
 Kurz pro tlumočníky českého znakového jazyka ve vzdělávání 

Číslo kurzu: 630183 

Kontaktní osoba: Naďa Hynková Dingová 

E-mail: nada@lintel.cz 

Telefon: +420 777349104 

Termín konání: říjen 2019 – březen 2020 
 

Termín podání přihlášky: do 15.9.2019 

Cena kurzu: 6.000,- Kč + DPH  

Délka kurzu: 60 hodin  

Místo konání: ÚJKN – FFUK – náměstí Jana Palacha 2. 116 38, Praha 1 

Požadované vzdělání: ukončené středoškolské s maturitou, základní tlumočnické vzdělání  

Předpokládaný počet studentů: 12 

Adresa zaslání přihlášky: ÚJKN – FFUK – náměstí Jana Palacha 2. 116 38, Praha 1 

Obsah kurzu:  

Kurz pořádá odborné pracoviště s více než dvacetiletou působností v oblasti Deaf studies, 

jednotlivé výukové části kurzu jsou vedeny fundovanými odborníky s dlouhou profesní 

zkušeností. Kurz je složen z teoretických seminářů, ale i praktických cvičení. Po absolvování 

kurzu má student přehled o všech možnostech uplatnění tlumočníka ČZJ v systému českého 

školství a především se orientuje v reálných podmínkách profesního působení v nejrůznějších 

oblastech vzdělávání. Absolvent je kvalitně připraven na další navazující specializované 

vzdělávání.                                                                                                                                                                                                               

Zaměření výukových bloků:                                                                                                                                                                                    

-Pragmatika tlumočení s ohledem na specifickou tlumočnickou situaci  

-Praktické tlumočnické situace v prostředí vzdělávání  a diskuze nad návrhy jejich řešení 

-Strategie přípravy na tlumočení a jejich praktické aplikování v praxi  

-Praktické cvičení  tlumočení ČZJ - ČJ I – zaměřené na tlumočení do mluvené češtiny + 

poskytování zpětné vazby  

-Tlumočnické strategie – jejich zvědomění při tlumočnickém procesu  
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-Praktické tlumočení ČZJ – ČJ a naopak II  – zaměřené na práci s terminologií ve směru ČJ – 

ČZJ  

-Překlad a tlumočení – procesy převodu vedoucí k funkčnímu sdělení v cílovém jazyce + 

nejčastější chyby při tlumočení 

-Praktické cvičení ČZJ – ČJ a naopak  III  – zaměřené na přesnost převodu + možnosti využití 

tlumočnického týmu  

-Legislativa v oblasti tlumočení ve vzdělávání  

-Praktické tlumočení IV  – zaměření na rozdílnou cílovou skupinu: děti, studenti, odborníci  

-Tlumočení v inkluzivním prostředí  

-Praktické tlumočení V  – modelové situace  

 

Ukončení kurzu: závěrečná práce (esej na předem zadané téma s anotací v ČZJ), praktická zkouška 

tlumočnických dovedností (tlumočení ČZJ-ČJ a naopak ukotvené ve specifické  tlumočnické situaci) 

Certifikace: Osvědčení FF UK 

 


