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1 Wprowadzenie  

Ankieta została opracowana przez zespół Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytut Technik 

Innowacyjnych EMAG w Katowicach w ramach projektu finansowanego przez PFRON.   

Celem ankiety w pierwszym etapie było uzyskanie opinii o elementach sztucznej postaci 

migającej oraz wskazówki, które elementy należy poprawić, tak by użytkownicy byli w pełni 

zadowoleni z oferowanego efektu prac zespołu. 

Jako uzupełnienie badań ankietowych przeprowadzono badania w postaci wywiadów 

pogłębionych. Celem badania było uzyskanie opinii osób posiadających ubytek słuchu o 

odbiorze i rozumieniu sztucznej postaci migającej oraz sugestii, które elementy należy 

poprawić, tak by użytkownicy byli w pełni zadowoleni z oferowanego efektu prac zespołu. 

Kwestionariusz wywiadu pozwolił na rozbudowanie o dane jakościowe i umożliwił 

respondentom swobodne wyrażanie opinii na temat migającej postaci wirtualnej, 

wykraczające poza proponowaną kafeterię odpowiedzi ankiety internetowej. Celem 

przeprowadzenia wywiadów było wyodrębnienie cech jakie mogą mieć wpływ na 

zrozumienie i łatwość odbioru języka migowego nadawanego przez postać wirtualną.  

Wywiady zostały przeprowadzone w Oddziale Śląskim Polskiego Związku Głuchych  

z siedzibą w Katowicach w dniach 13-14 czerwca 2019 roku. Swoje opinie w ramach 

wywiadów częściowo skategoryzowanych udzieliło 10 osób w tym 7 mężczyzn i 3 kobiety, 

głównie w wieku późnej dorosłości. Były to osoby, które samodzielnie zgłosiły się do 

badania. 

1 Wyniki badania ankietowego 

Ankietę wypełniło w całości 60 osób (53,12%), a 112 (65,12%) rozpoczęło jej 

wypełnianie.  

Ankieta składała się z trzydziestu trzech pytań. Każde pytanie i odpowiedzi zostały 

przetłumaczone na PJM przez tłumacza, który został nagrany na załączonych filmach do 

ankiety.  

W pierwszej części ankiety został udostępniony film z nagranym Awatarem migającym  

w PJM. Respondenci mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące przekazywanej 

treści. Wśród wypełnionych ankiet 81,67% respondentów odpowiedziało prawidłowo na 

pytanie: Gdzie pracuje Agnieszka?, a tylko 18,33% odpowiedziało nieprawidłowo. 
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Wykres 1 Odpowiedzi na pytanie: Gdzie pracuje Agnieszka?  

 

 
Na drugie pytanie: Co to jest awatar? 88,33% respondentów udzieliła prawidłowych 

odpowiedzi, a tylko 11,66 % udzieliła nieprawidłowej odpowiedzi.  
 

Wykres 2 Odpowiedzi na pytanie: Co to jest awatar?  

 
Na kolejne pytanie sprawdzające: Czym zajmuje się Agnieszka? 81,67% respondentów 

odpowiedziało poprawnie, a 18,34% zaznaczyła nieodpowiednią odpowiedź.  

 

 

 

 

 



Badania nad możliwościami zwiększenia czytelności wypowiedzi w Polskim Języku Migowym  
przez animowaną wirtualną postać 

Strona | 5  
 

Wykres 3 Odpowiedzi na pytanie: Czym zajmuje się Agnieszka?  

 
Następnie poproszono respondentów o wyrażenie opinii dotyczącej poziomu zrozumienia 

migania awatara na filmie (pytanie: Jak oceniasz poziom zrozumienia migania awatara na 

filmie?), gdzie respondenci uznali, że zrozumieli większość treści przekazanych przez awatara 

–  50% ( Dobrze, niewiele rzeczy nie zrozumiałem – 40%; Bardzo dobrze, zrozumiałem 

wszystko – 10%). Z kolei część respondentów zrozumiała połowę treści wymiganych przez 

awatara: 31,67% (Przeciętnie, zrozumiałem połowę),  a 1,67% nie zrozumiało nic oraz 

niewiele 16,67% użytkowników (Słabo, niewiele zrozumiałem).  
 

