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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 drugim etapie było uzyskanie opinii o elementach poprawionej sztucznej 

postaci migającej oraz jej porównanie z pierwszą wersją awatara.  

Ankieta składała się z dwudziestu dziewięciu pytań. Każde pytanie i odpowiedzi zostały 

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

ankiety.  

W drugiej części ankiety został udostępniony film z nagraną nową wersją Awatara 

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

przekazywanej treści.  

Jako uzupełnienie badań ankietowych przeprowadzone zostały badania metodą wywiadu 

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

odbiorze i rozumieniu wirtualnej postaci - animacji uwzględniającej zwiększenie ekspresji 

przez uwzględnienie cech kluczowych zidentyfikowanych w przeprowadzonych w ramach 

projektu badaniach. Zbierano również informacje, które cechy postaci wymagają dalszej 

pracy. 

Wywiady zostały przeprowadzone w Oddziale Śląskim Polskiego Związku Głuchych  

z siedzibą w Katowicach w dniu 19 grudnia 2019 roku. Swoje opinie w ramach wywiadów 

częściowo skategoryzowanych udzieliło 6 osób (6 mężczyzn), głównie w wieku późnej 

dorosłości. Były to osoby, które samodzielnie zgłosiły się do badania.  

 

2 Wyniki badania ankietowego 

Ankietę wypełniło w całości 51 osób, a 108 rozpoczęło jej wypełnianie. 

Na pierwsze pytanie: Gdzie pracuje Michał? prawidłowej odpowiedzi udzieliło 66,67%  

a nieprawidłowej 33,33%. 
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Wykres 1 Odpowiedzi na pytanie: Gdzie pracuje Michał? 

 
 

Na drugie pytanie: Co to jest awatar? prawidłowej odpowiedzi udzieliło 88,24%,  

a nieprawidłowej 11,76% respondentów.  

 
Wykres 2 Odpowiedzi na pytanie: Co to jest awatar? 

 
  

Na kolejne pytanie sprawdzające: Czym zajmuje się Michał? 72,55% respondentów 

odpowiedziało poprawnie, a 27,45% zaznaczyła niepoprawną odpowiedź. 
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Wykres 3 Odpowiedzi na pytanie: Czym zajmuje się Michał? 

 
Następnie poproszono respondentów o wyrażenie opinii dotyczącej poziomu zrozumienia 

migania awatara na filmie (Jak oceniasz poziom zrozumienia migania awatara na filmie?), 

gdzie respondenci uznali, że zrozumieli większość treści przekazanych przez awatara –  

39,21% (Bardzo dobrze, zrozumiałem wszystko – 9,80% i Dobrze, niewiele rzeczy nie 

zrozumiałem – 29,41%). Część respondentów zrozumiała połowę treści wymiganych przez 

awatara: 37,25% (Przeciętnie, zrozumiałem połowę),  a 1,96% nie zrozumiało nic oraz 

niewiele 21,57% użytkowników (Słabo, niewiele zrozumiałem).  

 
Wykres 4 Odpowiedzi na pytanie: Jak oceniasz poziom zrozumienia migania awatara na filmie?  

 
 

Kolejno użytkownicy zostali zapytani o opinie na temat awatara jako narzędzia pomocniczego 

dla osób głuchych. Respondenci na pytanie o to, czy taka postać wirtualna byłaby pomocna  
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w Urzędzie (Czy taka postać wirtualna byłaby pomocna w Urzędzie?) wyrazili opinię, że tak- 

35,29%, natomiast 64,71%, że nie.  

 
Wykres 5 Odpowiedzi na pytanie: Czy taka postać wirtualna byłaby pomocna w Urzędzie? 

 
Następnie respondenci zostali zapytani o to, czy tłumaczenie takiego awatara byłoby 

satysfakcjonujące, np. w urzędzie (Czy korzystanie z tłumaczenia takiego awatara, np.  

w urzędzie byłoby dla Ciebie satysfakcjonujące?), gdzie 33,34% uznała, że tak byłaby 

usatysfakcjonowana, natomiast 56,86% uznała, że nie, ponieważ uważa, że wymaga on 

poprawek (37,25%) i jest niezrozumiały (19,61%), mimo, że na wcześniejsze pytanie  

o zrozumiałość 76,46% odpowiedziało, że zrozumiało awatara przynajmniej w połowie.  

