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O ústavu 
Personální složení ústavu bylo v průběhu roku 2015 více méně stabilizované. V LS 2014/2015 měl ústav 

15 interních členů (akademických pracovníků, lektorů, tlumočníků, odborných a administrativních 

pracovníků, některé na částečný úvazek, jedna členka ústavu byla na rodičovské dovolené), v ZS 2015/2016 

byl počet interních členů ústavu 13 (někteří opět na částečný úvazek, jedna členka ústavu na rodičovské 

dovolené). Počet a velikost úvazků se v průběhu roku proměňovaly, např. v květnu 2015 byla souhrnná výše 

úvazků ÚJKN 10,5 a v říjnu 10,0 (obé včetně rodičovské dovolené). Během celého roku ústav spolupracoval 

s externími pedagogy, tlumočníky a přepisovateli (celkem se zhruba 30 stálými externími spolupracovníky). 

V roce 2015 došlo k výrazným změnám v prostorových podmínkách ústavu. Během ledna a února byly 

zrekonstruovány dvě místnosti ústavu v přízemí hl. budovy FF UK, a to místnost číslo 20 a číslo 21. Místnost 

20 byla zrekonstruovaná částečně a místnost 21 kompletně. Obě místnosti jsou i nadále využívány jako 

pracovny členů ústavu a zároveň jako učebny. V létě (v červnu až září) proběhla kompletní přestavba tří 

místností ústavu ve 4. patře hl. budovy FF UK. Přestavbou byly ze tří místností vytvořeny čtyři, a to: 

 místnost 421 – sekretariát ÚJKN 

 místnost 422A – tlumočnická laboratoř s jedním učitelským a šesti studentskými elektronicky 

propojitelnými pracovními „boxy“ vybavenými nahrávací technikou, audiovizuální technikou 

a softwarem na zpracování audiomateriálu (v r. 2016 by mělo být zprovozněno datové úložiště 

s dostatečnou kapacitou) 

 místnost 422B – učebna s malým nahrávacím ateliérem  

 místnost 423 – učebna s mobilními stoly a alternativní dělicí stěnou, pomocí níž lze místnost 

rozdělit na dvě menší učebny 
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Věda 

Výzkumný záměr/Prvouk 
2012–2016 Prvouk P10 Lingvistika: Jazyky a v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk 

a čeština (hl. řešitelka prof. Macurová)  

2012–2015 Projekty velkých infrastruktur pro VaVal (MŠMT): Český národní korpus (LM2011023) 

(řešitel Ústav českého národního korpusu; v ÚJKN řešen dílčí úkol Korpus DEAF: korpus 

česky psaných textů českých neslyšících, odpovědná osoba v ÚJKN dr. Richterová)  

Grantová agentura ČR 
2015–2017 Vývoj sociální kognice u uživatelů českého znakového jazyka (hl. řešitelka: 

dr. Filippová, spoluřešitelka: dr. Hudáková) 

2012–2016 Korespondence Karla Havlíčka (406/12/0691) (řešitel: doc. Adam, 

z ÚJKN prof. Macurová)  

2011–2015 Nový encyklopedický slovník češtiny online (406/11/0294) (řešitel: prof. Karlík, z ÚJKN 

prof. Macurová)  

Grantová agentura UK 
2015–2018 Kalendářní jednotky ve znakových jazycích (hlavní řešitel dr. Richterová, vedoucí: 

prof. Macurová, spoluřešitelé: Bc. Břinková, Bc. Fritz, Mgr. Hynková Dingová, 

Mgr. Nováková) 

Vnitřní soutěž FF UK o rozvojové prostředky 
2015 Inovace předmětu Modul komunikační 3 (bakalářské studium oboru Čeština 

v komunikaci neslyšících) (řešitelka: dr. Hudáková) 

2015 Podpora post-doců pro rok 2015 v rámci vnitřní soutěže FF UK (řešitelka: 

dr. Okrouhlíková) 

2015 Inovace předmětů Český znakový jazyk I–VI v rámci bakalářského studia oboru 

Čeština v komunikaci neslyšících (řešitelka: Mgr. Nováková) 

2015 Inovace předmětu Modul odborný 3 studijního oboru Čeština v komunikaci 

Neslyšících (řešitelka: dr. Okrouhlíková) 

Jiné zahraniční 
2014–2016 De-Sign Bilingual. Developing & Documenting. Sign Bilingual Practice in Shools; 