Wykres 4 Odpowiedzi na pytanie: Jak oceniasz poziom zrozumienia migania awatara na filmie?  
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Kolejno użytkownicy zostali zapytani o opinie na temat awatara jako narzędzia 

pomocniczego dla osób głuchych. Pierwszym z pytań było: Czy postać wirtualna, która 

używa języka migowego byłaby pomocna dla osób głuchych, np. w urzędzie? Wśród opinii 

badanych łącznie 45% oceniło pozytywnie takie rozwiązanie, w tym: 28,33% uznało, że Tak, 

osoby głuche mogłyby korzystać z takiego tłumacza, ale miałyby pewne problemy oraz 

16,67% badanych, którzy uznali, że korzystanie z tłumacza - awatara byłoby pomocne dla 

osób głuchych, np. w urzędzie. Z kolei łącznie 50% badanych zaznaczyło, że awatar wymaga 

licznych poprawek (31,67% badanych) oraz, że jest niezrozumiały (18,33% badanych). 5% 

badanych zaznaczyło brak zdania na ten temat.  
 

Wykres 5 Odpowiedzi na pytanie: Czy postać wirtualna, która używa języka migowego byłaby pomocna 

dla osób głuchych, np. w urzędzie  

 
  

Następne pytanie dotyczyło satysfakcji korzystania z tłumaczenia proponowanego 

awatara. Łącznie 50% badanych uznało, że awatar wymaga ulepszenia, ponieważ jest 

niezrozumiały (16,67% badanych), a także wymaga licznych poprawek (28,33% badanych). 

Niemniej jednak 11,67 % osób uznało, że awatar jest nienajgorszej jakości, gdyż 26,67% 

uznało, że mogłaby korzystać z takiego tłumacza, ale miałaby problemy, a 11% nie miałaby 

problemu z korzystaniem z niego. 16,67% badanych uznało, że nie ma zdania na ten temat.  
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Wykres 6 Odpowiedzi na pytanie: Czy korzystanie z tłumaczenia takiego awatara, np. w urzędzie byłoby 

dla Ciebie satysfakcjonujące  

 
 Kolejne pytanie dotyczyło wprowadzenia nowych technologii wspierających 

komunikację, np. w urzędzie (Co sądzisz o wprowadzaniu nowych rozwiązań 

technologicznych, które wspierają komunikację, np. w urzędzie). Ponad połowa respondentów 

uważa, że wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych, które wspierają komunikację 

są ważne (łącznie 58,33%), gdzie uznano je za bardzo potrzebne (25%) mimo, że czasem 

powodują trudności (33,33%). Niespełna 40% (38%) uznała, że są niepotrzebne i sprawiają 

wiele trudności (15%) oraz, że w ogóle nie dają się do komunikacji (18,33%). 8,33% 

respondentów nie ma zdania na ten temat.  
 

Wykres 7 Odpowiedzi na pytanie: Co sądzisz o wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych, które 

wspierają komunikację, np. w urzędzie  
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Następnie zapytano respondentów o to, czy są w stanie zaakceptować rozwiązanie, w 

którym używany jest awatar posługujący się językiem migowym zamiast tłumacza-

człowieka? 23,33% respondentów uznało, że awatar może zastąpić tłumacza-człowieka, a 

76,67% uważa, że awatar nie jest w stanie zastąpić tłumacza-człowieka.  
 

Wykres 8 Odpowiedzi na pytanie: Czy jesteś w stanie zaakceptować rozwiązanie, w którym używany jest 

awatar posługujący się językiem migowym zamiast tłumacza-człowieka?  

