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Úvod 

Sociálně inkluzivní projekt Hledání společného jazyka v rytmu, realizovaný v průběhu 

roku 2011 brněnskou dívčí bubenickou kapelou Spálený sušenky, byl zaměřen především na 

bourání komunikačních bariér mezi neslyšícími, nedoslýchavými a slyšícími mladými lidmi. 

Projekt byl uspořádán a organizován šesti členkami jmenované hudební skupiny, které se již 

poměrně dlouhou dobu zabývají hrou na tradiční rytmické západoafrické nástroje a zajímají 

se celkově o africkou kulturu. Projekt byl vybrán k realizaci a finančně podpořen z grantu 

programu Evropské unie Mládež v akci. Trvání projektu bylo již v rámci žádosti o grant 

stanoveno na sedm měsíců. V průběhu těchto sedmi měsíců proběhly plánování a přípravy na 

projekt, rozvržení aktivit a podrobnější vyjasnění jejich harmonogramu, propagace projektu 

před zahájením vlastních aktivit a výběr ze zájemců o účast na projektu, realizace dvou částí 

vlastního přímého programu pro účastníky, veřejné prezentace projektu široké veřejnosti, 

další propagace a závěrečné zhodnocení projektu. Na projekt dále navazují různé jiné aktivity, 

které do jisté míry vyplynuly z jeho realizace a z převážně kladného hodnocení všech jeho 

účastníků, zejména těch se sluchovým postižením. Hlavními cíli projektu bylo podpořit 

osobnostní růst a obohatit sociální i kulturní život mladých lidí se sluchovým postižením i bez 

sluchového postižení a posílit sociální integraci (inkluzi). Projektu se účastnilo celkem 21 

osob, přičemž z tohoto počtu bylo šest organizátorek projektu.  

V průběhu aktivní fáze projektu byl v rámci první části organizován souvislý týdenní 

workshop afrického bubnování (10.-17. července 2011). Tato část se konala v obci Kunčice 

v České republice a událost vyvrcholila dvěma veřejnými koncerty všech účastníků. Všichni 

účastníci také pracovali na dílčích úkolech, které jim byli v průběhu týdne zadávány a které se 

opíraly o využití metod prezentace, skupinové i individuální práce apod.  

V rámci druhé části aktivní fáze projektu proběhlo víkendové setkání všech jeho 

účastníků v Brně (14.-16. října 2011). Od účastníků byla získána zpětná vazba a celkové 



hodnocení projektu v několika formách. V průběhu sobotního večera proběhla prezentace 

videozáznamů a fotografií z průběhu projektu veřejnosti. 

 

 

Obr. 1: Společné setkávání v kruhu při organizaci aktivit, diskusích, besedách a zpětných 

vazbách. Všechny informace byly vždy předávány jak v českém, tak v českém znakovém 

jazyce. 

 

Základní popis projektu 

Jak již bylo uvedeno, hlavním záměrem realizovaného projektu bylo bourání 

komunikačních bariér mezi slyšícími lidmi a lidmi se sluchovým postižením a posílení 

sociální integrace směrem k inkluzi v rámci celé společnosti. Prostředkem k dosažení tohoto 

hlavního cíle byl zvolen rytmus jako spojovací článek v komunikaci všech účastníků projektu. 

Bylo využito zejména možnosti jeho vnímání díky silným zvukům a prostřednictvím vibrací, 

ale také prostřednictvím vizuálního vnímání a sladění celé skupiny při hraní na africké bubny. 

