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Masarykova univerzita se snaží 
nabízet všem svým studentům 
stejnou šanci. Proto v roce 2000 
zřídila specializované pracoviště – 
Středisko pro pomoc studentům 
se specifickými nároky. Mezi
studenty je centrum známější 
pod názvem Středisko Teiresiás 
(podle bájného slepého 
antického věštce). Stará se o to, 
aby studijní obory akreditované 
na univerzitě byly přístupné 
také studentům nevidomým 
a slabozrakým, neslyšícím 
a nedoslýchavým, osobám 
s pohybovým handicapem nebo 
s jiným postižením.

Středisko Teiresiás je především výukovým cen-
trem s rozsáhlou nabídkou kurzů, které doplňují 
nebo nahrazují řádnou výuku. Probíhají ve spe-
ciálních prostorách určených handicapovaným 
studentům, a to včetně účastníků celoživotního 
vzdělávání. Centrum má také vlastní celouniver-
zitní studijní oddělení, které poskytuje informace 
nejen ústně, mailem nebo formou chatu, ale i ve 
znakovém jazyce – osobně nebo formou video-
konferencí. Aktivity střediska jsou ale mnohem 
širší, zahrnují poradenské a metodické služby 
středoškolským studentům i vyučujícím a rovněž 
vývoj vlastních technologických řešení. Středis-
ko provozuje také jediné brailleské vydavatelství 
v ČR s celostátní digitální knihovnou, tlumočnic-
kým centrem a asistentským dispečinkem.

Zrakově postiženým pomáhá Teiresiás se studi-
em prostřednictvím moderní techniky – odečítačů 
obrazovky (screenreaderů), softwarových a stolních 
lup, brailleských displejů a dalších zařízení. Touto 
technikou jsou vybaveny studovny pro celkem 
dvaadvacet posluchačů. K dispozici je také digitální 
a hmatová knihovna, která obsahuje přes čtyři tisíce 
titulů, z toho více než čtvrtinu v bodovém písmu. 
Většina fondu má digitální podobu. Část knih je tzv. 
hybridních – jde o multimediální publikace kombi-
nující elektronický text s nahrávkou hlasu. 

Sebelepší vybavení by však nemělo smysl, 
kdyby jeho používání nebylo propojeno s dalšími 

službami, např. výukou v malých skupinách. MU 
se o studenty se specifickými nároky stará i v době
mimo výuku ve studovnách – pracovníci střediska 
vytvořili systém asistenčních služeb s ohledem na 
konkrétní typ handicapu. Zrakově postižení se tak 
mohou třeba zúčastnit nácviku prostorové orientace 
v prostorách MU, na kolejích, v menzách a v okol-
ním městském prostředí; při návštěvě kulturních 
či jiných akcí je jim k dispozici doprovod. Asistence 
mohou využít i během sportovních aktivit při výuce 
na MU (horostěna, jízda na tandemech, plavání, 
tanec, letní nebo zimní výcvikové kurzy atd.)

Studentům se sluchovým handicapem je ur-
čeno znakové i artikulační tlumočnictví a zapisova-

telské služby. MU zaměstnává trvale čtyři interní 
tlumočníky a desítku externích. Kromě tlumoče-
ných hodin zřizuje ještě speciální výuku (indivi-
duálně nebo v malých skupinách) ve znakovém 
jazyce nebo formou chatu s vyučujícím, stejně 
jako speciální intenzivní dvouleté kurzy češtiny 
a angličtiny (e-learning, videoklipy ve znakovém 
jazyce, chat). Odborníci také neslyšícím a nedo-
slýchavým studentům pomáhají s korigováním zá-
věrečných písemných prací a užíváním znakového 
jazyka v odborné terminologii. Při zahájení studia 
mají tito studenti možnost zúčastnit se soustře-
dění zaměřeného na vysvětlení organizace studia 
a seznámení s životem na univerzitě. Standardem 
jsou tlumočnické služby při různých příležitostech. 
Podobně jako zrakově postiženým je i sluchově 
handicapovaným nabízena asistence při sportov-
ních aktivitách v rámci výuky.

Teiresiás nezapomíná ani na studenty s po-
hybovým handicapem. Nově stavěné budovy 
univerzity (třeba v kampusu v Bohunicích) jsou 
bezbariérové, historické budovy jsou průběžně 
upravovány. Důležité jsou relaxační prostory 
a místa pro osobní hygienu s polohovacím sto-
lem. V některých případech je možné pohybově 
handicapovaným posluchačům zajistit individuální 
zkušební termíny. U zcela imobilních osob lze vy-
tvořit úplně individuální studium prostřednictvím 
e-learningu s ambulančním testováním a zkou-

šením doma nebo ve speciálním ubytovacím 
zařízení. Pohybově postižení mohou využít také 
asistence při dopravě na univerzitu a zpět a v ně-
kterých případech i asistenční služby v ubytova-
cím zařízení (koleje MU, specializovaná zařízení 
Ligy vozíčkářů a Ústav sociální péče pro tělesně 
postiženou mládež Kociánka). K dispozici jsou 
bezbariérové ubytovací prostory na kolejích Ko-
márov a Vinařská. Mimobrněnským studentům 
MU zajišťuje stravování se základní obsluhou 
a ubytování ve svých zařízeních – mohou si vybrat 
z celé škály menz i kolejí.

Samotné studium handicapovaných poslucha-
čů je koncipováno tak, aby měli kvalitní přístup ke 

studiu, avšak zároveň nebyli výrazněji zvýhodňo-
váni ve srovnání se studenty bez postižení. Ob-
sah studia je proto stejný, neliší se ani kladené 
požadavky (neslyšící jsou povinni absolvovat ústní 
zkoušky, nevidomí písemné apod.). Průběh studia 
handicapovaných může být upraven s ohledem 
na jejich fyzické a technické možnosti – třeba 
odlišnou podobou studijních materiálů. Mají také 
právo na prodloužené studijní období. Lidé s po-
stižením se bez ohledu na věk mohou zúčastnit 
i celoživotního vzdělávání, zejména jazykových 
kurzů (angličtina, němčina, francouzština, špa-
nělština, ruština, latina, klasická řečtina) a kurzů 
výpočetní techniky. 

Univerzitní život zdaleka neznamená pouze 
studium, a to platí také pro handicapované stu-
denty. MU se stará o to, aby se mohli zapojovat 
do stejných kulturních a vědeckých aktivit jako 
ostatní. Organizuje např. poznávací exkurze do 
českých i zahraničních muzeí (Vídeň, Řím atd.). 
Zaměstnanci Střediska pro pomoc studentům se 
specifickými nároky jsou si dobře vědomi také
toho, že jejich klienti potřebují podporu i mimo 
prostory univerzity. Proto jim ji poskytují při růz-
ných kulturních a sportovních akcích, zahraničních 
pobytech a stážích, a také při hledání zaměstnání. 
Zapojení klientů do každodenního života je totiž 
pro pracovníky Střediska Teiresiás tou nejlepší 
odměnou za jejich práci. 

Středisko 
Teiresiás

šance pro 
všechny

Kontakt:
Středisko pro pomoc studentům se specifickými

nároky

Masarykova univerzita

Šumavská 15, 602 00 Brno

Tel.: +420 54949 1105

Fax: +420 54949 1120

URL: http://www.teiresias.muni.cz
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