 
 

Następne pytania dotyczyły wskazania elementów, które pomagały zrozumieć awatara, 

oraz które nie. Kolejne pytania dotyczyły oceny cech awatara, w tym:  

• wyglądu zewnętrznego awatara 

• ekspresji mimicznej awatara,  

• ruchu gałek ocznych awatara,  

• mrugania awatara,  

• ruchów brwi awatara,  

• ruchów ust awatara, 

• widoczności zębów awatara,  

• widoczności języka,  

• ruchów głowy,  

• pozycji i ruchów ciała w przestrzeni,  

• płynność ruchów rąk awatara,  

• dokładności odwzorowania postaci ludzkiej.  
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Elementy pomagające zrozumieć awatara są kolejno w kolejności malejącej:  

ruchy rąk (61,67%), płynność ruchów rąk (45%), ruchy ciała (35%), dokładność 

odwzorowania postaci ludzkiej (28,33%), ruchy ciała w przestrzeni (28,33%), ekspresja 

mimiczna i ruchy ust (po 25%), wygląd zewnętrzny (23,33%), ruchy głowy (21,67%), ruchy 

gałek ocznych, widoczność zębów awatara (po 20%),  ruchy brwi i widoczność języka (po 

18,33%), mruganie (16,67%).   

Wskazanymi jako cechy utrudniające odbiór awatara są w porządku od najbardziej 

utrudniającego odbiór respondetom kolejno: ekspresja mimiczna (38,33%), a następnie w 

kolejności malejącej takie cechy awatara jak: płynność ruchów rąk, wygląd zewnętrzny, 

ruchy ciała, (po 28,33%), ruchy w przestrzeni, ruchy ust (po 21,67%), ruchy rąk (20%), 

dokładność odzworowania postaci ludzkiej (13,33%), ruchy głowy, widocznośc języka (po 

11,67%), ruchy brwi (10%), widoczność zębów (8,33%), a najmniej utrudniającymi 

elementami było mruganie oraz ruchy gałek ocznych (po 6,67% wskazanych odpowiedzi 

wśród badanych). Wykres 9 przedstawia cechy pomagające i utrudniające zrozumienie 

awatara. 
 

Wykres 9 Cechy ułatwiające i utrudniające zrozumienie awatara: Agnieszki 

 
 

Na wykresie 10 przedstawiono popularnosć cech, które wymagają poprawy, oraz te, 

które są bardzo dobrze ocenione wśród badanych.  

 

cechy utrudniające

cechy ułatwiające
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Wykres 10 Opnie na temat cech awatara  

 
 

Rozpoczynając od cech wskazanych jako nie wymagających poprawy (Bardzo dobrze, 

nie wymaga zmiany), to w kolejności malejącej wskazano następujące: 

dokładność odwzorowania postaci ludzkiej (11,67%), płynność ruchów rąk, pozycja i ruchy 

ciała w przestrzeni, ruchy rąk i wygląd awatara (po 10%), ruchy brwi, ruchy gałek ocznych 

(po 5%), ekspresja mimiczna, mruganie oraz widoczność zębów (po 3,33%), ruchy głowy, 

ruchy ust i widoczność języka (po 1,67%).  

Kolejno cechy, które wskazano jako wymagające niewielkich poprawek (dobrze, 

wymaga niewielkich poprawek), to:  

płynność ruchów rąk  i ruchy rąk (po 36,67%), wygląd awatara (31,67%) dokładność 

odzworowania postaci ludzkiej (30%), ruchy głowy (23,33%), pozycja i ruchy ciała w 

przestrzeni (21,67%), ruchy ust (11,67%), widoczność języka, ruchy gałek ocznych oraz 

ekspresja mimiczna (po 8,33%),  mruganie  (6,67%), ruchy brwi i widoczność zębów (po 

5%).  