č. OEAD: 2014-1-AT01-KA201-000891 (hl. řešitel dr. Krausneker, Universität Wien: 

respondentka-expertka za ČR dr. Hudáková) 

  

http://ucjtk.ff.cuni.cz/veda-a-vyzkum/granty/ga-uk/kalendarni-jednotky-ve-znakovych-jazycich/
http://ucjtk.ff.cuni.cz/veda-a-vyzkum/granty/ga-uk/kalendarni-jednotky-ve-znakovych-jazycich/
http://ucjtk.ff.cuni.cz/veda-a-vyzkum/granty/ga-uk/kalendarni-jednotky-ve-znakovych-jazycich/
http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2013/07/projektyTO1naweb.pdf
http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2013/07/projektyTO1naweb.pdf
http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2013/07/projektyTO1naweb.pdf
http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2013/07/projektyTO1naweb.pdf
http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2013/07/projektyTO1naweb.pdf
http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2013/07/projektyTO1naweb.pdf
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Výuka 

Předmětové porfolio 

Letní semestr 2014/2015  

V akademickém roce 2014/2015 probíhala výuka ve všech třech ročnících bakalářského studia 

(v jednooborovém i dvouoborovém studiu) a v 1. ročníku (jednooborového) navazujícího magisterského 

studia v oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Ve všech ročnících probíhala výuka v povinných 

předmětech dle stávajících akreditací (pro bakalářské studium v platnosti od r. 2008, pro navazující 

magisterské studium od r. 2010). 

Nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů (cekem 29):  

Angličtina pro neslyšící a nedoslýchavé studenty (2, 4, 6) 

Český znakový jazyk pro tlumočníky, 2. ročník Bc. 

Český znakový jazyk pro tlumočníky, 3. ročník Bc. 

Dějiny hluchoty 

Diplomový seminář pro neslyšící studenty UK 

Dramatická výchova pro neslyšící 

Fonetika a fonologie znakového jazyka 

Jazyková politika a legislativní rámec vzdělávání neslyšících 

Korpus DEAF 

Lexikografie znakového jazyka 

Odborný text a odborný styl 

Praktický seminář ČZJ 

Praxe komunikační 

Problematika hluchoty: aktuální otázky (jaro 2015) 

Problematika tlumočení znakového jazyka 

Psaná čeština českých neslyšících 

Specifické znaky a nepřímá pojmenování 

Technika a metody filologické práce 

Tlumočnická profese a vzdělávací systémy tlumočníků 

Typologie znakových jazyků 

Úvod do psycholingvistiky 

Úvod do sociolingvistiky 

Základy českého znakového jazyka (I, II, III) 

Základy mezinárodního znakového systému 

Zápis znakového jazyka 

  



6 

Zimní semestr 2015/2016  

V akademickém roce 2015/2016 probíhala výuka ve všech třech ročnících bakalářského studia 

(v jednooborovém i dvouoborovém studiu) a v 2. ročníku (jednooborového) navazujícího magisterského 

studia v oboru Čeština v komunikaci neslyšících. V prvním ročníku bakalářského studia probíhala výuka 

v povinných předmětech dle nové akreditace (v platnosti od r. 2015), v ostatních ročnících dle stávajících 

akreditací (pro bakalářské studium v platnosti od r. 2008, pro navazující magisterské studium od r. 2010). 

Nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů (cekem 28):  

Angličtina pro neslyšící a nedoslýchavé studenty (2, 3, 6) 

Český znakový jazyk pro tlumočníky, 3. ročník Bc. 

Didaktika výchovy a vzdělávání neslyšících 

Diplomový seminář 

Diplomový seminář pro neslyšící studenty UK I 

Exkurze do škol hlavního vzdělávacího proudu 

Gesto a znak v dějinách myšlení 

Historie a metodika tlumočení 

Konverzace v ČZJ I 

Konverzace v ČZJ III 

Konverzace v ČZJ V 

Lexikologický proseminář 

Paměť národa (podzim 2015) 

Problematika hluchoty: aktuální otázky (podzim 2015) 

Romské reálie a základy romštiny 

Titulkování pro neslyšící 

Tlumočení na veřejnosti 

Tlumočení pro věřící 

Úvod do komunikačního modulu 

Úvod do odborného modulu 

Úvod do tlumočnického modulu 

Workshop: kultura a identita Neslyšících 

Základy českého znakového jazyka (I, II, III) 

Základy statistického zpracování údajů 
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Hosté ve výuce  
Ve výuce oboru Čeština v komunikaci neslyšících se mj. snažíme o intenzivní propojování výuky s „praxí“. 

