
Nechceme “grafiku pro neslyšící”!

V dubnu letošního roku vyšel nový zá-
kon o mediálních službáchí, a ty už usi-
luješ o jeho změnu. Proč? 

Ten nový zákon 132/2010 Sb. o audiovizuál-
ních mediálních službách na vyžádání je podle 
mne paskvil. A to v části, která se nás týká. 

Je to formulováno stylem “chytrá horákyně”. 
Aby to vypadalo, že myslí i na osoby se slu-
chovým a zrakovým postižením, ale aby z toho 
přitom nevyplývaly vymahatelné závazky.

Můžeš být konkrétnější?
Bude to trochu delší vysvětlování, ale 

budiž. Odstavec 4 v § 6 obsahuje toto usta-
novení (cituji): „Poskytovatel audiovizuální 
mediální služby na vyžádání je povinen 
tam, kde je to účelné, poskytnout k pořadu 
otevřené titulky nebo skryté titulky nebo tlu-
močení do českého znakového jazyka pro 
osoby se sluchovým postižením a zvukovou 
stopu určenou pro osoby se zrakovým posti-
žením, má-li je k dispozici, nebo jinak zajis-
tit, aby některé pořady poskytované v rámci 
audiovizuální mediální služby na vyžádání 
byly přístupné osobám se sluchovým posti-
žením a osobám se zrakovým postižením.“

Z toho plyne několik nejasností. Kdo a jak 
bude rozhodovat o tom, “kde to je účelné”? 
Proč je slovem „nebo” jakoby naznačeno, že 
je možné titulkováním nahradit znakový jazyk 
či naopak? Jde přece o dva různé jazyky! 

Nelíbí se mi ani ta podmíněnost: „má-li je 
k dispozici“. To by se dalo vyložit i tak, že to  
zpřístupnění mediální služby na vyžádání 
osobám s postižením sluchu a zraku není 
závazné. Tedy že by bylo ze strany poskyto-
vatelů vlastně dobrovolné. 

A jak by nám chtěli “jinak zajistit” to zpřístup-
nění? To dává prostor k různému švindlování. 

Záhadná je i formulace „některé pořady“. 
Které pořady jsou ty “některé”?

Podle mne je toto ustanovení zákona 
pro nás zcela nefunkční, neumožňuje nám 
domoci se svých práv pomocí zákona. 

Navrhuji proto výše uvedený odstavec 
4 v § 6 přepracovat, aby byl význam jasný  
a jeho plnění bylo pro nás vymahatelné. 

Tyto problémy by se týkaly i osob se 
zrakovým postižením, které budou mít 
nyní v zákoně audio popis. Proto jsem svůj 
materiál poskytla i Sjednocené organizaci 
nevidomých a slabozrakých (SONS) a po 
doplnění věcí týkajících se audio popisu 
jsme se dohodli, že návrh budeme podávat 
společně. Domnívám se, že to spojené úsilí 
bude mít i větší účinnost.

 
A co vysílací zákon?  
Návrhy se týkají všech částí mediální legis-

lativy, tedy i zákona 231/2001 Sb. Tam se  se 
mi již podařilo prosadit, aby v České televizi 
byl znakový jazyk počítán samostatně, niko-
liv dohromady s titulky. To nám umožní sle-
dovat, kolik pořadů je ve znakovém jazyce 
či do znakového jazyka tlumočeno. Nebude 
to na úkor titulkování, tam zůstává povinná 
minimální kvóta 70 %. Platnost toho to usta-
novení má být od 1.1. 2011.      

ČT prý změnila způsob výpočtu plnění 
zákona. Jak se to nyní počítá? 