 
Wykres 6 Odpowiedzi na pytanie: Czy korzystanie z tłumaczenia takiego awatara, np. w urzędzie byłoby 

dla Ciebie satysfakcjonujące?  
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Z kolei na pytanie o opinie dotyczącą wprowadzenia nowych technologii wspierających 

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

technologicznych, które wspierają komunikację, np. w urzędzie?) 41,18% uważa, że są one 

niepotrzebne, ze względu na zbyt wiele trudności (23,53%) lub uważa, że nie nadają się do 

komunikacji (17,65%), ale za to 49,02% wyraziło opinię, że ich wprowadzenie jest bardzo 

potrzebne (21,57%), choć czasem powodują trudności (27,45%).  

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

wspierają komunikację, np. w urzędzie  

 
 

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,  
• dokładność odwzorowania postaci ludzkiej.  
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Elementy pomagające zrozumieć awatara uporządkowane w kolejności malejącej od cechy 

najbardziej pomagającej, prezentują się nastepująco: ruchy rąk (54,90%), ekspresja 

mimiczna (27.45%), wygląd zewnętrzny (23,53%), ruchy ust (21,57%), ruchy gałek ocznych 

i płynność ruchów rąk awatara (po 19,61%), ruchy ciała w przestrzeni oraz dokładność 

odwzorowania postaci ludzkiej (po 17,65%), ruchy ciała, ruchy brwi i ruchy głowy (po 

15,69%), widoczność języka (13,73%), mruganie (7,84%), widoczność zębów awatara 

(5,88%).  

Z kolei cechy, które najbardziej utrudniały respondentom zrozumienie awatara zostały 

uporządkowane od najbardziej utrudniającej do najmniej przeszkadzającej cechy i są 

następujące: ruchy ust (41,2%), wygląd zewnętrzny i ekspresja mimiczna (po 25,5%), 

dokładność odwzorowania postaci ludzkiej (21,6%), ruchy ciała (19,6%), ruchy rąk  

i płynność ruchów rąk awatara (po 17,7%), ruchy brwi i ruchy gałek ocznych (po 13,7%), 

ruchy głowy i ruchy ciała w przestrzeni (po 9,8%), widoczność zębów awatara (7,8%), 

mruganie i widoczność języka (5,9%). Wykres 8 przedstawia cechy pomagające  

i utrudniające zrozumienie awatara. 

 
Wykres 8 Cechy ułatwiające i utrudniające zrozumienie awatara Michała 

  
Na wykresie 9 przedstawiono opinię wyrażoną przez respondentów w zakresie cech awatara.  
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Wykres 9 Opinie na temat cech awatara 

 
 

Cechy ocenione jako nie wymagające poprawy (Bardzo dobrze, nie wymaga zmiany) 

to w kolejności malejącej następujące: ruchy gałek ocznych (19,61%), ruchy ciała w 

przestrzeni (17,65%), dokładność odwzorowania postaci ludzkiej oraz ruchy głowy (po 

15,69%), płynność ruchów rąk awatara, mruganie, eskpresja mimiczna (po 13,73%), 

widoczność zębów awatara (11,76%), ruchy ust, ruchy brwi, widoczność języka (po 9,80%), 

wygląd zewnętrzny (7,84%).  

 Kolejno cechy, które oceniono jako dobre, ale wymagające niewielkich poprawek 

((dobrze, wymaga niewielkich poprawek), to:  

wygląd zewnętrzny (25,49%), płynność ruchów rąk awatara (21,57%), widoczność języka, 

ekspresja mimiczna (po 17,65%), widoczność zębów awatara (15,69%), dokładność 

odzworowania postaci ludzkiej, ruchy ciała w przestrzeni, ruchy głowy, ruchy brwi (po 

13,73%), ruchy ust (11,76%), mruganie (9,80%), ruchy gałek ocznych (7,84%).  

