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Personální složení ústavu 
Personální složení ústavu bylo v průběhu roku 2018 stabilizované. Ústav měl v tomto roce celkem 

patnáct členů, z toho deset na akademické pozici, jednoho na pozici instruktora výuky 

(do 28. 2. 2018 bylo devět členů na akademické pozici a dva členové na pozici instruktor výuky, 

od 1. 3. 2018 bylo deset členů na akademické pozici a jeden člen na pozici instruktor výuky), jednoho na 

pozici asistenta (DPČ), jednoho na pozici tlumočníka a dva na administrativní pozici. Dvě členky 

ústavu byly na rodičovské/mateřské dovolené. 

Souhrnná výše úvazků Ústavu jazyků a komunikace neslyšících byla 11,625–11,725 (včetně DPČ 

a rodičovské/mateřské dovolené). Během celého roku ústav spolupracoval s externími pedagogy, 

tlumočníky a přepisovateli (celkem se zhruba 40–50 externími spolupracovníky).  
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Věda 

Granty 

Progres Q 10: Jazyk v proměnách času, místa, kultury 

2017–2019 zapojení doc. Vaňkové do projektu Progres Q 10: Jazyk v proměnách času, místa, 

kultury – projekt Univerzity Karlovy (https://cuni.cz/UK-8613.html) 

Grantová agentura ČR (GA ČR) 

2017–2019 zapojení prof. Macurové do projektu Publicistika a korespondence Karla Havlíčka. 

17–13671S, hl. řešitel doc. Adam (https://ucjtk.ff.cuni.cz/veda-a-

vyzkum/granty/grantova-agentura-ceske-republiky/publicistika-a-korespondence-

karla-havlicka/) 

Jiné domácí granty 

2018 zapojení dr. Hudákové do projektu Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků 

s OMJ spojené s jeho radikální inovací, hl. řešitel prof. Šebesta 

(reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000302; realizovaného v rámci OP Praha – Pól 

růstu ČR, http://www.penizeproprahu.cz/zvyseni-kvality-vzdelavani-zaclenovani-

zaku-omj-spojene-radikalni-inovaci) 

2016–2019 zapojení dr. Richterové do Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI, hl. řešitel 

dr. Křen (LM2015044, https://backup.rvvi.cz/cep), a to jako řešitelky dílčího úkolu – 

korpus DEAF 

2017–2019 zapojení dr. Prokšové do projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje 

klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností 

(reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664; http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/)  

Zahraniční granty 

2016–2019 zapojení Mgr. Novákové do projektu Promoting excellence in sign language 

instruction (ProSign2) carried out in the ECML’s 2016–2019 programme 

(http://www.ecml.at/Thematicareas/SignedLanguages/Projects/tabid/1663/language/en

–GB/Default.aspx) 

Organizace konferencí 
 Konference Dny kulturní lingvistiky 2018: Schémata, stereotypy a kulturní rozrůzněnost 

obrazů světa, hl. organizátorka doc. Vaňková, Praha, 22.–23. 5. 2018.  

 Konference v rámci oslav 20 let existence oboru Čeština v komunikaci neslyšících a 5 let 

od vzniku Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK, hl. organizátorka Mgr. Nováková, 

Praha, 1. 12. 2018. 
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Publikace 

Monografie 

 MACUROVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. a kol. (eds.). Jazyky v komunikaci neslyšících: český 

znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978–80–246–3412–8. 

 VAŇKOVÁ I., ŠŤASTNÁ L. (eds.). Horizonty kognitivně–kulturní lingvistiky. Metafory, 

stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa. Praha: FF UK, 2018. ISBN 978–80–7308–888–2. 

Články 

 HUDÁKOVÁ, A. Inkluze ztracená v překladu. Unie, 2018, roč. 22, č. 7–8, s. 18–19. 

 HUDÁKOVÁ, A. Potřebují miminka český znakový jazyk? Unie, 2018, roč. 22, č. 9–10, s. 8–9. 

 HUDÁKOVÁ, A., HOLUBOVÁ, K. FF UK v Praze: Už 20 let „Deaf-friendly“. In Elektronický 

sborník z konference INSPO 2018. Praha: Křižovatka.cz a BMI, 2018. Příspěvek přednesen 

7. 4. 2018. 

 MACUROVÁ, A., JANÁČKOVÁ, J. Na rozhraní žánrů. Karel Havlíček mezi literární tvorbou, 

epistolografií a publicistikou. Česká literatura, 2018, roč. 66, č. 5, s. 696–707. 

 VAŇKOVÁ, I. Ježíšek jako pojmový konstrukt a klíčové slovo české kultury. Etnolingvistická 

studie. Jazykovedný časopis, 2018, roč. 69, č. 1, s. 51–77. ISSN 1337–6853 (tištěné vydání), 

1337–9569 (online). 

Kapitoly v monografiích 

 HUDÁKOVÁ, A. Jazykové vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením: Koncepce. 

In CÍCHOVÁ HRONOVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. (eds.). Výuka českého jazyka pro žáky se 

sluchovým postižením. Čeština jako druhý jazyk. 1. část. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 

2018, s. 7–20. ISBN 978–80–7481–206–4. 

 MACUROVÁ, A. „Svíčka na skřine pod vedle malý kluk…“: Prostor v psané češtině českých 

neslyšících. In MACUROVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. a kol. (eds.). Jazyky v komunikaci 

neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018, s. 225–230. ISBN 978–80–

246–3412–8. 

 MACUROVÁ, A. Komunikace v dopisech českých neslyšících (přelom 80. a 90. let 20. stol.). 

In MACUROVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. a kol. (eds.). Jazyky v komunikaci neslyšících: český 

znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018, s. 213–223. ISBN 978–80–246–3412–8. 

