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O ústavu 

Personální složení 
Personální složení ústavu bylo v průběhu roku 2019 stabilizované. Na začátku roku měl ústav celkem 

14 členů, z toho 9 na akademické pozici (z toho 1 na mateřské/rodičovské dovolené), 1 na pozici instruktora 

výuky, 2 na pozici tlumočníka (z toho 1 na mateřské/rodičovské dovolené) a 2 na administrativní pozici. 

Na konci roku měl ústav 13 členů, z toho 9 na akademické pozici (z toho 1 na mateřské/rodičovské 

dovolené), 2 na pozici tlumočníka (z toho 1 na mateřské/rodičovské dovolené) a 2 na administrativní pozici. 

Souhrnná výše úvazků ÚJKN byla 10,65–10,215 (včetně 1,5 úvazku u členů na rodičovské/mateřské 

dovolené). Během celého roku ústav spolupracoval s externími pedagogy, tlumočníky a přepisovateli 

(celkem se zhruba 40–50 externími spolupracovníky). 

Ředitelkou ústavu byla dr. Andrea Hudáková, její zástupkyní dr. Lenka Okrouhlíková, tajemníkem 

a sekretářem Mgr. Štěpán Matějka (do 30. 9. 2019) a Bc. Kateřina Bělehrádková (od 1. 10. 2019). 
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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 

Grantová agentura ČR 

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

17–13671S (GA ČR), hl. řešitel doc. Adam 

Jiné domácí granty 

2017–2019 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) 

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/) 

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 odborných akcí 
 workshop Gesture-Sign Workshop, hl. organizátoři: dr. Lehečková (Ústav českého jazyka a teorie 

komunikace FF UK), Mgr. Jakub Jehlička (Ústav obecné lingvistiky FF UK), dr. Andrea Hudáková 

(Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK), doc. Josef Fulka (FHS UK), Praha, 16.–17. 5. 2019 

 konference Dny kulturní lingvistiky 2019: Tělo a tělesnost v jazyce jako obrazu světa, 

hl. organizátorka doc. Irena Vaňková, Praha, 28.–29. 5. 2019 

Publikace 

Monografie a kapitoly v monografiích 

 ŠORMOVÁ, K. – HUDÁKOVÁ, A. a kol. Čeština jako druhý jazyk. Metodická perspektiva. Praha: 

FF UK, 2019. ISBN 978-80-7308-966-5. Dostupné na www: https://books.ff.cuni.cz/cestina-jako-

druhy-jazyk/.  

 HUDÁKOVÁ, A. Český znakový jazyk ve vzdělávání neslyšících žáků: koncepční východiska, 

legislativní rámec. In: MOTEJZÍKOVÁ, J. (ed.) Výuka českého znakového jazyka pro žáky se 

sluchovým postižením. 1. část. Metodická podpora pro učitele. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2019, s. 9–

14, ISBN 978-80-7481-248-4. 

 OKROUHLÍKOVÁ, L. Materiály pro výuku českého znakového jazyka. Výuka českého znakového 

jazyka pro žáky se sluchovým postižením. 1. část. In: MOTEJZÍKOVÁ, J. (ed.) Výuka českého 

http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/
http://www.ecml.at/Thematicareas/SignedLanguages/Projects/tabid/1663/language/en-GB/Default.aspx
http://www.ecml.at/Thematicareas/SignedLanguages/Projects/tabid/1663/language/en-GB/Default.aspx
https://books.ff.cuni.cz/cestina-jako-druhy-jazyk/
https://books.ff.cuni.cz/cestina-jako-druhy-jazyk/
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znakového jazyka pro žáky se sluchovým postižením. 1. část. Metodická podpora pro učitele. Praha: 

Národní ústav pro vzdělávání, 2019, s. 78–92. ISBN 978-80-7481-248-4. 

 VAŇKOVÁ, I. – VODRÁŽKOVÁ, V. Svoboda v českém jazykovém obrazu světa. In: 

ABRAMOWICZ, M. – BARTMIŃSKI, J. (eds.). Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. 

Tom 4 – WOLNOŚĆ. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, 2019, s. 245–304. 

ISBN 978-83-227-9163-9. 

Články 

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

diskusích o kochleárním implantátu: „my“ a „oni“. Jazykovědné aktuality 3–4/2019, s. 64–73. 

