
Pélion - nový vzdělávací portál 
o informačních a komunikačních 
technologiích pro zrakově postižené 
Brno, 19. 9. 2017 – Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity ve spolupráci 
s Nadačním fondem Českého rozhlasu představuje Pélion - vzdělávací portál pro 
uživatele s těžkým postižením zraku, nabízející na jednom místě přístup ke 
vzdělávacím materiálům z oblasti ICT a asistivních technologií pro tuto cílovou 
skupinu. 
 
Nebývalý rozmach IT oboru – ruku v ruce s aktivitami, vedoucími k jeho zpřístupňování – 
zapříčinil, že uživatelé s těžkým postižením zraku mají k dispozici nepřeberné množství 
pomůcek a služeb, postavených právě na informačních a komunikačních technologiích. Tyto 
služby a technologie jsou dnes pro ně relativně snadno dostupné a uživatelé je tak mohou 
použít ke kompenzaci svého těžkého zrakového postižení. 
 
“Setkáváme se však s tím, že lidé s těžkým postižením zraku u kompenzačních pomůcek na 
bázi ICT, které vlastní, mnohdy nevyužívají všechny jejich možnosti, či s nimi nepracují 
efektivně,“ říká Radek Pavlíček, šéfredaktor Pélionu. Tento stav není dán jejich nezájmem 
o věc, ale nesnadnou dostupností studijních materiálů, eventuálně tím, že některé materiály 
nejsou vůbec k dispozici. “Napadlo nás proto vytvořit jedno místo, na které by bylo možné 
zájemce odkazovat a kde by snadno našli ty informace, které jim mohou při vzdělávání 
pomoci,“ upřesňuje Pavlíček motivaci k vytvoření portálu. 
 
Takovým místem je webový portál Pélion, který vznikl za finanční podpory Nadačního fondu 
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Portál je dostupný na adrese www.portal-pelion.cz. 
Jedná se o další ze vzdělávacích aktivit Střediska Teiresiás, vedoucí ke zlepšení digitální 
gramotnosti uživatelů s těžkým postižením zraku, vhodně doplňující jeho stávající aktivity 
v této oblasti. Na Pélionu jsou volně k dispozici jak původní materiály, které píší jeho 
redaktoři, tak agregované materiály z externích zdrojů. V současné době na něm najdou 
zájemci několik desítek článků, pokrývajících stěžejní a často poptávaná témata. 
 
“Podporu vzdělávání zrakově postižených považujeme za jednu z našich  dlouhodobých 
priorit. Ať už se jedná o stipendia pro žáky či studenty s těžkým postižením zraku, či třeba 
vznik takového portálu, jakým je právě Pélion,” říká Přemysl Filip, ředitel Nadačního fondu 
Českého rozhlasu, organizátora sbírky Světluška, a dodává. “Těší nás, že Pélion vznikl 
právě na půdě Střediska Teiresiás, které má se zpřístupňováním studia a vzděláváním osob 
se zrakovým postižením bohaté zkušenosti, a také to, že jsou do jeho přípravy přímo 
zapojeni i autoři z cílové skupiny” . 
 
Pro následující měsíce je v plánu další rozvoj portálu po obsahové i funkční stránce. 
Průběžně bude přibývat obsah a dojde také k rozšíření možností, jakými bude možné 

http://www.portal-pelion.cz/


k obsahu Pélionu přistupovat – k již dostupnému odběru RSS kanálu přibude rozesílání 
e-mailového newsletteru i informování o novinkách prostřednictvím Facebooku či Twitteru.  
 
“Jsme otevřeni další spolupráci jak s jednotlivci, tak organizacemi, které mají k tomuto 
tématu co říci a chtěli by na Pélion příspívat,” dodává Pavlíček. 
 

 
 

O Středisku Teiresiás 
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. 
 
Středisko je garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je 
umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila 
vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím 
zrakovému postižení. 
 
Více informací viz www.teiresias.muni.cz. 

O Světlušce 
 
Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a 
dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. 
 
Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, 
které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve 
tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. 
 
Světluška svítí od roku 2003. Do projektu se zatím zapojilo více než 80 000 dobrovolníků a 
miliony dárců. 
 
Více informací viz www.svetluska.net 

Kontakt pro média 
Mgr. Radek Pavlíček 
odborný pracovník Střediska Teiresiás, šéfredaktor Pélionu 
e-mail: pavlicek@teiresias.muni.cz, tel.: 604 462 448 

mailto:pavlicek@teiresias.muni.cz
http://www.teiresias.muni.cz/
http://www.svetluska.net/

