
LUKÁŠ HOSNEDL, absolvent gymnázia v roce 2010 

 

Kromě psaní se v současnosti 
zabývá především testová- 
ním přístupnosti webových 
stránek a aplikací, překládá-
ním a tlumočením a tvorbou 
autorských materiálů v ob- 
lasti přístupnosti pro 
Středisko Teiresiás Masary-
kovy univerzity, ale také 
vývojem počítačových tzv. 
audioher pro nevidomé. Na 
hlavní pracovní poměr je 
momentálně zaměstnán jako 
programátor interních systé- 
mů ve státní správě. 

 

„Na gymnáziu pro zrakově postižené v Nových Butovicích jsem studoval v letech 2006 až 
2010. To nejdůležitější, co mi studium zde dalo, především díky naší češtinářce, paní 
profesorce Kláře Eliáškové, je láska k tvůrčímu psaní a důvěra ve vlastní schopnosti 
v tomto směru. S láskou vzpomínám i na svou až příliš krátkou účast v kroužku dramatické 
výchovy, který vedla rovněž paní profesorka Eliášková. Po maturitě jsem se několik let 
pokoušel o studium českého a anglického jazyka a literatury na Karlově a později 
Masarykově univerzitě. Žádné z nich jsem však nikdy nedokončil, zejména proto, že jsem 
zjistil, že akademické uvažování, směřování a především disciplína není ta správná cesta 
pro mě. Můžu se nicméně pochlubit mezinárodními cambridgeskými zkouškami 
z anglického jazyka. První z nich byl už v roce 2010, ještě před maturitou, certifikát FCE 
(First Certificate in English). Za tento úspěch vděčím především tehdejšímu řediteli 
gymnázia, panu Ivanu Antovovi, který navázal úspěšnou spolupráci s Lions Clubem Praha, 
jenž mi zkoušku financoval. K FCE jsem v roce 2017 přidal ještě certifikát CPE Grade A 
(Certificate of Proficiency in English) a v roce 2019 pak zkoušku IELTS Academic 
(International English Language Testing System). 

Kulminací mých volnočasových aktivit jsou webové stránky 4sensegaming.cz, které 
aktuálně v těchto dnech spouštím, zabývající se přístupností počítačových her a hraním 
poslepu obecně. Volný čas trávím nejraději čtením dobré knihy, prací na svých hrách 
a literárních projektech, učením se pro radost nové písničky na kytaru a procházkou 
v přírodě nebo posezením s přáteli.“ 