Cechy określone jako wymagające znacznych poprawek (źle, wymaga znacznych 

poprawek), to:  

ruchy ust (51,67%), pozycja i ruchy ciała w przestrzeni (50%), ekspresja mimiczna (41,67%), 

płynnosć ruchów rąk, ruchy rąk (po 38,33%), widoczność języka (36,67%), ruchy brwi, ruchy 

galęk ocznych, mruganie oraz ruchy głowy (po 33,33%), dokładność odzworowania postaci 

ludzkiej i widoczność zębów (po 26,67%) i wygląd awatara (23,33%).  
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Cechy oceniane najgorzej (bardzo źle, nie nadaje się do wykorzystania), to:  

widoczność zębów awatara (30%), ruchy brwi (28,33%), ekspresja mimiczna oraz ruchy ust 

(po 26,67%),  ruchy gałek ocznych (25%), mruganie (21,67%), ruchy głowy (20%), 

widoczność języka (18,33%), wygląd awatra oraz pozycja i ruchy ciała w przestrzeni (po 

10%), płynność ruchów rąk, ruchy rąk, dokładność odwzorowania postaci ludzkiej (po 

8,33%).  

Cechy wskazywane jako, te które nie są ani dobre, ani złe (nie mam zdania), to:  

widoczność języka, widoczność zębów i mruganie (po 35%), ruchy gałek ocznych,  ruchy 

brwi (po 28,33%), wygląd awatara (25%), dokładność odwzorowania postaci ludzkiej 

(23,33%), ruchy głowy (21,67%), ekspresja miminczna (20%), pozycja i ruchy ciała w 

przestrzeni, ruchy ust (po 8,33%), płynność ruchów rąk oraz ruchy rąk (po 6,67%).   

Etap następny ankiety dotyczył tłumaczenia lektora człowieka, gdzie sprawdzano 

zrozumiałość przekazanego tekstu oraz oceniano migającego lektora.  

Najpierw zadano trzy pytania sprawdzające zrozumiałość lektora- człowieka a 

następnie zapytano o opinię respondetów. Na pierwsze pytanie (Gdzie pracuje Karolina?) 

prawidłowo odpowiedziało 90%, tylko 10% udzieliła nieprawidłowej odpowiedzi. Na drugie 

pytanie (Jaki zawód wykonuje Karolina?) poprawnej odpowiedzi udzieliło 95%, a tylko 5% 

złej. Również na trzecie pytanie (Co Karolina robi w pracy?) 93,33% odpowiedziało zgodnie 

z prawdą, a 6,67% udzieliło błędnej odpowiedzi. Kolejno zadano pytanie o poziom 

zrozumienia migania tłumacza na filmie, gdzie 71,67% badanych uznała, że jest on bardzo 

dobry, 25% dobry, średni 1,67% oraz bardzo zły również wynoszący 1,67%.  

 
Wykres 11 Odpowiedzi na pytanie Jak oceniasz poziom zrozumienia migania tłumacza na filmie?  
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Następne pytania dotyczą porówania postaci lektorów migających dla respondentów. 

Zapytano o to, która postać: człowiek czy awatar była bardziej zrozumiała, gdzie 100 % 

respondentów uznało, że człowiek. Kolejno zapytano o możliwość wybrania rodzaju 

tłumacza, awatara lub człowieka w urzędzie. Badani wybraliby w większości człowieka 

(96,67%), ale 3,33% respondentów uznało, że mógłby być to również awatar.  

 

Grupa badanych – cechy respondentów – metryka – podsumowanie: 

Przeważającą grupę respondetów stanowią kobiety (58,82% badanych), a nie mężczyźni 

(41,18%).  
 

