Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním
postižením
Fakulta

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ
fakulta DIVADELNÍ
Karlova 26
116 65 Praha 1
AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ
fakulta FILMOVÁ A TELEVIZNÍ
Smetanovo nábřeží 2
116 65 Praha 1
AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ
fakulta HUDEBNÍ
Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1
AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ
U Akademie 4
170 22 Praha 7
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
souhrnné informace prorektora pro
pedagogickou činnost
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH
A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
INSTITUT TROPICKÉHO A SUBTROPICKÉHO
ZEMĚDĚLSTVÍ
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
fakulta LESNICKÁ A ENVIROMENTÁLNÍ
Kamýcká 1176
165 21 Praha 6-Suchdol

1.
Bezbariérový
přístup

2.
Indukční
smyčky

3.
Studenti
s postižením

4.
Tlumočení pro
neslyšící

5.
Služby pro
nevidomé

částečně

ne

1

nestudují

nestudují

ano

ne

ne

nestudují

částečně

ne

nestudují

ano

ne

ano

ano

6.
Příprava
odborníků

7.
Odstraňování
bariér

8.
Problematika Odkaz
č.
zdrav. postižení

ne

ne

nestudují

částečně
v oboru
Dramatická
výchova
ne

ne

ne

nestudují

--------------

ne

--------------

--------------

1

ne

ne

ne

ne

ne

využívána
tech. podpora
Institutu
vzdělávání a
poradenství

4

zatím ne

podpora je
připravována

ne

ne

základní
informace
v Úvodu do
studia

ne

5

ne

ne

ne

ne

ne

Institut nemá vlastní budovy.
Spolupracuje s ostatními fakultami ČZU na celouniverzitním studijním programu pro tělesně postižené budoucí studenty.
Do dvou let bude mít ITS vlastní učebny s bezbariérovým přístupem.

1

1.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
fakulta PROVOZNĚ EKONOMICKÁ
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 - Suchdol
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
fakulta TECHNICKÁ
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 - Suchdol
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
fakulta ARCHITEKTURY
Thákurova 7
166 34 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ
nám. Sítná 3105
272 01 Kladno
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
fakulta DOPRAVNÍ
Konviktská 20
110 00 Praha 1
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
fakulta ELEKTROTECHNICKÁ
Technická 2
166 27 Praha 6 - Dejvice
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
fakulta JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ
Břehová 7
115 19 Praha 1
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ
Horská 3
128 00 Praha 2
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
fakulta STAVEBNÍ
Thákurova 7
166 29 Praha 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
fakulta STROJNÍ
Technická 4
166 07 Praha 6 - Dejvice
JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ
fakulta DIVADELNÍ
Mozartova 1
662 15 Brno

ano

ne

4-5

nestudují

nestudují

ne

částečně
v rámci
Dopravního
inženýrství

ne

částečně

ne

ne

nestudují

nestudují

ne

ne

např. Rehab.
inženýrství;
Komunikace
a prezentace

z větší části

ano

asi 5

nestudují

nestudují

ne

viz odkaz

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ne

ne

ano

ne

2

ne

ne

ne

ne

ne

částečně

-------------

3

---------------

--------------

--------------

pouze jako
součást zásad
projektování
poz. staveb

--------------

částečně - dvě
pracoviště studio Marta a
Astorka

ano

10

ano

nestudují

Výchovná
dramatika pro
Neslyšící

2

---------------

Kurs znakové
řeči

2.

3.

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ
fakulta HUDEBNÍ
Komenského nám. 6
662 15 Brno
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH - fakulta BIOLOGICKÁ
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH - HISTORICKÝ ÚSTAV
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH - fakulta PEDAGOGICKÁ
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

