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Tisková zpráva, Brno, 1. 9. 2015 

Masarykova univerzita rozšíří počet publikací ve znakovém jazyce    

Zvýšit počet publikací dostupných ve znakovém jazyce je jedním z cílů společného 
projektu českých a norských odborníků, který na Masarykově univerzitě realizuje 
Středisko pro pomoc studentů se specifickými nároky Teiresiás. Díky projektu, 
financovanému z Norských fondů* mohou zapojené instituce sdílet zkušenosti v oblasti 
digitálního zpracování dokumentů pro potřeby všech stupňů vzdělávání a profesního 
uplatnění neslyšících. 

„Navzdory skutečnosti, že znakové jazyky byly formálně uznány jako přirozené jazyky 
a jako součást evropského kulturního dědictví, jejich postavení v rámci vzdělávacího 
systému je dosud poměrně slabé,“ řekl ředitel střediska Teiresiás Petr Peňáz. Podle 
něj je třeba dosáhnout také všeobecného zvýšení sebedůvěry a profesionality 
příslušníků neslyšící komunity jakožto jedné z lingvistických a kulturních minorit, což by 
mohlo vést k posílení jejich pozice na evropském trhu práce, zejména však ve 
vzdělávacích institucích a v oblasti vědeckého výzkumu.  

Masarykova univerzita do spolupráce přináší mimo jiné platformu hybridní knihy, kterou 
sama vyvinula. Ta nabízí zájemcům obsah v podobě vzájemně provázaného textu, 
zvuku a videa, přičemž právě vrstva videa je určena především pro záznam obsahu ve 
znakovém jazyce. „Z pohledu našeho pracoviště je zase inspirací kontinuální severská 
tradice výuky ve znakovém jazyce,“ vysvětlil Peňáz motivy vzájemné spolupráce.  

O tom, že právě Masarykova univerzita je pro tento projekt důstojným partnerem,  
svědčí fakt, že dokázala v průběhu uplynulých 15 let soustředit ve svých studijních 
programech téměř polovinu všech vysokoškolských studentů a pedagogů, kteří při 
svém studiu a výuce znakový jazyk používají.  

Pracovníci střediska Teiresiás Masarykovy univerzity spolupracují s odborníky z norské 
národní speciálněpedagogické instituce pro vzdělávání osob se specifickými potřebami 
Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste, Státní speciálně-pedagogické centrum). 

 

Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, zřídila 

Masarykova univerzita v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na 

univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a 

nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým. V podzimním semestru 2014 vedlo 

středisko v evidenci celkem 615 studentů. 

* Jednoletý projekt mobility (NF-CZ07- MOP-3- 230-2015) získal grantovou podporu z Norských fondů a 

fondů EHP v oblasti vzdělávání (CZ07 – EEA and Norway Scholarship Programme). 
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