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

znakovém jazyce. Prace Filologiczne 73, 2019, s. 467–479. 

 MACUROVÁ, A. „…zaujetí otázkami komunikace“ (rozhovor s D. Teplanem). Litikon 1, 2019, 

s. 224–233. 

 VAŇKOVÁ, I. K významným narozeninám Ladislavy Lederbuchové. Český jazyk a literatura 5(69), 

2019, s. 251–253.  

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

skripturálním a vizuálněmotorickém – sémantické konfrontace. Prace filologiczne, 2019, 73, s. 497–

522. 
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Výuka 

Předmětové portfolio 

Letní semestr 2018/2019  

V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhala výuka ve všech 3 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 39)  

Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 2 

Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 6 

Bakalářský seminář 

Creative writing II 

Cvičení z českého jazyka II 

Čas v psané češtině neslyšících 

Čtení současných prací o znakových jazycích 

Diplomový seminář pro neslyšící studenty UK II 

Exkurze do institucí spojených s komunitou neslyšících 

Iconicity acsross modalities 

Klíčové pojmy Václava Havla v perspektivě kognitivní lingvistiky 

Komunikační systémy neslyšících ve vzdělávání B 

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 

Pokračovací studijní kurz pro neslyšící studenty UK 

Praktická tlumočnická cvičení 

Praktické aspekty tlumočení pro neslyšící B 

Praktické aspekty vzdělávání neslyšících B 

Profese tlumočníka pro neslyšící B 

Překladová cvičení 

Přepis pro neslyšící uživatele mluvených jazyků 

Přípravný kurz pro uchazeče – praktický seminář (jaro 2019)  

Psaná čeština českých neslyšících 

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=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=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=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=ACN300443
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Samostatný projev v ČZJ 

Seminář praktické češtiny II 

Tlumočnické laboratoře 

Typologie znakových jazyků 

Úvod do psycholingvistiky 

Úvod do sociolingvistiky 

Výchova a vzdělávání neslyšících 

Základy českého znakového jazyka I 

Základy českého znakového jazyka II 

Základy českého znakového jazyka III 

Základy statistického zpracování údajů 

Zápis znakového jazyka 

 

Zimní semestr 2019/2020  

V zimním semestru akademického roku 2019/2020 probíhala výuka ve všech 3 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 27) 

Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 2 

Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 6 

Bakalářský seminář 

Cvičení z českého jazyka III 

Didaktika výchovy a vzdělávání neslyšících B 

Diplomový seminář pro neslyšící studenty UK I 

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 

Notace znakového jazyka a korpusy znakových jazyků B 

Překladová cvičení se zaměřením na kontrast mezi ČJ a ČZJ 

Psaní všemi deseti pro budoucí přepisovatele (podzim 2019) 

Seminář praktické češtiny I 

Technika přípravy na tlumočení a překlad 

Tlumočnické modely a teorie B 

Tvorba hesel z Deaf Studies pro českou Wikipedii 

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
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300397
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=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=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300417
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=ACN300590
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7db0dbb897402d1f7169b0fc3fd57707&tid=&redir=predmet&kod=ACN300463
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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=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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Hosté ve výuce 
Ve výuce oboru Čeština v komunikaci neslyšících se mj. snažíme o intenzivní propojování výuky 

s „praxí“. Proto jsme v tomto roce 2019 ve 14 předmětech přivítali 27 hostů, některé z nich opakovaně. 

Zde uvádíme témata jednotlivých přednášek. 

Letní semestr 2018/2019 

7. 3. 2019 Jak psát bakalářskou/diplomovou práci (Bakalářský seminář) 

12. 3. 2019 Portál elektronických zdrojů (Odborný text a odborný styl) 

26. 3. 2019 Akademický slovník současné češtiny (Lexikografie znakového jazyka) 

2. 4. 2019 Archivní filmy z komunity Neslyšících (Lexikografie znakového jazyka) 

9. 4. 2019 Klášterní znaky (Lexikografie znakového jazyka) 

9. 4. 2019 Logopedie s dětmi se sluchovým postižením (Komunikační systémy ve vzdělávání 

neslyšících) 

24. 4. 2019 Dějiny sportu Neslyšících a filmové archivy Neslyšících (Dějiny hluchoty) 