Proto jsme v tomto roce v 19 předmětech přivítali 34 hostů, některé z nich opakovaně.  

Letní semestr 2014/2015  

25. 2. 2015 Radka Syrová: El. Zdroje v Knihovně Jana Palacha (Odborný text a styl) 

1. 4. 2015 Petr Pánek: (Polo)zapomenuté příběhy (Dějiny hluchoty) 

8. 4. 2015 Petr Pánek: Dějiny sportu českých neslyšících (Dějiny hluchoty) 

8. 4. 2015 Jiří Langer: Slovníky ČZJ (Modul odborný 1) 

15. 4. 2015 Petr Pánek: Archivní dokumentární filmy českých neslyšících (Dějiny hluchoty) 

11. 5. 2015 Monika Goldefusová (Praktický seminář ČZJ) 

12. 5. 2015 Karel Kučera: Český národní korpus (Psaná čeština českých neslyšících) 

18. 5. 2015 Blanka Štěpánková: Lékař a tlumočení pro starší generaci (ČZJ pro tlumočníky, 

3. ročník) 

Zimní semestr 2015/2016 

12. 10. 2015 David Jorda (Tlumočení na veřejnosti) 

19. 10. 2015 Ladislav Berky + Ota Pačesová: Člověk s hluchoslepotou (Kultura českých neslyšících) 

21. 10. 2015 Ivan Jedlička: Sluchadla (Úvod do studia hluchoty) 

26. 10. 2015 Farah Curry (Tlumočení na veřejnosti) 

30. 10. 2015 Johana Passerinová: Lesní mateřské školky (Exkurze do škol hl. vzdělávacího proudu) 

2. 11. 2015 Markéta Spilková (Tlumočení na veřejnosti) 

2. 11. 2015 Roman Vránek: CODA (Kultura českých neslyšících) 

5. 11. 2015 Amalaine Diabová: Asociace konferenčních tlumočníků (Modul tlumočnický 2) 

9. 11. 2015 Tomáš Bystrý: Romové a media (Romské reálie a základy romštiny) 

9. 11. 2015 David Jorda: Představitel neslyšící LGBT komunity (Kultura českých neslyšících) 

16. 11. 2015 Naďa Hynková Dingová (Tlumočení na veřejnosti) 

18. 11. 2015 Lucie Sedláčková Půlpánová: Žalmy (Tlumočení pro věřící) 

23. 11. 2015 Milan Fritz (Tlumočení na veřejnosti) 

25. 11. 2015 Bohumil Vojtek (Konverzace v ČZJ V) 

26. 11. 2015 Monika Boháčková: Komunitní tlumočník (Modul tlumočnický 2) 

26. 11. 2015 Bohumil Vojtek (Konverzace v ČZJ I) 

1. 12. 2015 Jitka Holmanová: Přednáška o práci logopeda CKID (Úvod do komunikačního modulu) 

1. 12. 2015 Lenka Okrouhlíková, Andrea Hudáková: Korpus polského znakového jazyka (PZJ) 

a na korpusu založený slovník PZJ (Úvod do odborného modulu) 

1. 12. 2015 Michaela Lišková: Neologie (Lexikologický proseminář) 

2. 12. 2015 Tomáš Tichý: Kochleární implantát (Úvod do studia hluchoty) 

7. 12. 2015 Helena Andrejsková (Tlumočení na veřejnosti) 

10. 12. 2015 Kateřina Červinková Houšková: Tlumočení pro děti, umělecké tlumočení, tlumočení-
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překlad (Modul tlumočnický 2) 

10. 12. 2015 Martina Macurová: Legislativa (Úvod do tlumočnického modulu) 

14. 12. 2015 Jan Dužda: Romská hudba (Romské reálie a základy romštiny) 

14. 12. 2015 Dominik Henzl: Uživatel kochleárního implantátu (Kultura českých neslyšících) 

15. 12. 2015 Veronika Čurdová: Nově připravovaný výkladový slovník češtiny (Lexikologický 

proseminář) 

16. 12. 2015 Alena Voráčová: Překlad textu + project Bible bez hranic (Tlumočení pro věřící) 

17. 12. 2015 Ivana Hay (Konverzace v ČZJ I) 

 

Exkurze  
Nedílnou součástí některých předmětů jsou exkurze. V roce 2015 bylo v rámci devíti předmětů realizováno 

23 exkurzí a dále jedna exkurze pro studenty 1. ročníku oboru do Knihovny Jana Palacha. 