Z částky 5.000 €, která byla v plné výši přiznána jako grant programu Evropské unie Mládež 

v akci, byly mimo jiné zakoupeny právě africké basové bubny a djembe, které sloužily jako 

hlavní prvek pro vyjádření a hledání společného rytmu ve skupině. Z grantu byly dále 

uhrazeny ubytování, cestovné a stravné pro všechny účastníky projektu. Projekt měl kromě 

podpory společenské integrace (inkluze) spoustu dalších dílčích cílů, například poznávání a 

propojování kultury Neslyšících a slyšících, upevňování sebevědomí a samostatnosti 

účastníků, podílení se na řešení problémů mezi slyšícími a neslyšícími v oblasti komunikace a 

vztahů apod. Organizátorky – členky hudební skupiny Spálený sušenky (Lenka Hricová, 

Romana Hricová, Magdalena Raszková, Mariana Raszková, Nicole Schicková a Andrea 

Sliviaková), které se ve své hudební činnosti zaměřují na interpretaci tradičních 

západoafrických rytmů a písní a mají zkušenosti také s realizací bubenických workshopů – se 

společnými silami snažily o naplnění všech těchto cílů. Přitom hodně pomáhala přítomnost 

speciální pedagožky a psycholožky ve skupině organizátorů. 



 

 

Obr. 2: Komunikace neslyšící účastnice projektu s účastnící se získanou hluchoslepotou – 

komunikace v taktilní formě českého znakového jazyka. 

 

Účastníci projektu 

Z celkem patnácti účastníků projektu bylo deset slyšících mladých lidí ve věku od 18 

do 25 let, tři neslyšící (z toho dvě uživatelky kochleárního implantátu) a dva účastníci se 

získanou hluchoslepotu (duálním senzorickým postižením, přičemž se v obou případech 

jednalo o kombinaci slepoty a nedoslýchavosti, částečně kompenzované sluchadly; v obou 

případech byl příčinou hluchoslepoty Usherův syndrom), kteří byli ve věku nad 50 let. Tímto 

se ve skupině objevil také faktor generačního rozdílu, což bylo pro cíl projektu velmi 

přínosné. Jako velký klad pro dosažení cílů projektu bylo vnímáno také neplánované zapojení 

osob s hluchoslepotou do projektu, které tak vzhledem ke společenské integraci (inkluzi) daly 

projektu ještě o mnoho „integrativnější“ či „inkluzivnější“ dimenzi. Zájemci o projekt byli 

osloveni různými způsoby – byli informováni osobně, prostřednictvím reklamy na nástěnkách 

a vývěskách různých institucí, prostřednictvím internetu a dalších médií, prostřednictvím 

organizací a škol pro sluchově postižené. Výběr konkrétních účastníků proběhl na základě 

motivačních dopisů. 

 

Realizace projektu 

Vlastní aktivity projektu byly realizovány ve dvou fázích. Jednalo se o intenzivní 

týdenní workshop afrického bubnování, který proběhl v obci Kunčice u Starého Města pod 

Sněžníkem v období od 10. do 17. července 2011, a o navazující víkendové setkání účastníků, 

které se konalo ve Studiu dramatické výchovy – SDV Labyrint v Brně od pátku 14. do neděle 

16. října 2011. V rámci těchto dvou částí projektu byla realizována tři veřejná vystoupení 



všech účastníků s naučenými aranžemi rytmů a s osvojenou choreografií afrického tance, a 

dále také společná prezentace celého projektu Hledání společného jazyka v rytmu a programu 

Evropské unie Mládež v akci veřejnosti. 

 

 

Obr. 3: Veřejné vystoupení všech účastníků projektu na festivalu BIO-Slavnosti ve Starém 

Městě pod Sněžníkem. 

 

 

Obr. 4: Společná prezentace celého projektu Hledání společného jazyka v rytmu a programu 

Mládež v akci veřejnosti. Akce byla spojena s vystoupením účastníků a konala se 

v brněnském Studiu dramatické výchovy Labyrint, který je pobočkou Střediska volného času 

Lužánky v Brně. 