6. 5. 2019 Neslyšící (Konverzace v ČZJ IV) 

22. 5. 2019 Olšanské hřbitovy a čeští Neslyšící (Dějiny hluchoty) 

 

Zimní semestr 2019/2020 

16. 10. 2019 Představení diplomových prací; problémy v průběhu psaní diplomových prací 

(Bakalářský/diplomový seminář) 

30. 10. 2019 CODA (Kultura českých neslyšících) 

6. 11. 2019 Písňový folklor, poetika lidové písně (Úvod do etnolingvistiky) 

6. 11. 2019 Představení diplomových prací; problémy v průběhu psaní diplomových prací 

(Bakalářský/diplomový seminář) 

11. 11. 2019 Hluchoslepota (Kultura českých neslyšících) 

12. 11. 2019 Sluchadla (Úvod do studia hluchoty) 

13. 11. 2019 Pohádka v perspektivě folkloristiky, antropologie a dalších disciplín (Úvod do 

etnolingvistiky) 

19. 11. 2019 Korpus polského znakového jazyka (Notace znakového jazyka a korpusy znakových 

jazyků) 

20. 11. 2019 Tradiční a moderní folklor v etnolingvistickém výzkumu – na příkladu stereotypu 

zvířat (Úvod do etnolingvistiky) 

25. 11. 2019 Činnost wikipedisty (Tvorba hesel na Wiki) 

26. 11. 2019 Kochleární implantáty (Úvod do studia hluchoty) 

26. 11. 2019 Mluvené korpusy (Notace znakového jazyka a korpusy znakových jazyků) 

26. 11. 2019 Jak se dělá slovník a co všechno v něm najdeme (Úvod do studia jazyka) 

3. 12. 2019 Český národní korpus (Notace znakového jazyka a korpusy znakových jazyků) 

4. 12. 2019 Neslyšící dítě – slyšící rodiče (Kultura českých neslyšících) 
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5. 12. 2019 Neslyšící žáci: jednotná maturitní zkouška a společné přijímací zkoušky na 

maturitní obory středních škol (Komunikační přístupy ve vzdělávání neslyšících) 

9. 12. 2019 Kamil Panský (Historie a osobnosti českých neslyšících ve filmových záběrech) 

13. 12. 2019 Svobodná škola (Didaktika výchovy a vzdělávání neslyšících) 
 

Exkurze 

Nedílnou součástí některých předmětů jsou exkurze. V roce 2019 bylo v rámci 9 předmětů realizováno 25 

exkurzí. 

Letní semestr 2018/2019 

11.–15. 2. 2019 školy vzdělávající neslyšící děti, žáky a studenty, Vídeň, Bratislava, Valašské 

Meziříčí (Komunikační systémy neslyšících ve vzdělávání) 

20. 2. 2019 Skautský oddíl Potkani, Praha (Exkurze do organizací spojených s komunitou 

Neslyšících) 

27. 2. 2019 Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, Svaz neslyšících 

a nedoslýchavých v ČR a Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé, Praha (Exkurze 

do organizací spojených s komunitou Neslyšících) 

6. 3. 2019 Pražský spolek neslyšících, Praha (Exkurze do organizací spojených s komunitou 

Neslyšících) 

12. 3. 2019 Nadační fond Dar sluchu – interaktivní výstava Zážitkem k porozumění, Praha 

(Komunikační systémy neslyšících ve vzdělávání) 

13. 3. 2019 Česká unie neslyšících, Praha (Exkurze do organizací spojených s komunitou 

Neslyšících) 

18. 3. 2019 Transkript, Praha (Přepis pro neslyšící uživatele mluvených jazyků) 

19. 3. 2019 Integrační centrum Zahrada a Základní škola Zahrádka, Praha (Komunikační 

systémy neslyšících ve vzdělávání) 

20. 3. 2019 Farnost pro neslyšící, Komunitní centrum sv. Prokopa, Praha (Exkurze 

do organizací spojených s komunitou Neslyšících) 

27. 3. 2019 Jablíčko dětem a Czech Deaf Youth, Praha (Exkurze do organizací spojených 

s komunitou Neslyšících) 

28. 3. 2019 Česká televize – tlumočení pro Televizní klub neslyšících, Praha (Profese 

tlumočníka pro neslyšící + Praktické aspekty tlumočení pro neslyšící) 