Česká televize to zatím stále ještě počítá 
z hlediska počtu odvysílaných pořadů tak, 
jako dříve, ačkoli by to správně mělo být 
z hlediska časového objemu odvysílaných 
pořadů. Ta změna, na kterou ses ptala, se 
však týká toho, co se do povinného procenta 
započítává. Nejdříve zkoušeli započítávat  
do povinného procenta úpravy skrytých titul-
ků pro osoby s postižením sluchu pořady 
“beze slov”. Moc to ale nepomohlo, je jich 
příliš málo. A tak nyní zkoušejí započítávat 
tam i grafiku. 

Dovol, abych ocitovala oficiální údaje 
o vysílání na ČT4 za rok 2009. 

„Na ČT4 došlo v souvislosti se změnou 
metodiky výpočtu k navýšení o 48 %. Změna 
se týká veškerých sportovních přenosů, 
neboť jsou vybaveny dokonalou informační 
grafikou nahrazující sluchově postiženým 
divákům veškeré informace, které slyšícím 
divákům poskytuje komentátor. 

Neslyšící publicistku, spisovatelku a předsedkyni komise pro skrté titul-
ky Mgr. Věru Strnadovou našim čtenářům jistě nemusíme představovat. 
V současné době připravuje další podněty k novelizaci zákona - tentokrát 
se týkají mediální legislativy. Čtenáře Gongu bude jistě zajímat, o  jaké 
změny se jedná. Proto jsem Věře položila několik všetečných otázek.                      



Příslušná varianta této grafické úpravy 
(„grafika pro neslyšící“) je od roku 2009 
uváděna v samostatné položce…“

S těmito změnami způsobu výpočtu 
zásadně nemůžu souhlasit, považuji to za 
obcházení zákona.

Jak vypadá ta “grafika pro neslyšící”?
Když se podíváš na ČT4, tak nevidíš nic 

nového. Za “grafiku pro neslyšící” Česká 
televize vydává obyčejné tabulky s časem 
a skóre, které byly na televizní obrazovce 
odjakživa. A není pravda, že dostáváme 
veškeré informace, které slyšícím divákům 
poskytuje komentátor. 

Každopádně by měly být titulkovány infor-
mace o hráčích, rozhovory s nimi a komen-
táře moderátorů ve sportovním studiu. Řešit 
by se to mohlo  automatickým titulkováním 
tak, jak to mají například v Anglii. 

I když při sledování zápasu není vždy 
nutné číst povídání o tom, co právě vidíme.... 
Je to věc názoru. A možná by  mladí neslyšící 
sportovci mohli takto získat potřebnou slovní 
zásobu v češtině ze sportovní oblasti. 

Vím, že není vše ještě technicky dořeše-
no, ale automatické titulkování je připrave-
no ke spuštění další ověřovací fáze. Proč 
toho tedy nevyužít? A po vzájemné doho-
dě s námi lze České televizi stanovit nábě-
hové období s postupným navyšováním 
v průběhu několika let. Určitě bychom měli 
pochopení pro zkušební období, pro vyšší 
chybovost v nové technologii. Ale aby z nás 
někdo dělal hlupáky, to nesnesu.  

Týkají se návrhy zákona nějak i licenč-
ních televizí, například Televize Prima a 
Novy?

U licenčních televizí bychom potřebovali 
upřesnit, že nynějším 15procentním podí-
lem vysílaných titulků jsou míněny titulky 
v dané televizi dosud neodvysílané. 15 % je 
totiž velice nízké číslo, umožňující obcháze-
ní smyslu zákona a jeho „plnění“ i pouhým 
reprízováním stále stejných, již dříve otitul-
kovaných pořadů. Licenční televize takto 
nejsou stimulovány k tomu, aby v dostateč-
né míře titulkovaly více pořadů. Zákonem 

požadovaná kvóta je sice naplňována, ale 
účel zákona je obcházen.

Jde tedy o to, zabránit zneužívání příliš 
nízkého čísla k podvádění. Kdyby to nepro-
šlo, pak budu žádat zvýšení povinné kvóty 
pro licenční televize na 30 % s tím, že by noví 
provozovatelé začínali na 15 % a postupně 
by se číslo zvyšovalo ročně o 5 % až do 
zákonem určené výše. Tímto startovacím 
a náběhovým obdobím by bylo zaručeno, že 
by nové televize s licencí nebyly znevýhod-
něny a zároveň bychom dostali těch 15  % 
pořadů s nově vysílanými titulky.