Letní semestr 2014/2015 

9.–12. 2. 2015 exkurze do škol pro sluchově postižené v Bratislavě (Modul komunikační 1 a 3) 

10. 2. 2015 exkurze do Spojenej školy internátnej, Hrdličkova 17, Bratislava 

11. 2. 2015 exkurze do Základnej školy s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým 

postihnutím internátnej, Drotárska cesta 48, Bratislava 

12. 2. 2015 exkurze do Strednej odbornej školy, Gymnázia a Odborného učilište 

pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26, Bratislava 

19. 2. 2015 exkurze do MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené, Praha, Výmolova ul. (Výchova 

a vzdělávání neslyšících) 

9. 3. 2015 exkurze do Svazu neslyšících a nedoslýchavých ČR, Praha (Modul tlumočnický 1) 

19. 3. 2015 exkurze do MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené, Praha, Ječná ul. (Výchova a vzdělávání 

neslyšících) 

25. 3. 2015 exkurze do Národní knihovny, Praha (Odborný text a styl) 

26. 3. 2015 exkurze do Svazu neslyšících a nedoslýchavých ČR a České unie neslyšících, obé Praha 

(Modul tlumočnický 3) 

16. 4. 2015  exkurze do BMŠ Pipan, Centra pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., a Informačního 

centra rodičů a přátel sluchově postižených, z. s., Praha, Stodůlky (Výchova 

a vzdělávání neslyšících) 

20. 4. 2015 návštěva MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené, Praha, Výmolova ul. (Modul tlumočnický 

1) 

23. 4. 2015 exkurze do MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. (Výchova 

a vzdělávání neslyšících) 

14. 5. 2015 exkurze do České televize: Zprávy v českém znakovém jazyce, Praha (Modul 

tlumočnický 3) 

Zimní semestr 2015/2016 

14. 10. 2015 exkurze do MŠ Sokolovská, Praha 8 (Exkurze do škol hl. vzdělávacího proudu) 
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15. 10. 2015 exkurze do MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, České Budějovice (Modul komunikační 

2) 

21. 10. 2015 exkurze do LMŠ Lesníček, Praha 10; LMŠ Šárynka, Praha 10; LMŠ ESEDRA, Řež 

u Prahy; LMŠ Hvězdy v lese, Praha (Exkurze do škol hl. vzdělávacího proudu) 

3. 12. 2015 exkurze do České televize, Praha (Modul tlumočnický 2) 

4. 11. 2015 exkurze do MŠ a ZŠ Angel, Praha 4 (Exkurze do škol hl. vzdělávacího proudu) 

5. 11. 2015 exkurze do Knihovny Jana Palacha a seminář k elektronickým informačním zdrojům 

pro studenty 1. ročníku Bc. studia 

18. 11. 2015 exkurze do ZŠ Lyčkovo nám, Praha 8 (Exkurze do škol hl. vzdělávacího proudu) 

18. 11. 2015 exkurze do organizace Fonika – Služby pro nedoslýchavé a neslyšící, Praha (Výchova 

a vzdělávání neslyšících) 

25. 11. 2015 exkurze do RC Andílek (MŠ + ZŠ), Praha 5 (Exkurze do škol hl. vzdělávacího proudu) 

9. 12. 2015 exkurze do gymnázia Přírodní škola, Praha 7 (Exkurze do škol hl. vzdělávacího proudu) 

16. 12. 2015 exkurze do SOU služeb, Praha 9 (Exkurze do škol hl. vzdělávacího proudu) 
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Praxe  
Součástí povinného studijního plánu bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících je 

absolvování 90hodinové praxe, a to v návaznosti na absolvovaný specializační modul. V roce 2015 plnilo 

sedm studentů Praxi komunikační (absolvovali celkem deset týdenních a jednu víkendovou praxi) a tři 

studenti Praxi tlumočnickou (absolvovali celkem 12 průběžných praxí); Praxi odbornou neabsolvoval žádný 

student. Praxe byly realizovány celkem v 15 institucích a zařízeních.  