   Z kolei jako cechy wymagające znacznych poprawek wymieniono w kolejności od 

najbardziej przeszkadzającej:  

ruchy ust (50,98%), ruchy ciała w przestrzeni (45,10%), dokładność odwzorowania postaci 

ludzkiej, ekspresja mimiczna, wygląd zewnętrzny (43,14%), płynność ruchów rąk awatara 

(39,22%), ruchy brwi, ruchy gałek ocznych (37,25%), widoczność zębów awatara, mruganie 

(29,41%), ruchy głowy, widoczność języka (po 27,45%).  
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Cechy oceniane najgorzej (bardzo źle, nie nadaje się do wykorzystania), to:  

ruchy ust (17,65%), ekspresja mimiczna (15,69%), widoczność zębów awatara, wygląd 

zewnętrzny (13,73%), dokładność odwzorowania postaci ludzkiej, płynność ruchów rąk 

awatara, mruganie (po 11,76%), ruchy ciała w przestrzeni, ruchy głowy, ruchy brwi, ruchy 

gałek ocznych (po 9,80%), widoczność języka (7,84%). 

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

ruchy ust (17,65%), ekspresja mimiczna (15,69%), widoczność zębów awatara, wygląd 

zewnętrzny (13,73%), dokładność odwzorowania postaci ludzkiej, płynność ruchów rąk 

awatara, mruganie (11,76%), ruchy ciała w przestrzeni, ruchy głowy, ruchy brwi, ruchy gałek 

ocznych (9,80%), widoczność języka (7,84%).  

 Następna część skupiała się na porównaniu pierwszej wersji awatara z drugą. 

Zapytano respondentów o to który z awatarów jest bardziej zrozumiały (Która z postaci była 

dla Ciebie bardziej zrozumiała? AGNIESZKA MICHAŁ?), gdzie uznano przez 62,75%, że 

bardziej zrozumiała była Agnieszka, a mniej Michał – 37,25%.  

 
Wykres 10 Odpowiedzi na pytanie: Która z postaci była dla Ciebie bardziej zrozumiała?  

 
Kolejno zapytano o wygląd awatarów (Wybierz postać, której wygląd bardziej Ci 

odpowiada). Respondenci uznali, że bardziej odpowiada im wygląd Agnieszki – 74,51% niż 

Michała – 25,49%.  
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Wykres 11 Odpowiedzi na pytanie: Wybierz postać, której wygląd bardziej Ci odpowiada.  

 
Następnie zapytano o opinię na temat migania awatarów (Która z postaci Twoim zdaniem 

migała lepiej? AGNIESZKA MICHAŁ?), gdzie respondenci wyrazili opinię, że bardziej im 

odpowiada miganie Agnieszki (58,82%) niż Michała (41,18%).  

 
Wykres 12 Odpowiedzi na pytanie: Która z postaci Twoim zdaniem migała lepiej?  

 
Ostatnie pytanie porównawcze poruszało kwestię lepszej ekspresji mimicznej (Która z postaci 

miała Twoim zdaniem lepszą ekspresję mimiczną? AGNIESZKA MICHAŁ?). Zdaniem 

respondentów lepszą ekspresję mimiczną ma Michał – 52,94% a nie Agnieszka – 47,06%.  
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Wykres 13 Odpowiedzi na pytanie: Która z postaci miała Twoim zdaniem lepszą ekspresję mimiczną? 

 
 

Grupa badanych – cechy respondentów – metryka – podsumowanie: 

Przeważającą grupę respondetów stanowią kobiety (65% badanych), a nie mężczyźni (35%). 

 
Wykres 14 Płeć respondentów 

 
 

Wiek 

Największą liczbę uczestników stanowiły osoby w wieku 54 lata (5 osób), następnie w wieku 

49 i 31 lat (po 3 osoby), kolejno 69,52,35,33,19,16 (po 2 osoby), a pojedyncze osoby w 

wiekyu: 77,71,67,65,61,50,45,43,41,40,39,37,32,30,29,25,24,21,20,18,17 lat.  



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

Strona | 13  
 

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

respondentów 

Wykres 15 przedstawia w jaki sposób komunikują się badani i jaki najczęściej stosują rodzaj. 

92,16% badanych komunikuję się za pomocą Polskiego Języka Migowego (PJM), 54,90% 

odczytuje mowę z ruchu ust, 47,06% mówi, 29,41% pisze, 27,45% używa Systemu 

językowo-migowego (SJM), a 1,96% używa innego rodzaju komunikacji. Najczęściej jest 

stosowany PJM (80,39%), mowa (43,14%), odczytywanie mowy z ruchu ust (31,37%), pismo 

(25,53%), SJM (17,65%), a 1,96% używa najczęściej innego rodzaju komunikacji.   