30. 3. 2019 INSPO 2019, Praha (Exkurze do organizací spojených s komunitou Neslyšících) 

2. 4. 2019 Dětský domov a Mateřská škola, Berou (Komunikační systémy neslyšících 

ve vzdělávání) 

3. 4. 2019 Tichý svět, Praha (Exkurze do organizací spojených s komunitou Neslyšících) 

8. 4. 2019 Videokonference v soudní síni, Praha (Profese tlumočníka pro neslyšící + Praktické 

aspekty tlumočení pro neslyšící) 

10. 4. 2019 Tichý dům neslyšících a Klub přátel červenobílé hole, Praha (Exkurze do 

organizací spojených s komunitou Neslyšících) 
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11. 4. 2019 školy pro sluchově postižené v Holečkově ulici, Praha (Výchova a vzdělávání 

neslyšících) 

16. 4. 2019 Česká televize – Zprávy v českém znakovém jazyce, Praha (Exkurze do organizací 

spojených s komunitou Neslyšících) 

18. 4. 2019 Česká televize – tlumočení pro Televizní klub neslyšících, Praha (Profese 

tlumočníka pro neslyšící + Praktické aspekty tlumočení pro neslyšící) 

25. 4. 2019 školy pro sluchově postižené v Ječná ulici, Praha (Výchova a vzdělávání 

neslyšících) 

9. 5. 2019 organizace spojené s komunitou neslyšících sídlící ve Stodůlkách, Praha (Výchova 

a vzdělávání neslyšících) 

 

Zimní semestr 2019/2020 

24. 10. 2019 Česká televize – tlumočení pro Televizní klub neslyšících, Praha (Tlumočnické 

modely a teorie 

25. 10. 2019 školy pro sluchově postižené ve Výmolově ulici, PrahaMŠ, ZŠ, SŠ pro SP Praha-

Radlice (Komunikační přístupy ve vzdělávání neslyšících) 

25. 10. 2019 Znakovárny, z.s. s Věrou Strnadovou – Bariéry a jejich překonávání, Praha 

(Kultura českých neslyšících) 

11. 11. 2019 školy pro sluchově postižené, České Budějovice (Komunikační přístupy 

ve vzdělávání neslyšících) 

 

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 2019 plnilo 

6 studentů praxi komunikační (absolvovali celkem 11 týdenních praxí) a 7 studentů praxi tlumočnickou 

(absolvovali celkem 217 různě dlouhých průběžných praxí). Praxi odbornou si v roce 2019 nikdo ze 

studentů nevybral. Praxe byly realizovány celkem ve 44 institucích a zařízeních.  

Praxe komunikační 

 Beroun, Dětský domov a mateřská škola – 2 týdenní praxe 

 České Budějovice, Centrum Arpida – 1 týdenní praxe 

 České Budějovice, MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené – 2 týdenní praxe 

 letní tábor SUKI – 1 týdenní praxe 

 Praha, Little Fox, školka Kunratice – 1 týdenní praxe 

 Praha, Masarykova ZŠ Újezd nad Lesy – 1 týdenní praxe 

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

 Praha, ScioŠkola Praha 13 – 1 týdenní praxe 

 Praha, ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad – 1 týdenní praxe 

 

Praxe tlumočnická 

 Brno, Spálené sušenky – 4 průběžné praxe 
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 Liberec, Česká unie neslyšících – 4 průběžné praxe 

 Praha, 3. LF UK – 8 průběžných praxí 

 Praha, ASNEP – 4 průběžné praxe 

 Praha, BMŠ Pipan – 4 průběžné praxe 

 Praha, CZTN – 6 průběžných praxí 

 Praha, Česká televize – 8 průběžných praxí 

 Praha, Česká unie neslyšících – 7 průběžných praxí 

 Praha, ČK Insomnia – 4 průběžné praxe 

 Praha, DOX Praha – 4 průběžné praxe 

 Praha, Galerie AMU – 4 průběžné praxe 

 Praha, Galerie Villa Pellé – 4 průběžné praxe 

 Praha, Hnutí za aktivní mateřství – 8 průběžných praxí 

 Praha, INSPO – 8 průběžných praxí 

 Praha, Jablíčko dětem – 8 průběžných praxí 

 Praha, Jeden svět/Člověk v tísni – 7 průběžných praxí 

 Praha, Jóga centrum Karlín – 5 průběžných praxí 

 Praha, Knihovna Václava Havla – 3 průběžné praxe 

 Praha, MÚ Praha 10 – 7 průběžných praxí 

 Praha, Národní muzeum – 4 průběžné praxe 

 Praha, Národní zemědělské muzeum – 4 průběžné praxe 

 Praha, Obvodní soud pro Prahu 2 – 8 průběžných praxí 

 Praha, Openhouse – 6 průběžných praxí 

 Praha, Pobočka Thermomix – 6 průběžných praxí 

 Praha, Policie ČR – Územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování Praha III – 6 průběžných 

praxí 

 Praha, Prague Spirit Festival – 6 průběžných praxí 

 Praha, Pražský sportovní klub neslyšících – 6 průběžných praxí 
 Praha, Římskokatolická farnost sv. Remigia – 6 průběžných praxí 

 Praha, Skautský oddíl Potkani – 6 průběžných praxí 

 Praha, SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Radlicích – 7 průběžných praxí 

 Praha, Tichá linka – 6 průběžných praxí 

 Praha, ÚJKN – 4 průběžné praxe 

 Praha, Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Praha 3 – 7 průběžných praxí 

 Praha, Znakovárna – 7 průběžných praxí 

 Praha, ZŠ Mohylová – 7 průběžných praxí 

 Praha, Židovské muzeum v Praze – 3 průběžné praxe 
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Absolventi 
V r. 2019 neabsolvoval obor Čeština v komunikaci neslyšících žádný student v Bc. a ani v NMgr. studiu.  

Obhájené bakalářské práce 

 Současná situace tlumočení znakového jazyka na středních školách pro sluchově postižené 

v České republice – vedoucí: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. 

 Strategie odborné přípravy na simultánní tlumočení do/ze znakového jazyka – vedoucí: 

Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. 

 Srovnání vzdělávání tlumočníků do znakového jazyka působících na vysokých školách v České 

republice a ve Finsku – vedoucí: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. 

Obhájené diplomové práce 

 Rozlišování substantiv a sloves v českém znakovém jazyce – vedoucí: doc. Robert Adam, 

Ph.D. 

 Aspekt v českém znakovém jazyce – vedoucí: doc. Robert Adam, Ph.D. 
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Přijímací řízení 
V roce 2019 jsme realizovali přijímací řízení do bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících 

se zahájením od akademického roku 2019/2020. Do bakalářského studia jsme zaregistrovali 63 uchazečů, 

ke studiu bylo přijato 33 z nich, do studia nastoupilo 28 studentů. Navazující magisterské studium se pro 

nové uchazeče plánuje znovu otevřít až pro akademický rok 2020/2021. Během roku 2019 organizovaly 

ÚJKN a FF UK několik akcí zaměřených na uchazeče o studium. 

 

12. 1. 2019 Den otevřených dveří 

jaro 2019 Přípravný kurz pro uchazeče-uživatele ČZJ 

červen 2019 Přijímací zkoušky do bakalářského studia (písemný test) 

červen 2019 Náhradní přijímací zkoušky do bakalářského studia (písemný test) 

23.–24. 9. 2019  Souznak – setkání studentů a pedagogů oboru ČNES (seznamovací akce pro nově 

přijaté studenty + odborné přednášky) 
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Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami 
V ÚJKN – stejně jako v jiných ústavech FF UK – studují též studenti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V souladu s mezinárodními, národními, univerzitními a fakultními dokumenty se ÚJKN snaží vytvářet 

takové prostředí, aby se i tito studenti mohli realizovat jako plnohodnotní členové akademické obce. 

Kromě toho se ÚJKN soustřeďuje na zajišťování podmínek pro maximální zapojení do akademického života 

všech neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů FF UK a částečně též ostatních fakult UK. Nejinak 

tomu bylo v r. 2019. Kontaktní osobou pro studium neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů 

FF UK byla dr. Andrea Hudáková. Koordinaci a administraci většiny činností s touto oblastí spojených 

zajišťovala koordinátorka služeb Mgr. Petra Slánská Bímová.  

