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Na rozhodnutí Evropského
parlamentu o znakových jazycích
z roku 1988 reagovala Česká
republika krátce po svém vzniku a 
ještě před svým přijetím do Evropské
unie roku 1998 tak, že zvláštním 
zákonem garantovala neslyšícím
právo na vzdělání v českém
znakovém jazyce na všech úrovních
vzdělávání. Čeští neslyšící dnes střeží
kulturní odkaz svého jazyka žárlivě a 
s velkým zaujetím. Od 90. let
minulého století nejenže postupně
vznikla výzkumná a vzdělávací
pracoviště zaměřená na český
znakový jazyk a tlumočnictví, vznikla
také profesní komora tlumočníků
českého znakového jazyka a síť
odborných pracovišť, v nichž rodilí
mluvčí českého znakového jazyka
nabízejí slyšícím možnost vzdělávat
se v českém znakovém jazyce. 
Neslyšící učitelé, studenti
a absolventi Masarykovy univerzity, 
což je komunita čítající více než sto

uživatelů českého znakového jazyka, 
se na tomto úsilí podíleli a podílejí 
řadou projektů Střediska Teiresiás: 
mimo jiné slovníkem Dictio.info, což 
je tezaurus českého znakového
jazyka nabízející funkce výkladového
i překladového slovníku, nebo 
projektem LangSkills, který řeší
otázky jazykových kompetencí
neslyšících v angličtině za účelem
mezinárodní mobility studentů. 
Projekt Iwalewahaus nabízí vítanou
spolupráci s Bavorskem na 
zpřístupňování kulturních institucí.

Gebärdensprache grenzenlos
Signing beyond the borders
An der Universität Bayreuth arbeitet 
die Bayerische Forschungsstelle 
Inklusive Hochschulen und 
Kultureinrichtungen, kurz BayFinK, 
an barrierefreien Zugängen in 
Forschung und Vermittlung. 
An der Masaryk-Universität in 
Brünn leitet Dr. Petr Peňáz das 
Zentrum für Studierende mit 
speziellen Bedürfnissen, benannt 
„Teiresias“.
Eine der Kernkompetenzen von 
Teiresias ist die Zugänglichkeit von 
Forschung und Lehre für 
Studierende mit 
Hörbeeinträchtigung. Hier steht das 
Institut in regem Austausch mit 
führenden europäischen 
Einrichtungen.
Für Bayreuth bietet die 
Zusammenarbeit mit der Masaryk-
Universität die große Chance, von 
der großen Erfahrung der 
tschechischen Partner, die nun 
schon über drei Jahrzehnte zum 
Thema Barrierefreiheit forschen, zu 
profitieren. 

Gebärdensprache ist in 
Deutschland seit 2002 als 
eigenständige Sprache und 
kulturelles Gut der 
Gehörlosengemeinde anerkannt. 
In Museen und Kultureinrichtungen 
hat Gebärdensprache bisher kaum 
Berücksichtigung gefunden. 
Im Rahmen der Förderung durch 
die BTHA wurde das aktuelle 
Angebot an Videos in Deutscher 
Gebärdensprache zu den 
Sommerausstellungen im 
Iwalewahaus durch Videos in 
Tschechischer Gebärdensprache 
ergänzt. 
Die Videos werden auf der 
Homepage des Iwalewahauses dem 
europäischen und internationalen 
Anspruch des Inklusionsgedankens 
Rechnung tragen. In diesem 
Sommer können wir leider keine 
Besucher aus dem tschechischen 
Sprachraum begrüßen. 
Umso wichtiger ist die Verlagerung 

eines Austausches auf digitale 
Formate. Das Projekt verfolgt das 
Ziel einer Basis für weitere 
gemeinsame Projekte. Der  
Gedanke der Inklusion als 
gesamteuropäische Aufgabe findet 
an Hochschulen wichtige 
Multiplikatoren. 
Mit Teiresias hat sich an der 
Masaryk-Universität in Brünn ein 
Programm etabliert, das hoffentlich 
viel Nachahmung findet, zu beiden 
Seiten der Grenzen. Dank der 
Förderung durch die BTHA hat 
BayFinK diese Gelegenheit nun 
ergriffen.  

Středisko Teiresiás na Masarykově univerzitě v Brně vznikalo koncem
minulého století s cílem zajišťovat přístupnost vysokoškolského studia pro 
nevidomé, ale přelom století přinesl závazek vytvořit korektní studijní
a pracovní podmínky nejen studentům, ale všem členům akademické obce
se specifickými nároky. Masarykova univerzita je hrdá na to, že je atraktivní
nejen pro studenty se zdravotním postižením, ale že v jejích řadách působí
i učitelé a odborní pracovníci nevidomí, neslyšící a s řadou dalších omezení. 
Skupina uživatelů českého znakového jazyka patří k nejnáročnějším mezi
těmi, jimž Teiresiás zajišťuje komunikační a studijní podmínky. Jde o skupinu
lidí hrdou na kulturní dědictví, které představuje sám český znakový jazyk, 
a cílevědomě promýšlející otázky jeho uchování, jeho využití
v akademickém i politickém životě, a také otázky jeho dalšího rozvoje. 
Řešení tak náročných úkolů by nebylo myslitelné bez spolupráce s jinými
evropskými i mimoevropskými vysokými školami a institucemi, které se 
věnují kultuře neslyšících. Historické vazby českých neslyšících vedou spíše
do Rakouska než do Německa, a spolupráce s Univerzitou v Bayreuthu, kde
působí Bavorské pracoviště pro výzkum inkluzivního vysokého školství
a kulturních institucí, a účast v projektu Iwalewahaus přináší proto nové
podněty pro vzájemné vztahy neslyšících v evropském prostoru.

Ing. Boris Janča Philipp Schramm
www.teiresias.muni.cz www.bayfink.uni-bayreuth.de

Das Iwalewahaus der Universität Bayreuth, 
präsentiert in tschechischer Gebärdensprache
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Gebärdensprache als europäisches Idiom 

Die Begegnung mit den Arbeiten von Asiru Olatunde
führt in die Kulturwelt der Yoruba

Vorgestellt wird auch der Inklusions-Diamant, ein 
Experimentallabor für inklusive Vermittlungsarbeit

Am Iwalewahaus forscht und arbeitet BayFinK seit 
2016 in Sachen inklusiver Vermittlungsarbeit

An der Masaryk-Universität hat Teiresias in den 
vergangenen 30 Jahren Barrierefreiheit in Forschung 
und Lehre etabliert