Praxe komunikační 

Bratislava, Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna, 

Drotárska cesta 48 – 1 týdenní praxe 

Hradec Králové, Salinger – asociace dítě a Rodina, z. s. – 1 praxe na víkendovém pobytu  

Hradec Králové, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Praha, 2 týdenní praxe 

Neratovice, ZŠ ing. M. Plesingera-Božinova – 1 týdenní praxe 

Praha, MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené, Praha, Výmolova ul. Praha, 2 týdenní praxe 

Praha, Pevnost – české centrum znakového jazyka, z. ú. Praha, 1 týdenní praxe na Letní škole s Pevností 

2015  

Praha, ZŠ a MŠ Angel – 1 týdenní praxe 

Valašské Meziříčí, MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené – 1 týdenní praxe 

Praxe tlumočnická 

Hradec Králové, Salinger – asociace dítě a Rodina, z. s. – 1 průběžná praxe 

Praha, Centrum zprostředkování tlumočení pro neslyšící (CZTN-ASNEP) – 2 průběžné praxe 

Praha, Česká komora tlumočníků znakového jazyka – 1 průběžná praxe 

Praha, Česká unie neslyšících Praha – 1 průběžná praxe 

Praha, LORM – Společnost pro hluchoslepé, z. s. – 1 průběžná praxe 

Praha, MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené, Praha, Výmolova ul. – 1 průběžná praxe 

Praha, Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. – 1 průběžná praxe  

Praha, Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – 1 průběžná praxe 

Praha, Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR – 1 průběžná praxe; 

Praha, Ulicentrum při MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené, Praha, Výmolova ul. – 1 průběžná praxe 
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Absolventi, kvalifikační práce  
V r. 2015 absolvovalo obor Čeština v komunikaci v komunikaci neslyšících celkem 15 studentů, 12 studentů 

získalo titul Bc. a tři studenti získali titul Mgr. 

Bakalářské studium  
Bízková Tereza, BP Srovnání vzdělávacích systémů tlumočníků znakového jazyka v České republice 

a v Nizozemsku 

Brhel Michal, BP Pojmenování základních barev v českém znakovém jazyce 

Čulíková Veronika, BP Identita lidí s kochleárním implantátem 

Havelková Pavlína, BP Identita nedoslýchavých lidí 

Hozová Lucie, BP Informace o znakovém jazyce v zahraničních a českých úvodech do studia jazyka 

Klásková Marie, BP Informace o psychologii a psychologické diagnostice neslyšících dětí v české 

a zahraniční odborné literatuře  

Kutilová Ludmila, BP Volnočasové a zájmové aktivity žáků škol pro sluchově postižené 

Oberfalzerová Anna, BP Tvary ruky českého znakového jazyka a typy jeho znaků (frekvenční analýza 

komunikace českých neslyšících) 

Petráňová Lucie, BP Komunikace s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými cestujícími v letecké 

přepravě  

Podeszwová Kristýna, BP Služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty na vysokých školách 

v České republice 

Schovánková Miroslava, BP Hamburský notační systém 

Šusterová Pavla, BP, Logopedie na 1. stupni ZŠ pro sluchově postižené  

Navazující magisterské studium  
Andrejsek Jan, DP Maturitní zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící ve světle testování 

češtiny jako cizího jazyka 

Chmátalová Zuzana, DP Plošné testování jazykových dovedností žáků se sluchovým postižením  

Pešková Kateřina, DP Český znakový jazyk v překladech česky psaných formálních textů 

  

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=23c6c34d184ed5237c90ae327e51ac82&tid=18&redir=detail&did=123433
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=23c6c34d184ed5237c90ae327e51ac82&tid=18&redir=detail&did=123433
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=23c6c34d184ed5237c90ae327e51ac82&tid=20&redir=detail&did=113078
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=23c6c34d184ed5237c90ae327e51ac82&tid=22&redir=detail&did=149771
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=23c6c34d184ed5237c90ae327e51ac82&tid=24&redir=detail&did=154055
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=23c6c34d184ed5237c90ae327e51ac82&tid=26&redir=detail&did=134491
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=23c6c34d184ed5237c90ae327e51ac82&tid=28&redir=detail&did=137686
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=23c6c34d184ed5237c90ae327e51ac82&tid=28&redir=detail&did=137686
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=23c6c34d184ed5237c90ae327e51ac82&tid=30&redir=detail&did=137684
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=23c6c34d184ed5237c90ae327e51ac82&tid=32&redir=detail&did=101639
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=23c6c34d184ed5237c90ae327e51ac82&tid=32&redir=detail&did=101639
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=23c6c34d184ed5237c90ae327e51ac82&tid=34&redir=detail&did=135033
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=23c6c34d184ed5237c90ae327e51ac82&tid=34&redir=detail&did=135033
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=23c6c34d184ed5237c90ae327e51ac82&tid=36&redir=detail&did=151117
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=23c6c34d184ed5237c90ae327e51ac82&tid=36&redir=detail&did=151117
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=23c6c34d184ed5237c90ae327e51ac82&tid=40&redir=detail&did=136484
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=23c6c34d184ed5237c90ae327e51ac82&tid=42&redir=detail&did=149724
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=23c6c34d184ed5237c90ae327e51ac82&tid=44&redir=detail&did=135788
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=23c6c34d184ed5237c90ae327e51ac82&tid=44&redir=detail&did=135788
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=23c6c34d184ed5237c90ae327e51ac82&tid=48&redir=detail&did=163116
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=23c6c34d184ed5237c90ae327e51ac82&tid=46&redir=detail&did=139922
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Přijímací řízení  
V roce 2015 jsme realizovali přijímací řízení do bakalářského (jednooborového i dvouoborového) oboru 