 

Metody práce 

K dosažení výše uvedených cílů projektu byly v průběhu celého projektu a jeho 

realizace použity různorodé aktivity (ať už se jedná o aktivity organizátorek, ostatních 

účastníků projektu anebo o společné aktivity všech účastníků celého projektu). Nejčastěji byla 

využívána skupinová práce, částečně však i práce na individuálních úkolech. Konkrétně byly 

využity tyto metody: 

 



● Pětidenní kurz základů komunikace s jedinci se sluchovým postižením a 

s hluchoslepotou pro organizátorky projektu 

● Motivační dopis zájemců o účast v projektu 

● Představení prstové abecedy slyšícím účastníkům projektu 

● Smíšené ubytování účastníků slyšících a účastníků se sluchovým postižením 

● Icebreakery 

● Účast na lekcích západoafrických rytmů 

 

  

Obr. 5 a 6: Asistence účastníkům s hluchoslepotou při lekcích afrických rytmů 

 

 

Obr. 7: Individuální nácvik rytmů s účastníky s hluchoslepotou v rámci osobního volna – 

vyžádaný samotnými účastníky 



● Zážitkový deník 

 

 

Obr. 8: Individuální úkol – zápis zajímavých postřehů formou (tématicky laděného) deníku 

 

● Každodenní večerní setkávání v průběhu první i druhé části projektu 

● Účast na lekcích afrického tance 

 

 

Obr. 9: Asistence účastníkům s hluchoslepotou při lekci afrického tance 

 

● Veřejná vystoupení 

● Sportovní zapojení 

● Pravidelná setkávání účastníků (přednášky, reflexe, zpětná vazba, prezentace úkolů) 

● Spolupráce v rámci „denních služeb“ 

● Doprovod pro účastníky s hluchoslepotou 

● Zpětná vazba účastníků k projektu a jeho průběhu  

● Zpracovávání videoslovníku Základní znaková zásoba bubeníka 

● Namotivované publikování a prezentování vlastních názorů na projekt a vlastních   

zkušeností získaných v průběhu projektu 

 



Zhodnocení průběhu projektu 

Při propagaci projektu ještě před jeho začátkem jsme narazily na bariéru, kterou 

představovala nedůvěra v nepoznané. Projevila se částečně u slyšících, ale zejména u 

neslyšících, což se nepříznivě projevilo v jejich počtu v rámci celé skupiny účastníků. Osoby 

se sluchovým postižením mohou mít do určité míry zakořeněný názor, že se jim slyšící 

nesnaží příliš porozumět a raději se stmelují ve volnočasových aktivitách pouze s osobami s 

podobným postižením. Pro oslovení osob se sluchovým postižením jsme využily osobního 

kontaktu a všech dostupných tištěných i internetových médií speciálně zaměřených na tuto 

cílovou skupinu. Do budoucna však doporučujeme ještě více osobního kontaktu. Chtěly jsme 

využít možnosti návštěvy na školách, vzhledem k našim časovým možnostem však šlo 

nakonec pouze o jednu střední školu, kterou jsme navštívily. Více osobních návštěv by zcela 

jistě mělo příznivý efekt na zvýšení počtu neslyšících účastníků ve skupině zájemců o účast 

na projektu. Přemýšlíme v současné době o vytvoření navazujícího projektu, kde už by nám 

toto měl usnadnit fakt, že se o projektu v komunitě Neslyšících více ví. Také probíhá z naší 

strany neustále aktivní propagace proběhlého projektu a velké slovo mohou mít právě i 

účastnice z řad neslyšících, které mohou šíření myšlenky projektu napomoci či se jej přímo 

(spolu)ujmout. 

Při vymýšlení jednotlivých aktivit a sestavování jejich harmonogramu jsme se snažily 

vše precizně časově rozvrhnout. Ukázalo se, že plánovaných aktivit nebylo málo. Nesetkávaly 

jsme se proto vůbec s prázdnými místy nebo dokonce s nudou. Zároveň jsme si ale jako 

organizátorky uvědomily, jak moc je potřebné naplánovat si také vlastní odpočinek (ať už šlo 

o dostatek spánku, alespoň malou chvilku soukromí či ticha denně nebo o malou procházku.).  

Až na drobné změny proběhl program podle původního plánu a setkal se převážně s 

pozitivními ohlasy.  

 

Zhodnocení naplnění cílů projektu 

Podařilo se nám dosáhnout funkční integrace osob se sluchovým postižením a osob 

bez sluchového postižení, navodit celkově přátelskou a kreativní atmosféru mezi účastníky. 

