklady s vysvětlením k základním dokumentům: pracovní smlouva,
evidenční list, daňové přiznání. V případě problémů s vysvětlením můžete kontaktovat pracovního konzultanta nebo tlumočníka konzultace@appn.cz, www.appn.cz/kontakty-2
• Určit kontaktní osobu na pracovišti, která se bude neslyšícímu věnovat v případě problémů
nebo v krizové situaci.
• Zajistit překlad návodů k obsluze strojů nebo manuály v cizích jazycích, mít upraveny jednoduché základní návody a informace, případně zajistit tlumočníka.
• Doporučujeme mít PC s webkamerou, iPad nebo jiné elektronické zařízení a dobré připojení
na internet, které umožní spojení s online tlumočníkem.
• Mít vždy po ruce tužku. To platí zejména pro kontaktní osobu určenou pro neslyšícího.
• Pamatovat na proškolení BOZP s pomocí vaší kontaktní osoby na pracovišti, kterou určí
zaměstnavatel, nebo s pomocí tlumočníka.

Zaměstnavatel může využít:
• přítomnost pracovního konzultanta nebo asistenta při pracovním pohovoru
(např. prostřednictvím APPN, o. p. s.),
• pomoc při vyřizování všech náležitostí před nástupem do zaměstnání,
• asistenci přímo na pracovišti při zaučení podle potřeby zaměstnavatele i zaměstnance,
• praktický seminář pro zaměstnavatele o kultuře neslyšících a o komunikaci s osobou
se sluchovým postižením (pro vedení i budoucí kolegy),
• online tlumočnickou službu při komunikaci přes webovou kameru (zaměstnanec,
zaměstnavatel) – pro zaměstnance komunikující znakovým jazykem,
• online přepisovatelskou službu – přepis mluvené češtiny do psané formy,
• pomoc při dodatečné úpravě pracovního místa (bezpečnost práce apod.).
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Všechny tyto nabídky jsou zdarma v rámci sociálních služeb.
Výhody pro zaměstnavatele:
•
•
•
•
•

možnost plnit povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením,
možnost uplatnění slevy na dani z příjmu,
snížení mzdových nákladů díky státní dotaci (chráněná místa),
získání stálých a motivovaných zaměstnanců,
pozitivní dopad na image firmy nebo organizace.
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3. 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 ▶
Jaký komunikační nástroj používají osoby se sluchovým postižením:
Znakový jazyk ▶
Znakovaná čeština ▶
Prstová abeceda (jednoruční, obouruční) ▶
Odezírání mluvené češtiny ▶
Vlastní mluvený projev ▶
Psaná forma ▶
Důležité!
Využijte při komunikaci gesta a mimiku. Nikdy nenechte neslyšícího bez vysvětlení, vždy se snažte
najít řešení, aby se neslyšící dozvěděl, co potřebuje!
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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.
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5. Důležité kontakty
APPN, o. p. s. (Agentura pro neslyšící) ▶
Pracovní konzultant ▶
Online tlumočníci pro neslyšící ▶
Pracovní portály ▶
Krajské pobočky APPN, o. p. s.
Liberecký kraj ▶
Královéhradecký kraj ▶
Plzeňský kraj ▶
Středočeský kraj ▶
Ústecký kraj ▶
Jihočeský kraj ▶
Praha ▶
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