Čeština v komunikaci neslyšících. Registrovali jsme 78 uchazečů. Ke studiu bylo přijato 31 uchazečů 

o bakalářské studium  

11. 1. 2015 Den otevřených dveří 

5. 6. 2015 Přijímací zkoušky do bakalářského studia (písemný test) 

19. 6. 2015 Náhradní přijímací zkoušky (písemný test) 

17. 10. 2015 Open Square 

 

Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami  
V roce 2015 ÚJKN pokračoval v poskytování služeb všem neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým 

studentům napříč FF UK. Kořeny této činnosti sahají až do roku 1998, kdy byl založen obor Čeština 

v komunikaci neslyšících – původně šlo o tlumočení čeština-český znakový jazyk, zápisy z výuky a dle 

potřeby i studentskou asistenci při studiu, nadstandardní výuku a doučování a technickou podporu 

pro studenty tohoto oboru. Od roku 2012 jsme rozšířili svou působnost na celou FF UK. Poskytované služby 

se snažíme stále zkvalitňovat a zároveň rozšiřovat jejich nabídku.  

Služby se týkají nejen výuky dle pravidelného rozvrhu, ale též mimořádných přednášek/seminářů, kterých 

se chce student zúčastnit individuálně, náhradní výuky, exkurzí, atestací (včetně státních závěrečných 

zkoušek), imatrikulací, promocí, konzultací s učiteli, návštěv studijního oddělení apod. 

Kontaktní osobou pro studium neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů FF UK byla v roce 2015 

dr. Hudáková. Do její kompetence mj. spadalo zajišťování modifikace přijímacího řízení a studia 

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK a vypracovávání tzv. funkční diagnostiky pro tyto 

studenty i pro zájemce z ostatních fakult UK. 

Koordinaci a administraci jednotlivých služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty zajišťovala 

v roce 2015 koordinátorka služeb Mgr. Slánská Bímová.  

Přehled vybraných poskytnutých služeb 

Tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem v roce 2015 využívalo devět studentů a uchazečů 

o studium na FF UK, jeden student PřF UK a dva neslyšící pedagogové ÚJKN. Tlumočili jak interní, tak 

externí tlumočníci. Celkový objem tlumočených hodin byl cca 1 370. V zájmu zkvalitňování tlumočnických 

služeb proběhlo v roce 2015 celkem 15 supervizí, během nichž nebyly odhaleny žádné závažné nedostatky; 

objevivší se méně závažné nedostatky byly individuálně řešeny s jednotlivými tlumočníky.  

Simultánní přepis mluvené češtiny do češtiny psané v roce 2015 využívalo devět studentů a uchazečů 

o studium na FF UK. Přepisovali pouze externisté. Celkový roční objem přepisů byl 1 400 hodin. V zájmu 

zkvalitňování přepisovatelských služeb se chystáme také tyto služby supervidovat.  

Zápisy z výuky (popř. studentské doučování) zajišťovali neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým 

studentům jejich spolužáci v rámci tzv. asistence při studiu. Studenti byli za tuto činnost odměňováni 

formou stipendia. V roce 2015 činil objem této služby 1 980 hodin.  
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Nadstandardní činnost pedagogů (oprava zápisů z výuky, příprava podkladů pro tlumočníky 

a přepisovatele, nadstandardní konzultace se studenty apod.) byla v r. 2015 zajištěna v objemu 

520 hodin. 

