Tisková zpráva, Brno, 1. 9. 2015

Masarykova univerzita připravuje obor pro tlumočníky znakového jazyka

Studijní program pro odbornou přípravu tlumočníků znakového jazyka připravuje
Středisko pro pomoc studentů se specifickými nároky Teiresiás Masarykovy univerzity.
Inspirací pro odborníky z Teiresiás budou zkušenosti norských kolegů, se kterými
společně zkoumají znakový jazyk jako komunikační nástroj využívaný ve
vysokoškolském vzdělávání a v odborné práci. Spolupráci umožnil projekt podpořený
z Norských fondů*.
Výzkum bude zahrnovat srovnání stávajících lexikografických nástrojů a gramatického
popisu českého a norského znakového jazyka. Odborníci se zaměří také na strategie
obou jazykových komunit při obohacování existující znakové zásoby a také vývoj další
nezbytné odborné terminologie pro vědecké účely.
Další důležitou otázkou je vyhodnocení role mezinárodního znakového systému při
komunikaci a mobilitě neslyšících mezi evropskými akademickými institucemi s
následným zpracováním a publikováním základního souboru termínů v tomto systému.
Pro slovníkové zpracování bude použita slovníková aplikace Dictio (www.dictio.info)
vyvinutá na Masarykově univerzitě.
Partnerem na norské straně Hogskolen i Oslo og Akershus (Vysoká škola
aplikovaných věd v Oslu a Akershu).

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 institucionální spolupráce (NF-CZ07- ICP-3- 229-2015) získal grantovou podporu
z Norských fondů a fondů EHP v oblasti vzdělávání (CZ07 – EEA and Norway Scholarship Programme).
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