Nesetkaly jsme se s žádným větším problémem v komunikaci, přestože pro mnohé byly 

kontakt s neslyšícími a setkání s českým znakovým jazykem premiérou. Bylo to dáno nejspíše 

i tím, že většina účastníků se sluchovým postižením dokázala velmi hezky komunikovat také 

v českém jazyce, za pomoci odezírání, sluchadel či kochleárních implantátů.  

Byl kladen důraz především na společně probíhající program za účelem stmelení 

jednotlivých kultur a co nejširšího (nejen) kulturního, sociálního a uměleckého rozvoje, což 



mohlo možná u některých účastníků vést k dojmu, že mají málo volného času, ale vzhledem k 

zajímavosti programu a zvoleným společným i oddychovým aktivitám v podobě společných 

táboráků, večerních prezentací a dvou turistických vycházek se celkový program setkal 

převážně s pozitivními ohlasy. Stmelování jednotlivých kultur pomocí úkolových prezentací a 

uvádění ostatních do tajů jejich zvyků i pohledů na svět byly velmi zajímavou částí programu. 

Příjemným překvapením byla pro nás iniciativa jednoho z účastníků, jež se věnuje i 

japonskému znakovému jazyku, jehož základy se rozhodl nastínit i všem ostatním. Co se týče 

vzájemné spolupráce a pomoci těm, jež to potřebují, bylo nutné o tom společně pohovořit a 

upozornit přesně na to, co je vlastně během projektu potřeba – zde výborně posloužila 

prezentace samotných neslyšících účastnic a účastníků s hluchoslepotou o kultuře Neslyšících 

a o potřebách osob s hluchoslepotou. Projekt tedy do značné míry rozvíjel povědomí mladých 

lidí o jiných kulturách, a sice konkrétně o kultuře slyšících, Neslyšících, ale i o kultuře 

západní Afriky a například i Japonska. Účastníci se naučili, jak lépe porozumět neslyšícím a 

lidem s hluchoslepotou, jak se s nimi domluvit, nebo jak si vzájemně pomoct. Permanentně 

tak probíhal dialog lidí ze tří odlišných kultur: slyšících, neslyšících a hluchoslepých. V rámci 

ucelené přednášky byla účastníkům představena kultura západní Afriky, smysl a poselství 

folkloru v podobě rytmů a písní, se kterými se denně setkávali na lekcích hry na africké 

bubny. Podporovaly a rozvíjely jsme smysl pro toleranci a porozumění rozmanitosti, a to 

konkrétně technikami a metodami zmíněnými výše. Jsme proto jednoznačně přesvědčené, že 

projekt významně přispěl k překonávání předsudků a postojů vedoucích k sociálnímu 

vyloučení především neslyšících a nedoslýchavých lidí nebo lidí s hluchoslepotou. 

Jedním z aktuálních problémů evropské společnosti je problematika vnímání lidí s 

postižením a s tím související nejen školská, ale hlavně společenská integrace či inkluze 

těchto osob do intaktní společnosti. Mezi lidi se zdravotním postižením spadají z lékařského 

pohledu i lidé se sluchovým postižením, u kterých rovněž problém společenské integrace 

musíme řešit. V souvislosti se ztíženým či znemožněným sluchovým vnímáním je pro osoby 

se sluchovým postižením velmi těžké nejen naučit se komunikovat mluvenou řečí, ale i 

například odezírat a číst. Zejména z důvodu koncentrace na vizuální rovinu vnímání jsou pro 

neslyšící přirozené jiné formy komunikace (znakový jazyk) a na jejich základě se vytváří i 

jiné myšlení, odlišné od toho našeho, založeného na slovech a pojmech. Neslyšící přemýšlí v 

podstatě v obrazech. Problém je v tom, že znakový jazyk často není formou komunikace, 

která by dětem s těžkou sluchovou vadou byla zprostředkována, a proto mají v oblasti 

komunikace a potažmo tedy s vytvářením vztahů na komunikaci závisejících a se 

začleňováním do intaktní společnosti často velké problémy. Na základě toho pak tvoří 



uzavřená společenství, čemuž právě chceme v rámci společnosti zabránit. Cílem je vnímat 

komunitu Neslyšících jako celek a integrovat ji celou do běžného společenského dění. 