Přehledy ročních hodinových úhrnů výše zmíněných vybraných služeb (+ specializované výuky neslyšících, 

nedoslýchavých a ohluchlých studentů) poskytovaných ÚJKN v posledních čtyřech letech jsou zobrazeny 

v tabulkách č. 1 a 2. 

 

 

Tabulka č. 1 

 

 

Tabulka č. 2 

 
Dr. Hudáková provedla v roce 2015 funkční diagnostiku dvěma studentům FF UK a jednomu studentovi 

FTVS. 

Výuku angličtiny pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty jsme poskytli deseti studentům FF UK 
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a čtyřem studentům jiných fakult (3. LF, FaF HK, FTVS, PřF), dále též jednomu neslyšícímu pedagogovi 

ÚJKN. Tři studenti FF UK konali z anglického jazyka modifikovanou zkoušku. U jednoho studenta FF UK 

jsme poskytli Jazykovému centru FF UK metodikou podporu při modifikaci zkoušky z němčiny.  

V roce 2015 jsme zajistili modifikaci přijímacího řízení šesti uchazečům o studium na FF UK. Jednalo se 

o tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem (tři uchazeči) a simultánní přepis mluvené češtiny 

(tři uchazeči). 

Další služby, které ÚJKN v roce 2015 nabízel a poskytoval, jsou tyto: výuka češtiny pro neslyšící, 

nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK; speciální výuka filozofie pro neslyšící; jazyková podpora 

neslyšících studentů napříč UK při psaní studentských prací; výuka českého znakového jazyka pro slyšící 

studenty napříč UK; výuka českého znakového jazyka pro pedagogické i nepedagogické pracovníky FF UK; 

překlady vybraných částí webových stránek ÚJKN a FF UK do českého znakového jazyka; titulkování filmů 

z historie neslyšících a záznamů z přednášek pro veřejnost; technická podpora neslyšících, nedoslýchavých 

a ohluchlých studentů FF UK (sálová indukční smyčka v jedné posluchárně, deset tabletů se SW Polygraf, 

několik sad Scola); metodická podpora pedagogů, kteří vyučovali neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé 

studenty FF UK; odborné konzultace při úpravy studijních plánů a modifikacích výuky a atestací 

u neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů různých oborů FF UK. 

Všechny poskytované služby jsou již od roku 2011 pravidelně evaluovány. Děje se tak formou osobních 

schůzek s poskytovateli a příjemci služeb, formou e-mailové korespondence apod., od r. 2013/2014 též 

v rámci celofakultních i ústavních elektronických evaluací.  
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Zahraniční spolupráce  
9.–11. 3. 2015 dr. Hudáková, Univerzita Komenského v Bratislavě; pedagogická mobilita v rámci 

programu Erasmus+ 

26.–30. 10. 2015 dr. Hudákové a dr. Okrouhlíkové, Univerzita ve Varšavě; pedagogická mobilita 

v rámci programu Erasmus+ 

ZS 2015/2016 studijní pobyt Lucie Břinkové na University of Sheffield v rámci programu Erasmus+ 

Přednášky a akce pro veřejnost  

Páteční přednášky pro veřejnost  
Od r. 2012 připravujeme cyklus přednášek na rozličná témata související s činností oboru Čeština 

v komunikaci neslyšících/Ústavu jazyků a komunikace neslyšících. Přednášky jsou přístupné jak studentům 

a pedagogům, tak široké veřejnosti. Přednášky se konají většinou v pátek dopoledne a vždy je na nich 

zabezpečeno tlumočení čeština – český znakový jazyk a simultánní přepis mluvené češtiny do češtiny psané.  

V roce 2015 se uskutečnilo celkem 16 přednášek pro veřejnost (sedm v LS 2014/2015, devět 

v ZS 2015/2016) – většinou byl mluvčí přítomen osobně, v několika případech prostřednictvím Skype. 

Mluvčí pocházeli z České republiky, ale také z USA, Nizozemí či UK. Přednášky zahraničních hostů byly 

simultánně tlumočeny z angličtiny do češtiny.  