Wykres 12 Płeć badanych  

 
 

Wiek 

Największą liczbę uczestników stanowiły osoby w wieku 28 lat (8,33% badanych), następnie 

32, 33 i 40 lat (po 6,67%), kolejno 23 i 34 lata (po 5%), potem osoby w wieku: 18, 19, 22, 25,  

35, 37, 41, 44 i 60 lat (po 3,33%), a najmniej (po 1,67%), to osoby w wieku: 16, 17, 21, 24, 

26, 29, 31, 36, 38, 39, 42, 48, 51, 53, 56, 71, 73 lata.  

 

Jaka komunikacja jest używana i która z nich jest najczęściej wykorzystywana przez 

respondentów 

 

Wykres 13 przedstawia w jaki sposób komunikują się badani i jaki najczęściej stosują 

rodzaj. 81,67% badanych komunikuję się za pomocą PJM, 60% mówi, 38,33% pisze, 36,67% 

odczytuje mowę z ruchów ust, a 30% stosuje SJM, z kolei 3,33% używa innego rodzaju 

sposobów komunikacji. Najczęściej jest stosowany PJM (58,33%), i mówienie (55%), 
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26,67% posługuje się odczytwaniem mowy z ruchów ust, 23,33% pisze, 16,67% używa SJM, 

a 1,67% innego rodzaju komunikacji.   
 

Wykres 13 Komunikacja badanych  

 

2 Wyniki przeprowadzonych wywiadów pogłebionych 

    

Badanie prowadzone było na podstawie kwestionariusza wywiadu opracowanego przez 
zespół projektowy. Wywiad rozpoczynał się brefingiem (przywitaniem, przedstawieniem celu 
badania, zapewnieniem o anonimowości, pytaniem o potrzebę uzupełnienia informacji przed 
rozpoczęciem badania) i zakończony debrefingiem (podsumowaniem najważniejszych 
wątków rozmowy, pytaniem o potrzebę uzupełnienia wypowiedzi, pytaniem o samopoczucie 
po wywiadzie). Zasadnicza część pytań kwestionariusza podzielona była na trzy bloki: 

I. Pytania dotyczące doświadczeń w korzystaniu z usług tłumacza języka migowego 
oraz tłumacza komputerowego/on-line. 

II. Pytania dotyczące rozumienia wypowiedzi miganej przez sztuczną postać  
oraz elementy wpierające rozumienie i zakłócające je. 

III. Pytania dotyczące wyrażenia opinii na temat praktycznego zastosowania 
wirtualnej postaci w załatwianiu spraw formalnych lub w życiu codziennym. 

Kwestionariusz zawierał łącznie 12 pytań, które były zadawane w ramach wyznaczonych 
bloków tematycznych, lecz ich liczba i kolejność dostosowywana była do odpowiedzi 
udzielanych przez respondentów. Całość wywiadu prowadzona była w języku migowym  
i rejestrowana za pomocą kamery wideo. W trakcie wywiadu, przed rozpoczęciem zadawania 
pytań w ramach bloku II prezentowany był film migany przez postać wirtualną (awatara). 

Do opracowywania zgromadzonych danych zostało użyte oprogramowanie do analizy 
danych jakościowych Nvivo 12. Analiza i interpretacja udzielanych przez respondentów 
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wypowiedzi przedstawiona jest w oparciu o obszary tematyczne wyznaczone przez bloki 
pytań wywiadu. 

 

I. Doświadczenia w korzystaniu z usług tłumacza języka migowego oraz 
tłumacza komputerowego/on-line 

W odniesieniu do doświadczeń współpracy z tłumaczem języka migowego, 
respondenci w większości wypowiadali się, że swoje sprawy życia codziennego (w tym 
medyczne, czy administracyjne) załatwiają sami, wykorzystując pisanie na kartce lub  
z pomocą słyszącego członka rodziny (wskazano syna oraz siostrę - bliski stopień 
pokrewieństwa, jeden mężczyzna wspomniał o koledze, który go wspiera w tym obszarze). W 
sytuacji, gdy rolę profesjonalnego tłumacza zajmuje członek rodziny komunikacja przebiega 
adekwatnie do wypracowanego w rodzinie sposobu porozumiewania się, czyli mowy 
werbalnej i odczytywania z ruchu ust lub języka migowego. Jedna osoba komunikuje się 
werbalnie podczas załatwiania spraw życia codziennego. Kilkoro respondentów zwróciło 
także uwagę, na problemy z niezrozumieniem treści lub porozumieniem się z drugą osobą, 
pojawiające się przy wyborze samodzielnej formy realizacji codziennych zadań życiowych. 