Souvislost našeho projektu vidíme i s respektováním lidských práv. U spoluobčanů se 

sluchovým postižením a s hluchoslepotou nebyla jejich práva naplňována po velmi dlouhou 

dobu a v některých případech je to s naplňováním jejich práv velice komplikované i dnes. 

Teprve v roce 1998 byl v České republice uzákoněn znakový jazyk jako komunikační systém 

neslyšících, a to ještě velice matoucím způsobem, jak se dále ukázalo. Legislativní podmínky 

tedy nebyly ideální resp. optimální a až po deseti letech (v roce 2008) došlo k novelizaci 

tehdejšího zákona o znakové řeči. V novelizovaném zákoně o komunikačních systémech 

neslyšících a hluchoslepých osob je mimo jiné jednou z novinek i to, že neslyšící osoba má 

právo na volbu komunikačního systému a ostatní lidé ji musí respektovat. Jak už tomu ale 

bývá, něco stojí v zákonech a něco se uplatňuje ve veřejném kontaktu. Lidé se sluchovým 

postižením tedy ani dnes nemají zcela lehkou situaci v ohledu vnímání jejich osoby slyšící 

společností a my v rámci projektu chceme přispět i k tomu, aby se mladí lidé učili vnímat tuto 

situaci jako nesprávnou a šířili mezi své vrstevníky osvětové myšlenky a názory v této oblasti, 

plynoucí z jejich vlastních poznatků. Je důležité, aby mladí lidé dokázali neslyšícího člověka 

vnímat jako sobě rovného a při komunikačních nedorozuměních nehledali chybu vždy jen na 

jeho straně. Protože i slyšící lidé se mohou a měli by se přizpůsobovat. Nejdůležitější je 

vzájemný respekt, tolerance a ochota ke spolupráci – v neposlední řadě pak důraz na fungující 

komunikaci. Na toto vše jsme se snažily v projektu upozornit.  

 

Výsledky projektu  

V průběhu projektu došlo u účastníků k osvojení a prohloubení například těchto 

kompetencí: komunikační a prezentační dovednosti, sebedůvěra, samostatnost, empatie, 

kreativita, smysl pro rytmus. Účastníci byli motivováni k využití získaných poznatků při 

realizaci podobného projektu, k uskutečnění vlastních nápadů. Dbaly jsme také na efektivní 

formu aktivního odpočinku. Dále došlo k obohacení kulturního života v obci Kunčice a v 

okolí Starého Města pod Sněžníkem a k osvětě v oblasti sluchového postižení a hluchoslepoty 

v této oblasti, ale také v Brně – a to díky veřejným prezentacím a díky setkávání s ostatními 

lidmi kdykoli v průběhu aktivit projektu. 

 

Shrnutí 

Projekt byl zaměřen na společný problém celého světa – rovnost všech lidí, vnímání a 

přijímání (nejen) jazykových i kulturních odlišností, respektování lidských práv (práv lidí se 



sluchovým postižením na komunikaci prostřednictvím jiných forem komunikace atd.), a tedy 

nejen Evropy nebo jen České republiky: na komunikaci slyšících lidí s neslyšícími lidmi nebo 

s lidmi se získanou hluchoslepotou. Účastníci uvedených tří skupin byli v rámci projektu v 

intenzivním kontaktu. Byla záměrně podporována jejich spolupráce, byli vyzýváni k diskusím 

i k vzájemné pomoci či spolupráci. Účastníci byli detailně obeznámeni s projektem Mládež 

v akci a i po jeho ukončení jsou někteří z nich nadále intenzivně povzbuzováni k uskutečnění 

svého vlastního projektu.  

Projekt Hledání společného jazyka v rytmu hodnotíme jako velmi pozitivní vzhledem 

ke zkušenostem, které jsme získaly my organizátorky i všichni jeho další účastníci. 
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