
 
 

TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

21. – 29. 9. 2013 
 

Záštitu nad projektem převzali: 

Daniela Filipiová, senátorka    

MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu 

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. – ministr zdravotnictví ČR 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Mgr. Ivan Kabický za hl. m. Praha   JUDr. Michal Hašek za Jihomoravský kraj 

RSDr. Stanislav Rybák za kraj Ústí nad Labem Mgr. Petr Tulpa za Liberecký kraj 

Miroslav Novák za Moravskoslezský kraj  Mgr. Jiří Zimola za Jihočeský kraj  

MUDr. Jiří Běhounek za kraj Vysočina  Ing. Pavel Šotola za Pardubický kraj 

 

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
pořádá pro studenty a širokou veřejnost 

 

přednášku na téma 

 

PROBLEMATIKA PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ V KONTEXTU OSOB SE SLUCHOVÝM 

POSTIŽENÍM 

Mgr. Veronika Švecová 
 

Anotace: Příspěvek na téma "Problematika pracovního uplatnění v kontextu osob se sluchovým postižením" je výstupem z 
výzkumného šetření, které bylo realizováno v rámci diplomové práce s názvem Možnosti pracovního uplatnění u osob se sluchovým 
postižením". 
 

 

SLUCHOVĚ POSTIŽENÍ VE FILMU 

Mgr. BcA. Pavel Kučera 
 

Anotace: Téma neslyšících a jejich světa je předkládáno filmovým a televizním divákům poměrně často. Při sledování filmů a 

televizních seriálů, kde vystupují neslyšící postavy, pak vyvstává otázka, jakým způsobem je vlastně znázorňována komunikace 
neslyšících postav. Jaké důvody vedou tvůrce filmů s tematikou neslyšících ke zvolení toho či onoho způsobu komunikace? Jsou 
filmy, ve kterých Neslyšící vystupují, v nichž slyšící diváci jsou spíše utvrzováni ve stereotypech a nepravdivých mýtech o 
Neslyšících. 

 

Termín:   úterý 24. září 2013 (16:30 – 17:30) v učebně P44 

 

Místo konání: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Žižkovo nám. 5  

771 40 Olomouc 

Akce pořádané v rámci tohoto týdne na různých místech ČR naleznete na http://www.orbipontes.cz/ 

ORBI PONTES o.s. podporuje programy a projekty zaměřené na vzájemné porozumění různých 

světů, které mohou být ve společnosti chápány jako rozdílné. Usiluje o to, aby rozdíly byly chápány 

jako dary a příležitosti nikoli bariéry. 

 

http://www.orbipontes.cz/