 
Wykres 15 Komunikacja badanych 
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3 Wyniki badania metodą wywiadów pogłębionych 

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 wspierające rozumienie i zakłócające je. 

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

 

Kwestionariusz wywiadu 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 
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 (m.in. syna, żony – bliski stopień pokrewieństwa). 
Osoba taka pełni rolę nie tylko tłumacza, ale również wspiera w załatwianiu spraw 
urzędowych, medycznych i innych. Jeden respondent miał doświadczenia we współpracy  
z tłumaczem języka migowego i był usatysfakcjonowany z usługi tłumaczenia. 

Trzech z rozmówców korzystało dotąd z tłumacza wirtualnego lub dostępnego zdalnie 
(on-line). Doświadczenia te były sporadyczne, ale zostały przez respondentów ocenione 
bardzo dobrze - komunikacja przebiegała płynnie, poziom migania tłumaczy oceniony był 
bardzo dobrze, a sprawa załatwiana za pośrednictwem tłumacza zdalnego została 
zrealizowana z powodzeniem. Pozostali rozmówcy nie korzystali z tej formy tłumaczenia. 
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II. Rozumienie wypowiedzi miganej przez sztuczną postać  
oraz elementy wpierające rozumienie i zakłócające je 

Po obejrzeniu całego nagrania migającej postaci wirtualnej, respondenci udzielali 
różnorodnych odpowiedzi na pytanie o poziom rozumienia awatara. Od opinii o pełnym 
zrozumieniu miganych treści do opinii o częściowym/ fragmentarycznym/ połowicznym 
zrozumieniu. Żaden z respondentów nie wskazał, że migany komunikat był dla niego zupełnie 
niezrozumiały. W wywiadach pojawiały się odniesienia procentowe w przedziale 50-70% 
rozumienia miganych treści. 

Wśród aspektów postaci anonimowanej, które należy lub warto ulepszyć, aby 
zwiększyć czytelność i poziom zrozumienia awatara, respondenci podkreślili wielkość dłoni  
i palców, które dzięki powiększeniu byłyby bardziej widoczne. Ruchy dłoni mogłyby też 
zwiększyć zakres wykorzystywanej przestrzeni. Wskazywano także, że warto byłoby 
powiększyć wielkość obrazu postaci migającej, poprzez zwiększenie, np. ekranu na którym 
wyświetlana jest postać. Taki zabieg pozwoliłby na większą czytelność i wyraźniejszy odbiór, 
co w przypadku osób starszych i ze słabszym wzrokiem jest szczególnie istotne. 

Co istotne respondenci nie zwracali już uwagi na brak płynności ruchów rąk i dłoni 
awatara. Tylko jeden respondent zaakcentował, ten fakt, pozostali ocenili płynność jako dobrą. 
Natomiast w odniesieniu do tempa migania zdania były podzielone. Jedne opinie wskazywały, 
że tempo jest właściwe, inne, że tempo jest zbyt wolne i przez to nienaturalne. Wg tego 
respondenta szybkie tempo migania byłoby lepiej zrozumiałe. Inny respondent natomiast 
podkreślał, że dzięki wolnemu miganiu jest w stanie zrozumieć dokładnie migane znaki. 

W obszarze mimiki, respondenci opisali ją jako dobrą, nie przeszkadzającą. Jeden 
rozmówca zauważył uśmiech awatara i uznał to za pozytywną cechę, inny natomiast uznał 
mimikę za „grymaszącą”. Jeden z rozmówców wolałby także, aby ruchy głowy były 
mniejsze. Wygląd awatara został uznany za naturalny. Pojawiły się pojedyncze opinie na 
temat ładnej fryzury, dobrych ruchów artykulacyjnych ust, dobrego zrozumienia ruchów 
mimicznych twarzy. 

Wygląd postaci awatara został opisany jako dobry, niewymagający zmian. Rozmówcy 
nie stwierdzali potrzeby zmiany kolorystyki ani jasności awatara. Wygląd zewnętrzny  
i ubiór był określony jako właściwy. Jeden respondent wyraził swoje preferencje, wskazując, 
że postać wirtualna mogłaby mieć bardziej „prostą” budowę, tzn. węższe ramiona i szersze 
okolice talii oraz, że kolor ubrania mógłby być ciemniejszy, aby lepiej było widać dłonie 
(większy kontrast pomiędzy ciemnym tłem i jasnym rysunkiem dłoni). 