Nutno dodat, že na Českou televizi tento 
požadavek kladen není, a to vzhledem 
k vysokému podílu titulkovaných pořadů.

Proč si nemohou diváci sami vybrat, 
co budou licenční televize titulkovat?  

Můžeme o to žádat, ale nemůžeme naří-
dit, které pořady konkrétně mají být titulko-
vány. Byl by to moc velký zásah do práv té 
televizní společnosti. Ale zařadila jsem do 
návrhu změn zákona, aby televize s licen-
cí byly povinny opatřovat skrytými titulky 
též předtočené pořady z vlastní produkce. 
Neosvědčilo se totiž, bylo to ponecháno 
na pouhé dobrovolnosti licenčních televizí. 
Některé   z licenčních televizí toto respektují 
vždy, jiné nikdy. Zkusím dohodnout, zda by 
mohla být kromě seriálů otitulkována ale-
spoň část publicistiky a dokumentaristiky. 
Vím, že o to mají lidé velký zájem.    

Ve tvém návrhu jsem si všimla, že usi-
luješ o odstranění otevřených titulků. 
Proč? 

Upřesním to. Neusiluji o odstranění ote-
vřených titulků jako takových. Pouze nechci, 
aby byly započítávány do povinného pro-
centa pořadů upravených pro osoby se slu-
chovým postižením. 

Tvrzení, že jsou otevřené titulky „úpravou 
pro neslyšící diváky“, je klamavé. Otevřené 
titulky jsou pouze psaným překladem z cizí-
ho jazyka pro slyšící osoby, které se v ději 
orientují sluchem. Proto neobsahují specific-
ké náležitosti, tj. informace o zvucích v pro-
středí a ději, což je podstatou kompenzační 
funkce skrytých titulků pro lidi s nejtěžším 
sluchovým postižením. Nemají se speciální 
službou neslyšícím divákům nic společného.

Nesníží se  počet otevřených titulků?  
Počet otevřených titulků se v žádném 

případě nesníží. Naopak lze počítat s jejich 
velkým nárůstem v souvislosti s masívněj-
ším nástupem evropských děl v originálním 
znění. Mladší generace lépe ovládá anglič-
tinu, požadavky na dabing tedy nebudou tak 
velké jako v současné době. Nedotkne se to 
nijak možností vysílat „otevřené titulky“, pro-
tože nic nebrání tomu, aby během vysílání 
filmu s otevřenými titulky byly současně při-
pojeny soubory s titulky skrytými, obsahují-
cími nezbytné zvukové informace pro osoby 
neslyšící (a započítávat tyto pořady též jako 
opatřené skrytými titulky). Pak bude takový 
film plně zpřístupněn i osobám neslyšícím. 

Děkuji za rozhovor a za redakci i čte-
náře ti přeji úspěchy při prosazování 
potřebných změn v zákoně.

SKRYTÉ TITULKY S  ÚPRAVOU PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Upoz � ornění na přítomnost jiné osoby, která není v obraze (kroky v chodbě).
Tón promluvy, pokud to nevyplývá ze situace a obrazu (ironie, sarkasmus...).  �
Informace o nestandardní hlasitosti promluvy (šeptem, polohlasem…).  �
Informace o tom, jakým jazykem postavy ve filmu mluví.  �
Identifikace hovořících osob, které nejsou viditelné v záběru. �
Informace o zvukové složce děje, který není vidět v záběru. �
Informace o zvukově výjimečných situacích (auto nestartuje…). �
Informace o atmosféře prostředí (náhlé ticho, pokřik davu z ulice). �
Neřečové hlasové projevy emocí – smích, pláč, není-li to vidět v záběru. �


