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Studium s handicapem v kostce



Ve středisku Teiresiás jsou k dispozici vhodné 
technologie a technické prostředky potřebné 
pro zpřístupnění výuky studentů s postižením:
 » speciální výpočetní technika (hardware i soft-

ware), příp. individuálně nastavitelný mobiliář 
pro případy individuální výuky v prostorách 
Střediska,

 » technické vybavení zapůjčované buď přímo 
potřebnému studentovi, nebo pracovišti, které 
bude jeho výuku zajišťovat.

Součástí poskytovaného servisu jsou i konzulta-
ce, kurzy práce se speciální výpočetní technikou, 
příp. metodické vedení, mají-li se při výuce využí-
vat nová nebo méně obvyklá technická řešení.

Spektrum služeb různících se podle toho, komu 
jsou primárně určeny a nabízeny, např.:
 » studentům se zrakovým postižením: nácvik 

prostorové orientace ve výukových a obsluž-
ných prostorách MU, na kolejích, v menzách 
a přilehlém městském prostředí; zajištění 
doprovodu, vyžaduje-li studium jednorázovou 
návštěvu neznámého prostředí, 

 » studentům s pohybovým postižením: asisten-
ce při dopravě na výuku a zpět; služby osobní 
asistence na půdě MU,

 » studentům se zrakovým, sluchovým a pohy-
bovým postižením: asistence při sportovních 
aktivitách v rámci výuky na MU (včetně letních 
a zimních výcvikových kurzů).

Studijní poradenství Přijímací zkoušky
Všichni uchazeči jsou ke studiu na MU přijímá-
ni na základě výsledků testování – vyžadovány 
jsou tzv. Testy studijních předpokladů, nebo 
– v případě několika fakult (např. FSS, FI, LF) – i 
jiné testy, např. Národní srovnávací zkoušky 
společnosti Scio, příp. oborové testy.
Uchazeči mají možnost absolvovat přípravné 
kurzy, v nichž si mohou mj. vyzkoušet pracovní 
metody, které test předpokládá a které ucha-
zeč ze svého předchozího studia nemusí znát 
(práce se speciálním softwarem – např. odečítači 
obrazovky pro uživatele se zrakovým postižením, 
práce s videodokumenty pro neslyšící apod.). 

Pokrývá především organizační zajištění studia 
studentů s jakýmkoliv typem postižení, a to od 
jejich přijímacího řízení až po ukončení studia. 
Zahrnuje:
 » možnost konzultovat výběr studijního oboru, 

aby byl slučitelný s konkrétním postižením,
 » organizaci průběhu studia (tvorba individuál-

ního studijního plánu, organizace individuální 
výuky, příp. zkušebních termínů),

 » návrhy adaptací studia s ohledem na fyzické 
možnosti studentů, 

 » organizační pomoc při jednání s vyučujícími a 
pracovníky fakultních studijních oddělení.

  www.teiresias.muni.cz/studium
  www.muni.cz/TSP
 www.teiresias.muni.cz/TSP_CZJ

Technické zázemí Osobní asistence



Tlumočnický servis

Modifikace formální stránky studia – např. zařa-
zením individuální výuky – je možná v případech, 
kdy student není objektivně schopen sledovat 
výklad učitele, příp. reagovat na jeho pokyny při 
standardní výuce, obvykle např. z těchto důvodů:
 » nevhodné akustické podmínky učebny; není 

možné poskytnout tlumočení do ZJ či přepis 
(v případě studentů se sluchovým postižením),

 » častá práce s tabulí, s obrazovými materiá-
ly, aplikacemi nepřístupnými ve standardní 
podobě (v případě studentů se zrakovým 
postižením),

 » výuka v terénu; požadavek na pohyb, na jem-
nou motoriku při ovládání speciální techniky 
(v případě studentů s pohybovým postižením).

Servis primárně zajišťující oboustrannou komuni-
kaci studentů či pracovníků univerzity se slucho-
vým postižením v rámci studijních a pracovních 
aktivit na MU.
Zahrnuje především:
 » tlumočení do/z českého znakového jazyka,
 » příp. artikulační tlumočení.

Tlumočením se zpřístupňují:
 » přednášky, cvičení i další součásti výuky (spor-

tovní aktivity aj.),
 » organizační jednání související se studiem,
 » kulturní či jiné společenské akce univerzity 

(imatrikulace, promoce apod.).

Stejně jako tlumočnický servis zajišťuje komuni-
kaci a přenos informací studentům se sluchovým 
postižením v rámci studijních aktivit na MU.
Zahrnuje především:
 » individuální synchronní přepis mluveného 

slova do češtiny a jeho vizualizaci na displeji, 
 » možnost přenosu aktuálně promítaných pre-

zentací na příruční displej, který má uživatel 
k dispozici, a jejich zobrazení včetně titulků 
s pronášeným komentářem.

Užívaná technologie (Polygraf) současně umož-
ňuje okamžitou distribuci simultánního přepisu 
mezi početnější publikum.

  www.teiresias.muni.cz/polygraf

Studijní literaturu mají studenti s postižením 
k dispozici v takové podobě, která umožňuje 
efektivní práci s ní – např. elektronické texty 
nebo hmatové dokumenty v Brailleově bodovém 
písmu, videozáznamy v českém znakovém jazyce 
nebo obrazové záznamy doplněné titulky.
Grafická složka studijních materiálů je v nutných 
případech převáděna na grafiku hmatovou – reli-
éfní, či trojrozměrnou (modely).
Část publikací je dostupná jako tzv. hybridní 
knihy – multimediální publikace kombinující elek-
tronický text se zvukovou stopou, příp. s videozá-
znamem překladu ve znakovém jazyce.

  www.teiresias.muni.cz/vydavatelstvi

Individuální výukaStudijní materiály

Přepisovatelský servis
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Středisko Teiresiás
V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita specia-
lizované celouniverzitní pracoviště – Středisko pro 
pomoc studentům se specifickými nároky (Stře-
disko Teiresiás), jehož úkolem je zajišťovat, aby 
obory akreditované na univerzitě byly v  největší 
možné míře přístupné i studentům nevidomým a 
slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s  po-
hybovým handicapem, se specifickými poruchami 
učení, případně s jiným typem postižení. 
V rámci MU je Středisko Teiresiás samostatné pra-
coviště spolupracující se Studijním odborem Rek-
torátu MU, Poradenským centrem, Centrem jazy-
kového vzdělávání a dalšími součástmi univerzity.

www.teiresias.muni.cz