Żaden z rozmówców nie korzystał dotąd z tłumacza wirtualnego lub dostępnego 
zdalnie (on-line). Wśród podanych przyczyn takiego stanu rzeczy wskazano, m.in. że:  

• współpraca z członkiem rodziny jest wystarczająca;  
• skorzystanie z usługi tłumacza on-line wymagało 30 min oczekiwania na połączenie 

(w jednym przypadku);  
• preferowany jest kontakt werbalny (przez jednego z rozmówców).  

 

II. Rozumienie wypowiedzi miganej przez sztuczną postać  
oraz elementy wpierające rozumienie i zakłócające je 

Po obejrzeniu całego nagrania migającej postaci wirtualnej, respondenci wypowiadali 
się, że rozumieją migany komunikat „średnio” lub „trochę”. Jedna osoba wskazała, że 
zrozumiała połowę komunikatu, inna tylko pojedyncze znaki, a jeszcze inna w ogóle nie 
zrozumiała miganej treści. 

Wśród aspektów postaci wirtualnej, które należy lub warto ulepszyć, aby zwiększyć 
czytelność i poziom zrozumienia awatara, respondenci szczególnie podkreślili ruchy rąk i 
dłoni. Miganie awatara zostało określone jako sztuczne, „robotyczne”, nienaturalne. Ruchy 
rąk zostały opisane jako zbyt wolne, „ucinane” lub „urywane”, sztywne. Zwrócono uwagę na 
zbyt szeroki zakres ruchów w przestrzeni. W odniesieniu do tempa migania zostało ono 
opisane jako stałe [niezmienne, jak w naturalnej komunikacji – przyp.AI]. Na pytanie jakie 
cechy awatara wymagają poprawy bądź udoskonalenia, badani odpowiedzieli (tylko kilka 
osób było w stanie wyartykułować obszar koniecznych zmian), że jest to płynność i 
elastyczność ruchów dłoni oraz płynność przejść pomiędzy znakami, a także wyrazistości 
migania awatara. Jedna osoba zwróciła uwagę na konieczność odwzorowania naturalnych 
ruchów ciała ludzkiego.  
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W obszarze mimiki, respondenci zgłosili potrzebę dodania ruchów artykulacyjnych ust 
oraz adekwatnych wyrazów mimicznych wyrażających, np. radość lub smutek. Ruchy 
artykulacyjne pomagają w rozumieniu treści i są komplementarne z treściami miganymi za 
pomocą dłoni. Potrzeba ta może być związana z potrzebami komunikacyjnymi wyrażanymi 
przez respondentów w pierwszej części badania (wykorzystywanie mowy fonicznej i 
odczytywanie z ruchu ust w życiu codziennym). Jedna osoba zasugerowała opracowanie 
bardziej przyjaznego wyrazu twarzy, który np. w kontekście wykorzystania postaci wirtualnej 
w różnego typu instytucjach publicznych i urzędach będzie w większym stopniu zachęcała do 
skorzystania ze świadczonych przez nią usług informacyjno-tłumaczeniowych.  

Żaden z rozmówców nie był zaineresowany zmianą wyglądu awatara (jego płci lub 
ubioru). W jednej wypowiedzi zwrócono uwagę, że ubiór powinien być ciemny dla lepszego 
kontrastu dłoni na ciemnym tle i poprawy wyrazistości odbioru wizualnego.  