Aktivity se týkaly 3 základních oblastí: a) přípravy a realizace modifikací přijímacího řízení 

(pro 9 uchazečů v 10 studijních programech/oborech); b) vypracování tzv. funkční diagnostiky (celkem 

15 diagnostik; 9 pro studenty FF, 1 pro PedF, 1 pro FSV, 1 pro FTVS, 3 pro PřF); c) zajišťování podpory 

při studiu (celkem 21 studentům; z toho 17 studentům FF, 2 studentům PřF, 1 studentu PedF a 1 studentu 

3.LF). 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 2019 využívalo 9 studentů a uchazečů o studium z FF UK 

a 1 student z PřF UK. Tlumočili jak interní, tak externí tlumočníci (20 osob). Celkový objem tlumočených 

hodin byl cca 1 100. V zájmu zkvalitňování tlumočnických služeb proběhlo v tomto roce několik 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 2019 využívalo 6 studentů a uchazečů o studium z FF UK, 1 z PedF a 1 z PřF. Přepisovatelé byli 

pouze externí zaměstnanci (12 osob). Celkový roční objem přepisů byl cca 1 000 hodin. 

Zápisy z výuky (popř. studentské doučování) zajišťovali 11 neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým 

studentům jejich spolužáci (16 osob) v rámci tzv. asistence při studiu. Studenti byli za tuto činnost 

odměňováni formou stipendia. V roce 2019 činil objem této služby cca 1 030 hodin.  

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

a přepisovatele, nadstandardní konzultace se studenty apod.) byla v r. 2019 zajištěna v objemu cca 

380 hodin. Tuto činnost provádělo 33 pedagogů, někteří další pedagogové odvedli stejnou činnost, avšak 

z vlastní vůle ji neevidovali. Modifikaci studia realizovanou pedagogy využilo v roce 2019 celkem 

14 studentů FF UK. 

Specializovaná výuka pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK a UK 

 angličtina (celkem 16 studentů; z toho 11 studentů FF, 1 student 3.LF, 1 student PřF a 1 student PedF) 

– výuku v objemu cca 400 hodin poskytovali 4 vyučující; 

 speciální výuka mimo angličtinu (Doplňková čeština pro neslyšící studenty UK; Diplomový seminář 

pro neslyšící studenty UK I, II; Cvičení z českého jazyka I, II, III; Úvod do studia jazyka – doplňkový 

seminář; Vstupní studijní kurz pro neslyšící studenty UK; Pokračovací studijní kurz pro neslyšící 
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studenty UK; Filozofie pro neslyšící; Latina) – výuku v objemu cca 460 hodin realizovalo 8 vyučujících 

pro 10 studentů FF UK. 

 

Další formy podpory, které ÚJKN v roce 2019 nabízel a poskytoval (výběrově): 

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

pracovníky FF UK (celkem 260 hodin pro cca 140 studentů UK a 20 zaměstnanců, výuku realizovaly 

4 osoby); 

 překlady čeština – český znakový jazyk (cca 100 krátkých videozáznamů s překlady textů do českého 

znakového jazyka nebo do mezinárodního znakového systému – web ÚJKN, přijímací zkoušky, e-

evaluace studia apod.); 

 titulkování (3 osoby opatřovaly 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 (k zapůjčení 

notebooky, tablety, FM systémy Scola, sestavy Roger Pen, diktafon, náhlavní indukční smyčka; sálové 

indukční smyčky ve všech velkých posluchárnách v hl. budově FF UK a v kinosále; nahrávací studio 

a zázemí pro zpracování A-V záznamů, pořizování a zpracovávání A-V záznamů atd.); 

 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 (v jejím rámci např. 

vzdělávací kurz Zásady komunikace a spolupráce se studenty se sluchovým postižením realizovaný na 

objednávku Centra Carolina); 

 odborné konzultace při úpravě studijních plánů, 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 (15. 11. 2019);  

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

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

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

 

Celkový přehled všech forem podpory je zveřejněn na webu ÚJKN v sekci Služby (přehled zde: 

https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/sluzby/; statistiky zde: Další informace | Ústav jazyků a komunikace neslyšících. 