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

Opinie dotyczące zastosowania postaci wirtualnej w instytucjach publicznych (urzędy, 
placówki medyczne) były podzielone. Jeden respondent  stwierdził, że awatar nadaje się do 
pełnienia funkcji informacyjnych, i co więcej byłby w stanie zaufać postaci wirtualnej. 
Pozostali respondenci mając możliwość wyboru, chętniej skorzystaliby z tłumacza człowieka 
lub tłumacza on-line. Koronnym argumentem przemawiającym za takim wyborem, który był 
podawany w trakcie wywiadów, była możliwość dwukierunkowego komunikowania się z 
tłumaczem człowiekiem będącym w placówce (spotkanie „na żywo”) lub za pośrednictwem 
komunikatora internetowego. Z takimi tłumaczami można porozmawiać, dopytać o coś lub 
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poprosić o wyjaśnienie. U awatara respondenci nie zauważyli takiej możliwości. Natomiast po 
wyjaśnieniu, że awatar miałby pełnić funkcje informacyjne, przyznali, że taka opcja wydaje się 
właściwa. Awatar mógłby się również sprawdzić w sytuacji, gdy nie ma dostępu do tłumacza-
człowieka lub tłumacza on-line. Część respondentów uznała także prowadzenie badań nad 
rozwojem postaci wirtualnej jako tłumacza języka migowego za dobry pomysł i akceptowała 
możliwość wprowadzenia w przyszłości postaci wirtualnej do przestrzeni publicznych. 

Wnioski i odpowiedzi na pytania badawcze na podstawie odpowiedzi udzielanych  
w ramach wywiadu pogłębionego przedstawione zostały w odniesieniu do kierunkowych 
pytań badawczych: 

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

znaczna. W wywiadach wielokrotnie wyrażano zrozumienie postaci wirtualnej (całościowe 
lub częściowe), podkreślano prawidłowy i naturalny wygląd. Wciąż preparowano postać 
ludzką bardziej niż postać wirtualną w sytuacjach załatwiania spraw życia codziennego, lecz 
wiele cech awatara uznano za akceptowalne. Zaufanie do postaci sztucznej wciąż było 
niewielkie. Jak już wspomniano wynikało ono z braku możliwości komunikowania się  
z awatarem i niepełnego zrozumienia miganych treści. 

2. Porównanie poziomu akceptacji postaci sztucznych prezentujących PJM w przypadku: 
a) nagranej na wideo całej wypowiedzi żywiej osoby, 
b) wypowiedzi składanej z fragmentów wideo, na których jest żywa osoba, 
c) wypowiedzi przekazywanej przez postać animowaną. 

Dot. badania ankietowego 
3. Jakie istnieją czynniki determinujące czytelność przekazu PJM przez animowaną 

wirtualną postać? 
W badaniu końcowym podkreślono potrzebę zwiększenia dłoni postaci wirtualnej, 

przestrzeni ruchów dłoni. Nie zwracano już uwagi na „przerywanie” i fragmentaryzacje 
ruchów, co można uznać za aspekt poprawiony w drugiej wersji awatara. 

Być może przydatne byłoby rozwiązanie pozwalające na zmianę tempa ruchów 
postaci wirtualnej, gdyż zdania na temat szybkości migania były rozbieżne i różne  
w zależności od preferencji. 

W zakresie mimiki nie podkreślano konieczności zbyt wielu poprawek. Jedna osoba 
zwróciła uwagę na potrzeby dopracowania ruchów oczu i jedna na zwiększenie wyrazistości 
ruchów ust. Ogólny wygląd w tym wygląd głowy awatara został odebrany pozytywnie. 

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

Odbiór i zrozumienie miganych treści wciąż nie było stuprocentowe. Jedna osoba określiła 
zrozumienie jako całkowite, a pozostałe osoby jako częściowe. Natomiast kwestie mimiki 
awatara nie były oceniane przez respondentów negatywnie lub jako kwestie do poprawy, co 
można uznać za progres w pracy nad opracowaniem postaci wirtualnej. 

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 dopuszczali możliwość wykorzystania postaci sztucznej w instytucjach 
publicznych w przyszłości.  
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