Letní semestr 2014/2015 

13. 3. 2015 Tamara Kováčová: Úprava titulků pro neslyšící k filmům 

20. 3. 2015 Josef Fulka: Znakový jazyk v 19. století, jeho odpůrci a příznivci 

27. 3. 2015 Mariana Koutská: Kulturní instituce ve vzdělávání neslyšících 

2. 4. 2015 Uta Papen: Jiné přístupy v nahlížení na gramotnost 

17. 4. 2015 Tim Curry: Tlumočník jako spojenec 

24. 4. 2015 Věra Skopová: Sdružení uživatelů kochleárního implantátu (SUKI) 

13. 5. 2015 Olga Stehlíková: Neurolingvistika a znakový jazyk 

Zimní semestr 2015/2016 

9. 10. 2015 Mariana Koutská: Neslyšící jako objekty i aktéři umění (součástí programu Týdne 

komunikace osob se sluchovým postižením) 

16. 10. 2015 Lucie Břinková a kol.: Říct, či neříct? Aneb Echo z EFSLI konference o tlumočení 

do mluveného jazyka 

23. 10. 2015 Connie de Vos: Village sign languages: social dynamics and linguistic structure 

30. 10. 2015 Delix Missanzo: Vzdělávání Neslyšících v Malawi 

6. 11. 2015 Kristýna Titěrová: Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (a migrační 

zkušeností) 

20. 11. 2015 Kateřina Pešková: Český znakový jazyk v překladech česky psaných textů 

4. 12. 2015 Silva Pýchová: Mapování kompetencí 

http://ujkn.ff.cuni.cz/sites/default/files/plakatek%20lucka%20brinkova.pdf
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11. 12. 2015 Huhua Fan: Deaf Learners' English Literacy Development in a Virtual Learning 

Environment 

18. 12. 2015 Eva Váňová: Feuersteinova metoda vzdělávání 

 

Akce připravené studenty a pedagogy ústavu  
Během výuky některých předmětů připravili studenti a pedagogové různé akce pro veřejnost.  

17. 3. 2015 Program pro děti z MŠ Sokolovská, Praha 8 (Modul komunikační 3) 

14. 4. 2015 Program pro děti z MŠ Sokolovská, Praha 8 (Modul komunikační 3) 

21. 4. 2015 Program pro děti z MŠ Sokolovská, Praha 8 (Modul komunikační 3) 

29. 4. 2015 Hledá se Sofie: Znakuji, znakuješ, znakujeme, dětská univerzita FF UK (Modul 

komunikační 3) 

9. 9. 2015 účast na Vědeckém jarmarku, Praha 6 

6.11. 2015 seminář Čtení bez slabikování, nakladatelství Fraus, FF UK (Modul komunikační 1 a 3) 

10. 11. 2015 populárně-naučná přednáška pro studenty středních škol v rámci akce Týden vědy: 

Mgr. Radka Nováková: Jazyk, který se “mluví” rukama a “poslouchá” očima  

11. 12. 2015 seminář Používání e-učebnic v tabletech, nakladatelství Fraus, FF UK (Modul 

komunikační 1 a 3) 

 

Univerzita třetího věku  
ÚJKN se podílí také na výuce v rámci univerzity třetího věku, a to výukou Praktického kurzu českého 

znakového jazyka. V roce 2015 se uskutečnilo devět setkání v LS ak. roku 2014/2015 a pět setkání 

v ZS 2015/2016 (další čtyři setkání tohoto semestru pak proběhla v r. 2016). 
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Další akce spojené s činností ústavu  
12. 1. 2015 Schůzka vedení ústavu se studenty ÚJKN 

20. 5. 2015 Schůzka vedení ústavu se studenty ÚJKN 

15.–16. 6. 2015 Dny kognitivní lingvistiky 

5. 10. 2015 Schůzka studentů a pedagogů ÚJKN k zahájení akademického roku 

 

Tým složený ze studentek bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru Čeština v komunikaci 

neslyšících se v roce 2015 zúčastnil soutěže o nejlepší vědecké video Cena NEURON Prima ZOOM. Jejich 

příspěvek “Jazyk, jak ho neznáte” postoupil do užšího finále soutěže. 

 

Studenti 2. ročníku bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících vytvořili v ZS 2015/2016 

v rámci předmětu Konverzace v ČZJ III pod vedení Bc. Fritze soubor videí “Jak konverzovat 

s neslyšícími?”. 

http://zoom.iprima.cz/clanky/vyhlasujeme-jiz-druhy-rocnik-ceny-neuron-prima-zoom-100-000-korun-pro-nejlepsi-vedecke-video
http://neuron.zoom.iprima.cz/2015/video/detail/135