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).  

http://ujkn.ff.cuni.cz/sluzby
https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/sluzby/
https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/sluzby/dalsi-informace/


16 

 

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

7. 1. 2019 Dětská univerzita FF UK: Pověz mi to rukama – mladší děti (Didaktika výchovy 

a vzdělávání neslyšících) 

8. 1. 2019 Dětská univerzita FF UK: Pověz mi to rukama – starší děti (Didaktika výchovy 

a vzdělávání neslyšících) 

8. 3. 2019  Okna ÚJKN dokořán aneb co to tu pořád zkoumáme 

19. 3. 2019 Program pro děti: Pověz mi to rukama – MŠ Pelhřimov (Komunikační systémy 

neslyšících ve vzdělávání + Praktické aspekty vzdělávání neslyšících) 

25. 3. 2019 Seminář a workshop studentů ÚJKN pro studenty 3. LF UK (Praktické aspekty 

tlumočení pro neslyšící + Profese tlumočníka pro neslyšící) 

29. 3. 2019 Seminář a workshop studentů ÚJKN pro studenty 3. LF UK (Praktické aspekty 

tlumočení pro neslyšící + Profese tlumočníka pro neslyšící) 

29. 3. 2019 Program pro děti: Pověz mi to rukama – ZŠ Brandýs nad Labem (Komunikační 

systémy neslyšících ve vzdělávání + Praktické aspekty vzdělávání neslyšících) 

1. 4. 2019 Program pro děti: Pověz mi to rukama – Skaut Líbeznice (Komunikační systémy 

neslyšících ve vzdělávání + Praktické aspekty vzdělávání neslyšících) 

3. 4. 2019 Program pro děti: Pověz mi to rukama – ZŠ MPB Neratovice (Komunikační 

systémy neslyšících ve vzdělávání + Praktické aspekty vzdělávání neslyšících) 

8. 4. 2019 Dětská univerzita FF UK: Pověz mi to rukama – mladší děti (Komunikační 

systémy neslyšících ve vzdělávání) 

12. 4. 2019 Seminář a workshop studentů ÚJKN pro studenty 3. LF UK (Praktické aspekty 

tlumočení pro neslyšící + Profese tlumočníka pro neslyšící) 

15. 4. 2019 Dětská univerzita FF UK: Pověz mi to rukama – starší děti (Komunikační systémy 

neslyšících ve vzdělávání) 

25. 4. 2019 Program pro děti: Pověz mi to rukama – MŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8 

(Komunikační systémy neslyšících ve vzdělávání + Praktické aspekty vzdělávání 

neslyšících) 

13. 5. 2019 Program pro děti: Pověz mi to rukama – ZŠ MPB Neratovice (Komunikační 

systémy neslyšících ve vzdělávání + Praktické aspekty vzdělávání neslyšících) 

18.–19. 5. 2019 Open House Praha 2019 (studenti tlumočnické specializace) 

26. 9. 2019 Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská: Dva minikurzy ČZJ (studenti 

pedagogické specializace) 

4. 11. 2019 Pedagogický výstup – Montessori ZŠ Vlásenecký Dvůr (Didaktika výchovy 

a vzdělávání neslyšících) 

18. 11. 2019 Pedagogický výstup – MŠ Chodovická, Praha (Didaktika výchovy a vzdělávání 

neslyšících) 

19. 11. 2019 Dětská univerzita FF UK: Znakuji, znakuješ, znakujeme – mladší děti (Didaktika 

výchovy a vzdělávání neslyšících) 
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21. 11. 2019 Pedagogický výstup – SOŠ Sociálně-právní, Praha (Didaktika výchovy a vzdělávání 

neslyšících) 

26. 11. 2019 Dětská univerzita FF UK: Znakuji, znakuješ, znakujeme – starší děti (Didaktika 

výchovy a vzdělávání neslyšících) 

28. 11. 2019 Okna ÚJKN dokořán aneb co to tu pořád zkoumáme 

5. 12. 2019 Pedagogický výstup – ZŠ Curie, Praha 1 (Didaktika výchovy a vzdělávání 

neslyšících) 

Univerzita třetího věku 
ÚJKN 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 letním semestru ak. roku 

2018/2019 jsme realizovali Kurz českého znakového jazyka II. V zimním semestru ak. roku 2019/2020 

jsme realizovali Kurz českého znakového jazyka I. 

 