III. Opinie na temat praktycznego zastosowania wirtualnej postaci w załatwianiu 
spraw formalnych lub w życiu codziennym 

Tylko dwie z badanych osób otwarcie przyznały, że korzystają z nowoczesnych 
technologii (komunikatorów internetowych, portali społecznościowych, telefonów 
komórkowych), natomiast jedna wprost odparła, że z nich zupełnie nie korzysta. Natomiast 
większość osób wypowiedziała się, że nie jest skłonna do korzystania z nowoczesnych 
technologii w postaci usług tłumacza będącego postacią wirtualną. Wśród głosów 
argumentujących pojawiły się informacje o braku zaufania do sztucznej postaci ludzkiej,  
trudnościami w skorzystaniu z takiego rozwiązania, np. podczas wizyty lekarskiej, braku 
możliwości nawiązania interakcji z awatarem (zadawania mu pytań, proszenia o wyjaśnienia). 
Dwukrotnie wyrażono opinię o możliwości wykorzystywania technologii, ale wyłącznie do 
kontaktów z drugim człowiekiem a nie z postacią wirtualną.  

Wnioski i wstępna próba odpowiedzi na pytania badawcze na podstawie odpowiedzi 
udzielanych w ramach wywiadu pogłębionego dotyczyć może następujących kierunkowych 
pytań badawczych: 

1. Jaka jest akceptacja postaci sztucznych w przypadku przekazywania treści w 
PJM? 
Akceptacja postaci sztucznej prezentującej komunikat w języku migowym była 

niewielka. Respondenci wyrażali brak zaufania wobec postaci wirtualnej oraz niewielki 
poziom zrozumienia miganych treści. Zwracali uwagę na niemożność nawiązania interakcji  
z taką postacią w przeciwieństwie do tłumacza-człowieka. Na postawione pytanie o 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy tłumaczem-człowiekiem a tłumaczem-awatarem, 
jednogłośnie opowiadali się za tym pierwszym. W jednej wypowiedzi respondent wskazał, że 
w sytuacji braku tłumacza mógłby wykorzystać urządzenie z postacią wirtualną. 

2. Porównanie poziomu akceptacji postaci sztucznych prezentujących PJM  
w przypadku: 

a) nagranej na wideo całej wypowiedzi żywej osoby, 
b) wypowiedzi składanej z fragmentów wideo, na których jest żywa osoba, 
c) wypowiedzi przekazywanej przez postać animowaną. 

Dot. całego badania 
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3. Jakie istnieją czynniki determinujące czytelność przekazu PJM przez wirtualną 
postać? 
Do głównych czynników, wyodrębnionych na podstawie wywiadów, determinujących 

czytelność przekazu PJM przez animowaną wirtualną postać zaliczyć można: 
- ruchy rąk i dłoni – płynność ruchów, płynność przejść pomiędzy miganymi znakami, 
elastyczność, tempo migania, zakres przestrzenny ruchu; 
- mimika i układy ust – ruchy artykulacyjne, wyrażanie podstawowych emocji (radość, 
smutek). 
 Z kolei spośród czynników wpływających na czytelność komunikatu w PJM wyeliminowano 
natomiast możliwość zmiany wyglądu awatara (płci, ubioru itp.). 

4. Czy zwiększenie ekspresyjności postaci wirtualnej przez dodanie elementów 
związanych z mimiką i emocjami wpływa na zmianę skuteczności przekazu? 

Dot. całego badania 
5. Czy prowadzenie dalszych badań nad możliwościami automatyzacji użycia 

języka migowego przy wykorzystaniu wirtualnych postaci (w tym również badań 
nad zapisem tekstowym języka migowego) jest uzasadnione? 

Respondenci nie wykazali wysokiego poziomu akceptacji postaci wirtualnej w pierwszej 
części badania, lecz po wprowadzeniu sugerowanych udoskonaleń i poprawek, w części 
drugiej opinia ta może ulec zmianie. 
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