 MACUROVÁ, A. Návody k rozumění? In MACUROVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. a kol. (eds.). 

Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018, s. 231–

237. ISBN 978–80–246–3412–8. 

 MACUROVÁ, A. Slovo úvodem. In MACUROVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. a kol. (eds.). Jazyky 

v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018, s. 7–25. 

ISBN 978–80–246–3412–8. 

 MACUROVÁ. A., NOVÁKOVÁ, J. Český znakový jazyk v kontaktu. In MACUROVÁ, A., 

ZBOŘILOVÁ, R. a kol. (eds.). Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. 

Praha: Karolinum, 2018, s. 127–136. ISBN 978–80–246–3412–8. 

 MACUROVÁ. A., PETŘÍČKOVÁ, J., NOVÁKOVÁ, J. K vyjadřování mnohosti v českém 

znakovém jazyce. In MACUROVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. a kol. (eds.). Jazyky v komunikaci 
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neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018, s. 53–67. ISBN 978–80–246–

3412–8. 

 OKROUHLÍKOVÁ, L. Zápis českého znakového jazyka. In MACUROVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. 

a kol. (eds.). Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 

2018, s. 179–200. ISBN 978–80–246–3412–8. 

 OKROUHLÍKOVÁ, L. Znaky pro jídlo v českém znakovém jazyce – jejich motivace a utváření 

v historickém kontextu. In VAŇKOVÁ, I., ŠŤASTNÁ, L. (eds.). Horizonty kognitivně–kulturní 

lingvistiky II. Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa. Praha: 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018, s. 165–186. ISBN 978–80–7308–888–0. 

 OKROUHLÍKOVÁ, L., HENDRYCHOVÁ, L. Zápor v českém znakovém jazyce. In 

MACUROVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. a kol. (eds.). Jazyky v komunikaci neslyšících: český 

znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018, s. 35–51. ISBN 978–80–246–3412–8. 

 VAŇKOVÁ I. Czech concept DOMOV (“home“) in the light of linguistic, empirical and text 

data. In BARTMIŃSKI, J. (ed.). The Axiological Lexicon of Slavs and Their Neighbours. Vol. 1 – 

The Concept of HOME. (English Version. Abridged.) Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu 

M. Curie–Skłodowskiej, 2018, s. 65–70. ISBN 978–83–227–9106–6. 

 VAŇKOVÁ I. Kognitivní lingvistika a studium českého znakového jazyka (První poznámky). 

In MACUROVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. a kol. (eds.). Jazyky v komunikaci neslyšících: český 

znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018, s. 137–150. ISBN  978–80–246–3412–8. 

 VAŇKOVÁ, I. „Dyť se nosí i do kostela.“ Stereotyp a představová schémata spojená s jednou 

tabuizovanou částí těla. In VAŇKOVÁ I., ŠŤASTNÁ, L. (eds.). Horizonty kognitivně–kulturní 

lingvistiky II. Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa. Praha: 

Filozofická fakulta UK, 2018, s. 95–124. ISBN 978–80–7308–888–0. 

 VAŇKOVÁ, I. Nezaprodám duši svou. Duše jako hodnota: k etickému profilu duše v češtině. 

In MASŁOWSKA, E., JUREWICZ, J., PAZIO–WLAZŁOWSKA, D. (eds.). Antropologiczno–

językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. Tom 3. Aksjosfera duszy – dusza w 

aksjosferze. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, 2018, s. 453–484. e–ISBN: 978–83–64031–87–

8. 
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Účast členů Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na konferencích 

a odborných akcích 
 Czech Deaf children's socio-cognitive competence: Czech Sign Language users and Spoken 

Czech language users. Czech Deaf children's socio-cognitive competence: Czech Sign Language 

users and Spoken Czech language users. SIGN9. Varšava, 22.–25. 6. 2018. Poster. 

 HUDÁKOVÁ, A. Deaf Identity, language, comunication, culture and rights in the Czech Reublic. 

23rd World Congress of International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied 

Professions (IACAPAP 2018). Praha, 23.–27. 7. 2018. Přednáška. 

 HUDÁKOVÁ, A. Maminko, Vaše miminko neslyší… Až vyroste, bude třeba lékařem nebo 

lingvistou. Vysokoškolské studium bez bariér. Liberec, 25. 10. 2018. Přednáška. 

 HUDÁKOVÁ, A. Social-cognitive skills in Czech Deaf children (both Czech Sign Language 

users and Spoken Czech language users) assessed through the Theory of Mind Task Battery. 

3rd International Conference on Sign Language Acquisition (ICSLA 2018). Istanbul, 27.–29. 6. 

2018. Poster. 

 HUDÁKOVÁ, A. Testování socio-kognitivních kompetencí českých neslyšících dětí pomocí 

Theory of Mind Task Battery. VI. Olomoucké speciálněpedagogické dny XIX. mezinárodní 

konference k problematice osob se speciálními potřebami. Olomouc, 13.–14. 3. 2018. Přednáška. 

 HUDÁKOVÁ, A. Testování socio-kognitivních kompetencí neslyšících dětí. Konference v rámci 

oslav 20 let existence oboru Čeština v komunikaci neslyšících a 5 let od vzniku Ústavu jazyků 

a komunikace neslyšících FF UK. Praha, 1. 12. 2018. Přednáška.  

 HUDÁKOVÁ, A., HOLUBOVÁ, K. Neslyšící studenti na vysokých školách.  

Jak připravit neslyšící na budoucnost. Praha, 8. 6. 2018. Přednáška. 

 HUDÁKOVÁ, A., SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P., HOLUBOVÁ, K., LACHMANOVÁ, D., 

PORTYCH, T. Specifika vysokoškolského studia studentů se sluchovým postižením. Odborný 

seminář Centra Carolina Univerzity Karlovy. 30. 11. 2018. Přednáška. 

 HYNKOVÁ DINGOVÁ, N. Základní taxonomie chyb při tlumočení z češtiny do českého 

znakového jazyka. Konference v rámci oslav 20 let existence oboru Čeština v komunikaci 

neslyšících a 5 let od vzniku Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK. Praha, 1. 12. 2018. 

Přednáška.  

 MACUROVÁ, A. Český znakový jazyk – a lingvistika. Znakovárna, komunitní centrum. Praha, 

7. 12. 2018. Přednáška.  

 MACUROVÁ, A., HYNKOVÁ DINGOVÁ, N. Reflexe jazyka, řeči a komunikace v českém 

znakovém jazyce. 26. meziuniverzitní polsko–česká konference (lingvistická sekce: Člověk – jeho 

vlastnosti a chování prizmatem jazyka). Varšava 24.–25. 9. 2018. Přednáška.  

 MACUROVÁ, A., HYNKOVÁ DINGOVÁ, N., BRHEL, M. Čas – a čeští neslyšící. Šrámkova 

Sobotka 2018. 62. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury s tématem Čas v nás. Sobotka, 

4. 7. 2018. Přednáška.  

 MACUROVÁ, A., NOVÁKOVÁ, R. Odkud a kam? Lingvistika českého znakového jazyka 

v posledním čtvrtstoletí.  Konference v rámci oslav 20 let existence oboru Čeština v komunikaci 

neslyšících a 5 let od vzniku Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK. Praha, 1. 12. 2018. 

Přednáška.  
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 MACUROVÁ, A., NOVÁKOVÁ, R., HYNKOVÁ DINGOVÁ, N. Čeští neslyšící v 

(soukromém?) elektronickém dialogu. Soukromá písemná komunikace. Jazykovědné sdružení. 

Praha, 22. 11. 2018. Přednáška.  

 NOVÁKOVÁ, R. Historie výzkumu znakového jazyka. Znakovárna, komunitní centrum. Praha, 

20. 4. 2018. Přednáška.  

 NOVÁKOVÁ, R. Korektura chyb v promluvách v ČZJ z lingvistického pohledu. IV. Setkání 

neslyšících pedagogů a neslyšících lektorů, ANEPL. Hradec Králové, 7. 4. 2018. Přednáška.  

 NOVÁKOVÁ, R. Znakový jazyk v kontrastu. Úvod do kontrastivní lingvistiky (problematika 

překladu). VOŠ – obor „Tlumočnictví ČZJ“. Hradec Králové, 28. 4. 2018. Přednáška.  

 OKROUHLÍKOVÁ, L. Český znakový jazyk jako komunikační prostředek ve vzdělávání 

v 19. století. VI. Olomoucké speciálněpedagogické dny XIX. mezinárodní konference 

k problematice osob se speciálními potřebami. Olomouc, 13.–14. 3. 2018. Přednáška. 

 OKROUHLÍKOVÁ, L. Historical Roots of Czech Sign Language – Etymology of Signs. Sign 

CAFÉ 1 (The first international workshop on cognitive and functional explorations in sign 

language linguistics). Birmingham, Velká Británie, 30.–31. 7. 2018. Poster. 

 OKROUHLÍKOVÁ, L. Motivace znaků pro jídlo – proč ve středu jíme knedlíky, v pátek nejíme 

maso a v září češeme jablka? Dny kulturní lingvistiky. Schémata, stereotypy a kulturní 

rozrůzněnost obrazů světa. Praha, 22.–23. 5. 2018. Přednáška.  

 VAŇKOVÁ, I. Jako husa klasu. Čas v českém jazykovém obrazu světa. Šrámkova Sobotka 2018. 

62. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury s tématem Čas v nás. Sobotka, 3. 7. 2018. 

Přednáška.  

 VAŇKOVÁ, I. Prdel není nic sprostého ani špatného, dyť se nosí i do kostela. Dny kulturní 

lingvistiky. Schémata, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa. Praha, 22.–23. 5. 2018. 

Přednáška.  

 VAŇKOVÁ, I., HYNKOVÁ DINGOVÁ, N. Člověka hledám. Člověk v jazyce audioorálně–

skripturálním a vizuálněmotorickém – sémantické konfrontace. 26. meziuniverzitní polsko–česká 

konference (lingvistická sekce: Člověk – jeho vlastnosti a chování prizmatem jazyka). Varšava, 

24.–25. 9. 2018. Přednáška.  
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Výuka 

Předmětové portfolio 

Letní semestr 2017/2018  

V letním semestru akademického roku 2017/2018 probíhala výuka ve všech třech ročnících bakalářského 

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

magisterského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících. 

Ve všech ročnících bakalářského studia probíhala výuka v povinných předmětech dle akreditace platné 

od roku 2015. V 2. ročníku navazujícího magisterského studia probíhala výuka dle akreditace z roku 2016. 

Nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů (celkem 27)  

Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 2 

Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 6 

Bakalářský seminář 

Čtení současných prací o znakových jazycích 

Diplomový seminář pro neslyšící studenty UK II 

Komunikační systémy neslyšících ve vzdělávání B1 

Konverzace v ČZJ II 

Konverzace v ČZJ IV 

Konverzace v ČZJ VI 

Lexikografie znakového jazyka B 

Metody výzkumu znakového jazyka a technické zpracování B 

Odborný text a odborný styl 

Paměť národa (jaro 2018) 

Praktická tlumočnická cvičení 

Praktické aspekty tlumočení pro neslyšící B 

Profese tlumočníka pro neslyšící B 

Příprava konference k 20. výročí oboru Čeština v komunikaci neslyšících 

Psaná čeština českých neslyšících 

Realizace přípravného kurzu pro uchazeče ke studiu – uživatele ČZJ (jaro 2018) 

Samostatný projev v ČZJ 

Seminář praktické češtiny II 

Úvod do sociolingvistiky 

Výchova a vzdělávání neslyšících 

Základy českého znakového jazyka I 

Základy českého znakového jazyka II 

                                                 
1 Předměty s označením B jsou povinně volitelnou či volitelnou variantou stejně nazvaných povinných předmětů 

jednoorového studia. 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300508
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300477
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300417
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300468
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300487
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300487
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300467
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300438
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300511
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300071
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300464
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300462
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300509
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300443
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300075
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300060
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300436
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300440
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300441
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300396
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300397
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Základy statistického zpracování údajů 

Zápis znakového jazyka 

Zimní semestr 2018/2019  

V zimním semestru akademického roku 2018/2019 probíhala výuka ve všech třech ročnících bakalářského 

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

magisterského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících. 

Ve všech ročnících bakalářského studia probíhala výuka v povinných předmětech dle akreditace platné od 

roku 2015. V 1. ročníku navazujícího magisterského studia probíhala výuka dle akreditace z roku 2016. 

Nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů (celkem 28) 

Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 2 

Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 6 

Bakalářský seminář 

Cvičení z českého jazyka 

Didaktika výchovy a vzdělávání neslyšících B 

Exkurze do škol hlavního vzdělávacího proudu (podzim 2018) 

Gestures and Sign Languages in History of Western Philosophical Thought 

Komunikační přístupy ve vzdělávání neslyšících 

Konverzace v ČZJ I 

Konverzace v ČZJ III 

Konverzace v ČZJ V 

Mezinárodní znakový systém – International Signs 

Neslyšící senioři 

Práce s technikou 

Praktické tlumočnické situace 

Problematika hluchoty: aktuální otázky (podzim 2018) 

Příprava konference k 20. výročí oboru Čeština v komunikaci neslyšících II 

Psaní všemi deseti pro budoucí přepisovatele 

Tlumočnické modely a teorie B 

Úvod do etnolingvistiky 

Úvod do kognitivní lingvistiky 

Úvod do sociolingvistiky 

Úvod do studia jazyka – doplňkový seminář 

Úvod do tlumočení 

Úvodní studijní kurz pro neslyšící studenty UK 

Základy českého znakového jazyka I 

Základy českého znakového jazyka II 

Základy českého znakového jazyka III  

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300428
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300442
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300592
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300469
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300587
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300591
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300445
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300491
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300491
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300520
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300593
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300584
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300586
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300581
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300588
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300590
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300463
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300595
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300444
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300440
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300507
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300447
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300589
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300396
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300397
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300396
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Hostování ve výuce 
Ve výuce oboru Čeština v komunikaci neslyšících se mj. snažíme o intenzivní propojování výuky 

s „praxí“. Proto jsme v tomto roce v třinácti předmětech přivítali 28 hostů. 

Letní semestr 2017/2018 

27. 2. 2018 Prameny pro bádání o historii českých neslyšících (Dějiny hluchoty) 

8. 3. 2018 Komerční překlady a tlumočení – kvalita, cena, poptávka na trhu, komunikace se 

zadavateli (Deaf Friendly) (Profese tlumočníka pro neslyšící) 

20. 3. 2018 Elektronické informační zdroje (Odborný text a odborný styl) 

22. 3. 2018 Profesní organizace tlumočníků a jejich úloha v tlumočnické praxi, ve vzdělávání 

a sebevzdělávání tlumočníků (Česká komora tlumočníků znakového jazyka) 

(Praktické aspekty tlumočení pro neslyšící) 

5. 4. 2018 Proměna tlumočníka – praktikanta v tlumočníka „profesionála“ (Praktické 

aspekty tlumočení pro neslyšící) 

10. 4. 2018 CEFR a znakové jazyky: aktuální informace (Čeština pro neslyšící jako cizí 

jazyk II) 

19. 4. 2018 Tlumočení v médiích – změny požadavků na tlumočníka se změnou 

sociokulturních posunů ve společnosti (Praktické aspekty tlumočení pro neslyšící) 

24. 4. 2018  Olšanské hřbitovy: osobnosti neslyšících (Dějiny hluchoty) 

3. 5. 2018 Proměny tlumočnické praxe v čase (Profese tlumočníka pro neslyšící) 

9. 5. 2018 Tlumočení on–line (Praktická tlumočnická cvičení) 

10. 5. 2018 Chyby v tlumočení a praktický nácvik tlumočení do mateřského jazyka (Profese 

tlumočníka pro neslyšící) 

15. 5. 2018 Historie českých neslyšících v ulicích Prahy (tematická dějepisná procházka) 

(Dějiny hluchoty) 

 

Zimní semestr 2018/2019 

16. 10. 2018 Komunikace terapeuta v ergoterapeutické praxi (Didaktika výchovy a vzdělávání 

neslyšících) 

18. 10. 2018 Neslyšící dítě slyšících rodičů (Kultura českých neslyšících) 

18. 10. 2018 Tlumočení v nejrůznějších situacích (Tlumočnické modely a teorie) 

1. 11. 2018 Tlumočení mluvených jazyků (Úvod do tlumočení) 

6. 11. 2018 Sluchadla (Úvod do studia hluchoty) 

8. 11. 2018 Hluchoslepota (Kultura českých neslyšících) 

8. 11. 2018 Stresové faktory působící na výkon tlumočníka (Tlumočnické modely a teorie) 

12. 11. 2018 Konverzace se starším mluvčím ČZJ (Neslyšící senioři) 

13. 11. 2018 Kochleární implantáty (Úvod do studia hluchoty) 

15. 11. 2018 Soudní tlumočení a jeho specifika (Úvod do tlumočení) 

15. 11. 2018 CODA: Slyšící dítě neslyšících rodičů (Kultura českých neslyšících) 
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26. 11. 2018 Konverzace se starším mluvčím ČZJ (Neslyšící senioři) 

3. 12. 2018 Neslyšící senioři v Německu (Neslyšící senioři) 

6. 12. 2018 Stylová rozrůzněnost projevu, přizpůsobení projevu s ohledem na konkrétní 

klienty (bikulturní tlumočení), způsoby získávání a aktivizování znakové zásoby 

pro nejrůznější typy klientů (Tlumočnické modely a teorie) 

12. 12. 2018 Neologie (Současný český jazyk III – lexikologie) 

13. 12. 2018 Tlumočení/překlady pro neslyšící (Úvod do tlumočení)  
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Exkurze 
Nedílnou součástí některých předmětů jsou exkurze. V roce 2018 bylo v rámci sedmi předmětů 

realizováno 24 exkurzí. 

Letní semestr 2017/2018 

20. 2. 2018 exkurze do Střední školy, Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené 

v Praze, Výmolova 169 (Výchova a vzdělávání neslyšících) 

27. 2. 2018 exkurze do Gymnázia, Střední odborné školy, Základní školy a Mateřské školy 

pro sluchově postižené v Praze, Ječná 27 (Výchova a vzdělávání neslyšících) 

6. 3. 2018 exkurze do Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené 

v Praze, Holečkova 4 (Výchova a vzdělávání neslyšících) 

8. 3. 2018 exkurze do Integračního centra Zahrada a Základní školy Zahrádka v Praze, 

U Zásobní zahrady 2445/8 (Komunikační systémy neslyšících ve vzdělávání) 

22. 3. 2018 exkurze do SPC pro děti s vadami řeči v Praze, Jivenská 7 (Komunikační systémy 

neslyšících ve vzdělávání) 

10. 4. 2018 exkurze do Pipanu – Bilingvální mateřské školy pro sluchově postižené v Praze, 

Hábova 1571 + Centra pro dětský sluch Tamtam v Praze, Hábova 22 (Výchova 

a vzdělávání neslyšících) 

12. 4. 2018 exkurze do Dětského domova a Mateřské školy speciální v Berouně (Komunikační 

systémy neslyšících ve vzdělávání) 

21.–23. 5. 2018 exkurze do škol v Olomouci a v Brně (Komunikační systémy neslyšících 

ve vzdělávání a Praktické aspekty vzdělávání neslyšících) 

 21. 5. 2018 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené               

   v Olomouci 

Ústav speciálně pedagogických studií a Středisko podpory studentů   

se specifickými potřebami UPOL v Olomouci 

 22. 5. 2018 Střední škola pro sluchově postižené a Střední odborné učiliště v Brně 

Ateliér Výchovné dramatiky pro neslyšící DiFa JAMU v Brně 

 23. 5. 2018 MŠ a ZŠ pro sluchově postižené v Brně 

Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami Teiresiás 

MU v Brně 

 

Zimní semestr 2018/2019 

4. 10. 2018 exkurze do Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy (Exkurze do škol 

hlavního vzdělávacího proudu) 

10. 10. 2018  exkurze na Foniatrickou kliniku VFN v Praze, Žitná 24 (Praktické tlumočnické 

situace) 

26. 10. 2018 exkurze do Znakovárny – přednáška Lidská práva neslyšících (Kultura českých 

neslyšících) 

7. 11. 2018 exkurze na Úřad práce ČR, Krajskou pobočku pro hl. m. Prahu (Praktické 

tlumočnické situace) 
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14. 11. 2018 exkurze do Montessori mateřské školy a klubu v Kladně (Exkurze do škol hlavního 

vzdělávacího proudu) 

15. 11. 2018 exkurze do Dětského domova v Horních Počernicích (Exkurze do škol hlavního 

vzdělávacího proudu) 

19. 11. 2018 exkurze do Mateřské školy, Základní školy a Střední školy pro sluchově postižené 

v Českých Budějovicích (Komunikační přístupy ve vzdělávání neslyšících) 

29. 11. 2018 exkurze do Soukromé základní školy Eriza v Mělníku (Exkurze do škol hlavního 

vzdělávacího proudu) 

5. 12. 2018 exkurze na Obvodní ředitelství Policie v Praze 3 (Praktické tlumočnické situace)  

12. 12. 2018 exkurze do Základní školy Ing. M. Plesingera Božinova v Neratovicích (Exkurze 

do škol hlavního vzdělávacího proudu) 

20. 12. 2018 exkurze do Scioškoly v Praha 13 (Exkurze do škol hlavního 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 2018 plnili dva studenti praxi komunikační (absolvovali celkem tři týdenní praxe), sedm 

studentů praxi tlumočnickou (absolvovali celkem 173 jednorázových či různě dlouhých průběžných 

praxí) a dva studenti praxi odbornou (absolvovali každý jednu průběžnou semestrální praxi). Praxe byly 

realizovány celkem v 35 institucích a zařízeních.  

Praxe komunikační 

Plzeň, MŠ a ZŠ při FN – jedna týdenní praxe 

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

Praha, ZŠ Zahrádka – jedna týdenní praxe 

 

Praxe tlumočnická 

Brno, Kancelář veřejné ochránkyně práv – pět praxí 

Brno, Spálené sušenky – čtyři praxe 

Hradec Králové, Petrof galery/Akcenta – sedm praxí 

Liberec, Česká unie neslyšících – dvě praxe 

Praha, 3. LF UK – sedm praxí  

Praha, Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím – sedm praxí 

Praha, Česká komora tlumočníků znakového jazyka – pět praxí 

Praha, Česká televize – sedm praxí 

Praha, Česká unie neslyšících – pět praxí 

Praha, ČK Insomnia – dvě praxe 

Praha, Člověk v tísni/festival Jeden svět – pět praxí 

Praha, DOX Praha – čtyři praxe 

Praha, Foniatrická klinika VFN – sedm praxí  

Praha, Hnutí za aktivní mateřství – sedm praxí 

Praha, INSPO (Konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami) – sedm praxí  

Praha, Jablíčko dětem – čtyři praxe 

Praha, Joga centrum Karlín – čtyři praxe 

Praha, Knihovna Václava Havla – dvě praxe 

Praha, Městský úřad Praha 10 – dvě praxí  

Praha, Obvodní soud pro Prahu 6 – sedm praxí 

Praha, Open House – sedm praxí  

Praha, Policie ČR/Územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování Praha III – sedm praxí 

Praha, Prague Spirit Festival – čtyři praxe 

Praha, Římskokatolická farnost sv. Remigia – čtyři praxe 

Praha, Skautský oddíl Potkani – pět praxí 
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Praha, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Praze, Výmolova 

169 – sedm praxí 

Praha, SUPŠ Žižkov – čtyři praxe 

Praha, Thermomix – pět průběžných praxí 

Praha, Tichá linka – sedm praxí 

Praha, Úřad práce ČR/kontaktní pracoviště Praha 3 – sedm praxí 

Praha, Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK – sedm praxí  

Praha, Znakovárna – pět praxí 

Praha, ZŠ Mohylová – čtyři praxe 

 

Praxe odborná 

Praha, Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK – dvě průběžné semestrální praxe 
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Absolventi a absolventské práce 
V r. 2018 absolvovalo obor Čeština v komunikaci neslyšících celkem devět studentů, osm studentů 

získalo titul Bc. a jeden student titul Mgr. Celkem bylo obhájeno deset kvalifikačních prací, devět 

bakalářských a jedna diplomová. 

Obhájené bakalářské práce 
 Jazyková změna v českém znakovém jazyce: gramatikalizace znaku STÁT–SE – vedoucí: 

Mgr. Hana Prokšová, Ph.D. 

 Principy inicializace u antroponym v českém znakovém jazyce – vedoucí: Mgr. Hana 

Prokšová, Ph.D. 

 Představové schéma NÁDOBA v českém znakovém jazyce – vedoucí: doc. PhDr. Irena 

Vaňková, CSc., Ph.D. 

 Ikonicita ve slovní zásobě znakových jazyků – vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 

 Tlumočení mezi angličtinou a českým znakovým jazykem v českém vysokoškolském 

prostředí – vedoucí: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. 

 Znaky pro stanice pražského metra: motivace a fundace – vedoucí: Mgr. Hana Prokšová, 

Ph.D. 

 Znaková zásoba ČZJ v oblasti lingvistické terminologie – vedoucí: Mgr. Hana Prokšová, Ph.D. 

 Mluvní komponenty v českém znakovém jazyce – vedoucí: PhDr. Klára Richterová 

 Znaky českého znakového jazyka pro vybraná toponyma – pražské čtvrti – vedoucí: 

Mgr. Radka Zbořilová 

Obhájené diplomové práce 
 Tabu a eufemizace v komunikaci českých Neslyšících – vedoucí: doc. PhDr. Irena 

Vaňková, Ph.D. 
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Přijímací řízení 
V roce 2018 jsme realizovali přijímací řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia 

oboru Čeština v komunikaci neslyšících se zahájením od akademického roku 2018/2019. 

Do bakalářského studia jsme zaregistrovali 50 uchazečů, ke studiu bylo přijato 33 z nich, do studia 

nastoupilo dvacet studentů. Do navazujícího magisterského studia jsme zaregistrovali pět uchazečů, 

ke studiu bylo přijato pět, do studia nastoupili čtyři studenti. 

Během roku 2018 organizovaly Ústav jazyků a komunikace neslyšících a FF UK několik akcí, které byly 

zaměřené na uchazeče o studium. 

 

13. 1. 2018 Den otevřených dveří pro bakalářské a pro navazující magisterské studium oboru 

Čeština v komunikaci neslyšících 

21. 2. 2018 Beseda pro maturanty o studiu oboru Čeština v komunikaci neslyšících (Střední 

škola pro sluchově postižené v Praze, Výmolova 169) 

1. 4. 2018 Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium oboru Čeština v komunikaci 

neslyšících – uživatele ČZJ 

12. 5. 2018 Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium oboru Čeština v komunikaci 

neslyšících – uživatele ČZJ 

26. 5. 2018 Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium oboru Čeština v komunikaci 

neslyšících – uživatele ČZJ 

4. 6. 2018 Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia (ústní zkouška) 

5. 6. 2018 Přijímací zkoušky do bakalářského studia (písemný test) 

21. 6. 2018 Náhradní přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia (ústní 

zkouška) 

22. 6. 2018 Náhradní přijímací zkoušky do bakalářského studia (písemný test) 

4. 9. 2018 Dodatečná přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia (ústní 

zkouška) 

13. 9. 2018 Náhradní termín dodatečné přijímací zkoušky do navazujícího magisterského 

studia (ústní zkouška)  
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Studenti se speciálními potřebami 
V Ústavu jazyků a komunikace neslyšících – stejně jako v jiných ústavech FF UK – studují též studenti 

se speciálními/specifickými potřebami. Podpora je jim poskytována v souladu s příslušnými národními, 

univerzitními a fakultními dokumenty. 

Kromě toho se Ústav jazyků a komunikace neslyšících soustřeďuje na poskytování podpory všem 

neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům napříč FF UK a částečně též ostatními fakultami UK. 

Nejinak tomu bylo v r. 2018. 

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

dr. Hudáková. Koordinaci a administraci většiny forem podpory zajišťovala koordinátorka služeb 

Mgr. Slánská Bímová.  

Podpora se týkala tří základních oblastí: 

a) přípravy a realizace modifikací přijímacího řízení (pro deset uchazečů); 

b) vypracování tzv. funkční diagnostiky (celkem šestnáct diagnostik; osm studentů FF, dva studenti 

PedF, dva studenti 3. LF, jeden student FSV, jeden student LF v HK, jeden student 1. LF, jeden student 

PřF); 

c) zajišťování podpory při studiu (celkem 24 studentům; z toho 21 studentům FF, jednomu studentu 

PřF, jednomu studentu FSV a jednomu studentu MFF). 

Podpora byla nejčastěji poskytována formou tzv. služeb. Ty se týkaly nejen výuky dle pravidelného 

rozvrhu, ale též mimořádných přednášek/seminářů, kterých se chtěli studenti zúčastnit individuálně, 

náhradní výuky, exkurzí, atestací (včetně státních závěrečných zkoušek), imatrikulací, promocí, konzultací 

s učiteli, návštěv studijního oddělení apod.  

Přehled vybraných poskytnutých služeb  
 Tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem (popř. mezi dalšími jazyky, jako je 

angličtina, mezinárodní znakový systém apod.) v roce 2018 využívalo třináct studentů a uchazečů 

o studium na FF UK a jeden student PřF UK. Tlumočili jak interní, tak externí tlumočníci (23 

osob). Celkový objem tlumočených hodin byl cca 1 500. V zájmu zkvalitňování tlumočnických 

služeb proběhlo v tomto roce šest 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 (popř. mluvené angličtiny do angličtiny 

psané) v roce 2018 využívalo deset studentů a uchazečů o studium na FF UK. Přepisovalé byli 

pouze externí zaměstnanci (sedm osob). Celkový roční objem přepisů byl cca 600 hodin. 

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

a ohluchlým studentům jejich spolužáci (šestnáct osob) v rámci tzv. asistence při studiu. Studenti 

byli za tuto činnost odměňováni formou stipendia. V roce 2018 činil objem této služby cca 840 

hodin.  

 Nadstandardní činnost pedagogů (oprava zápisů z výuky, příprava podkladů pro tlumočníky 

a přepisovatele, nadstandardní konzultace se studenty apod.) byla v r. 2018 zajištěna v objemu 

430 hodin. Tuto činnost provádělo 18 pedagogů, někteří další pedagogové odvedli stejnou činnost, 

avšak z vlastní vůle ji neevidovali. Modifikaci studia realizovanou pedagogy využilo v roce 2018 

celkem čtrnáct studentů FF UK. 
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 Specializovaná výuka pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK a UK: 

 angličtina (celkem jedenáct studentů; z toho devět studentů FF, jeden student FSV, jeden 

student MFF) – výuku v objemu 360 hodin poskytovali tři pedagogové; 

 speciální výuka mimo angličtinu (Doplňková čeština pro neslyšící studenty UK, 

Diplomový seminář pro neslyšící studenty UK, Cvičení z českého jazyka, Úvod do studia 

jazyka – doplňkový seminář, Úvodní studijní kurz pro neslyšící studenty UK, Filozofie pro 

neslyšící, Mezinárodní znakový systém) – výuku v objemu cca 340 hodin realizovalo pět 

vyučujících pro devět studentů FF UK. 

 

 Další formy podpory, které Ústav jazyků a komunikace neslyšících v roce 2018 nabízel 

a poskytoval: 

 výuka českého znakového jazyka pro studenty FF UK, U3V a pedagogické 

i nepedagogické pracovníky FF UK (celkem 310 hodin pro cca 100 studentů UK 

a 25 zaměstnanců, výuku realizovaly čtyři osoby); 

 překlady čeština-český znakový jazyk (cca 100 krátkých videozáznamů s překlady textů 

do českého znakového jazyka a cca patnáct do mezinárodního znakového systému – web 

Ústavu jazyků a komunikace neslyšících, přijímací zkoušky, evaluace studia apod.); 

 titulkování (deset osob opatřovalo titulky videozáznamy používané ve výuce, záznam ze dne 

otevřených dveří, audiovizuální materiály užívané ve výuce, e-learningové kurzy apod.); 

 technická podpora neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů FF UK (sálová 

indukční smyčka v jedné posluchárně a v kinosále, postupné osazování rekonstruovaných 

velkých poslucháren FF UK sálovými indukčními smyčkami; k zapůjčení patnáct tabletů 

a osm FM systémů Scola, sestava Roger Pen a diktafon; nahrávací studio a zázemí pro 

zpracování audiovizuálních záznamů apod.); 

 síťování neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů (uživatelů českého znakového 

jazyka i uživatelů mluvené češtiny) různých oborů napříč UK, sdílení zkušeností a studijních 

strategií; 

 metodická podpora pedagogických i nepedagogických zaměstnanců FF UK, resp. UK, 

kteří přicházejí do styku s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými studenty 

a akademiky (v jejím rámci např. vzdělávací kurz Zásady komunikace a spolupráce se 

studenty se sluchovým postižením realizovaný na objednávku IPSC RUK); 

 odborné konzultace při úpravě studijních plánů a modifikacích výuky a atestací neslyšících, 

nedoslýchavých a ohluchlých studentů různých oborů FF UK; 

 seminář o jazykové výuce – s akcentem na angličtinu – neslyšících studentů na středních 

školách hlavního vzdělávacího proudu;  

 osvětová činnost (publikace v tematickém tisku, veřejná vystoupení včetně konferenčních, 

webová stránka http://ujkn.ff.cuni.cz/sluzby aj.); 

 depistáž, digitalizace, zpracování a archivace filmů z komunity českých Neslyšících.  

 

Celkový přehled všech forem podpory je zveřejněn na webu Ústavu jazyků a komunikace neslyšících 

v sekci Služby (https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/sluzby/). 

Všechny formy podpory a zejm. 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 (občas) a ústavních elektronických evaluací (vždy).  
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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. 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 2018 (resp. v zimním semestru 2018/2019) se uskutečnilo celkem dvanáct těchto přednášek. 

5. 10. 2018 Specifika poradenství pro neslyšící 

12. 10. 2018 Maturitní zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící 

19. 10. 2018 Motorika u dětí se sluchovým postižením 

26. 10. 2018 Principy inicializace u antroponym v českém znakovém jazyce + Mluvní 

komponenty v českém znakovém jazyce 

2. 11. 2018 Indiánské znakové jazyky 

9. 11. 2018 Hluchota v období reformace 

16. 11. 2018 Výchova ke zdraví formou dramatické výchovy 

23. 11. 2018 Jeden svět 

7. 12. 2018 Znakovárna, Deaf Travel  

14. 12. 2018 Počátky výuky mateřského jazyka u žáků se zrakovým postižením  

21. 12. 2018 Ježíšek jako český pojmový konstrukt (Perspektiva kognitivně–kulturní 

lingvistiky)  

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

19. 3. 2018 Přednáška studentů Ústavu jazyků a komunikace neslyšících pro studenty 3. LF 

UK (Praktické aspekty tlumočení pro neslyšící + Profese tlumočníka pro neslyšící) 

22. 3. 2018 Přednáška studentů Ústavu jazyků a komunikace neslyšících pro studenty 3. LF 

UK (Praktické aspekty tlumočení pro neslyšící + Profese tlumočníka pro neslyšící) 

4. 4. 2018 Program o neslyšících lidech a jejich komunikaci pro děti v MŠ Kojetice 

(Komunikační systémy neslyšících ve vzdělávání) 

5. 4. 2018 Dětská univerzita FF UK: Pověz mi to rukama (Komunikační systémy neslyšících 

ve vzdělávání) 

6. 4. 2018 Přednáška studentů Ústavu jazyků a komunikace neslyšících pro studenty 3. LF 

UK (Praktické aspekty tlumočení pro neslyšící + Profese tlumočníka pro neslyšící) 

9. 4. 2018 Program o neslyšících lidech a jejich komunikaci pro děti v ZŠ Kojetice 

(Komunikační systémy neslyšících ve vzdělávání) 

11. 4. 2018 Program o neslyšících lidech a jejich komunikaci pro děti v ZŠ Kojetice 

(Komunikační systémy neslyšících ve vzdělávání) 

6. 12. 2018 Program o neslyšících lidech a jejich komunikaci pro děti v Masarykově základní 

škole v Újezdě nad Lesy (Didaktika výchovy a vzdělávání neslyšících)  
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Univerzita třetího věku 
Ústav jazyků a komunikace neslyšících se podílí také na výuce v rámci univerzity třetího věku, a to kurzy 

českého znakového jazyka, které vedou neslyšící členové ústavu, rodilí mluvčí českého znakového 

jazyka. V roce 2018 jsme realizovali v letním semestru ak. roku 2017/2018 Kurz českého znakového 

jazyka II. V zimním semestru ak. roku 2018/2019 jsme realizovali Kurz českého znakového jazyka I. 
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Některé další akce spojené s činností ústavu  
12. 3. 2018 Beseda s hlavním hrdinou filmu Deaf son/Neslyšící syn 

25. 3. 2018  Valná hromada Czech Deaf Youth (spoluorganizace) 

19.–20. 5. 2018  Účast studentů Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na Open House Praha 

2018 

19.–20. 9. 2018  Souznak – setkání studentů a pedagogů oboru Čeština v komunikaci neslyšících 

(seznamovací akce pro nově přijaté studenty + odborné přednášky) 

26. 9. 2018  Minikurz českého znakového jazyka v rámci Evropského dne jazyků v Kampusu 

Hybernská 

1. 10. 2018  Setkání členů a studentů Ústavu jazyků a komunikace neslyšících u příležitosti 

zahájení akademického roku 2018/2019 

18. 10. 2018  Seminář pro pedagogy o studiu neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů 

9. 11. 2018  Seminář o výuce anglického jazyka neslyšících a nedoslýchavých studentů 

středních škol hlavního vzdělávacího proudu 

Oslavy 20 let existence oboru Čeština v komunikaci neslyšících a 5 let od 

vzniku Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK 
V říjnu 1998 zahájili své studium na FF UK první studenti oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Jejich 

mateřským ústavem byl po patnáct let Ústav českého jazyka a teorie komunikace. V listopadu 2013 pak 

garanci nad tímto oborem převzal nově vzniklý Ústav jazyků a komunikace neslyšících. Tato dvě významná 

výročí oslavilo na přelomu listopadu a prosince 2018 několik desítek hostů na slavnostním večeru na 

Staroměstské radnici (30. 11. 2018) a na mezinárodní odborné konferenci pořádané v prostorách FF 

UK (1. 12. 2018). 