částečně

ne

1

---------------

ano

ne

6

částečně

ne

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH - fakulta TEOLOGICKÁ
Kněžská 8
370 01 České Budějovice
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH
ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE
Zámek 136, 373 33 Nové Hrady
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH - VÝZKUMNÝ ÚSTAV
RYBÁŘSKÝ A HYDROBIOLOGICKÝ
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH - fakulta ZDRAVOTNĚ
SOCIÁLNÍ
Jirovcova 24/1347, 370 04 Č. Budějovice
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH - fakulta ZEMĚDĚLSKÁ
Studentská 13
370 05 České Budějovice

ne;
úpravy
plánovány

ne

ne

MASARYKOVA UNIVERZITA
souhrnná informace Střediska pro pomoc
studentům se specifickými nároky
MASARYKOVA UNIVERZITA
fakulta EKONOMICKO-SPRÁVNÍ
Lipová 41a
659 79 Brno

ne

---------------

---------------

ne

specifická
forma výuky,
není nutno
využívat
ne

ne

---------------

--------------

ne

nestudují

nestudují

ne

ne

2 TZP
několik ZP

nestudují

nestudují
(k dispozici
upravený
počítač)

Sociální péče;
Sociální a
charitativní
práce

v rámci studia
Základy spec.
pedagogiky a
progr. Výchova
ke zdraví

ne

ano

ne

ne

---------------

----------------

ne

ne

ne

částečně

ne

1

nestudují

nestudují

ne

ne

ne

viz jednotlivé
fakulty

ne
individuální
technické
pomůcky

celkem na MU
cca 120
+ cca 100
v kursech CŽV

viz Fakulta
informatiky

viz jednotlivé
fakulty

5.

ne

18

ano; zajišťuje
Středisko pro
pomoc
studentům se
spec. nároky
ano

viz jednotlivé
fakulty

ano

ano; zajišťuje
Středisko pro
pomoc
studentům se
spec. nároky
ano

ne

ne

ne

6.

3

4.

MASARYKOVA UNIVERZITA
fakulta FILOZOFICKÁ
Arna Nováka 1
602 00 Brno
MASARYKOVA UNIVERZITA
fakulta INFORMATIKY
Botanická 68a
602 00 Brno
MASARYKOVA UNIVERZITA
fakulta LÉKAŘSKÁ
Komenského nám. 2
662 43 Brno
MASARYKOVA UNIVERZITA
fakulta PEDAGOGICKÁ
Poříčí 7
603 00 Brno
MASARYKOVA UNIVERZITA
fakulta PRÁVNICKÁ
Veveří 70
611 80 Brno
MASARYKOVA UNIVERZITA
fakulta PŘÍRODOVĚDECKÁ
Kotlářská 2
611 37 Brno
MASARYKOVA UNIVERZITA
fakulta SOCIÁLNÍCH STUDIÍ
Gorkého 7
602 00 Brno
MASARYKOVA UNIVERZITA
fakulta SPORTOVNÍCH STUDIÍ
Sladkého 13
617 00 Brno
MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ
UNIVERZITA V BRNĚ
fakulta AGRONOMICKÁ
Zemědělská 1, 613 00 Brno
MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ
UNIVERZITA V BRNĚ
fakulta LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ
Zemědělská 3, 613 00 Brno
MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ
UNIVERZITA V BRNĚ
fakulta PROVOZNĚ EKONOMICKÁ
Zemědělská 1, 613 00 Brno

z větší části,
bariéry jsou
postupně
odstraňovány
ano
(z cca 95%)

ne

22

ano

ano

ne

ne

29

ano

ano

Všechny obory zahrnují informace
o základech HW a SW řešení pro
ZP. Fakulta se podílí na programech
pro bezbariérovost webu.

ne

částečně

ne

cca 3

ano

ano

v rámci
Fyzioterapie,
Ošetřovatelství,
Všeob. lékařství

ne

v rámci
odborných
předmětů

částečně

ne

37

ano

ano

Speciální
pedagogika

ne

ano, v rámci
Speciální
pedagogiky

částečně

ne

12

ano

ano

ne

ne

ne

částečně

ne

5

ano

ano

ne

ne

ne

ano

ne

14

ano

ano

v rámci
Psychologie a
Sociální práce

ne

v rámci
Psychologie a
Sociální práce

ne

ne

2

ano

ano

ne

ne

ne

částečně

ne

zrakově ne,
ostatní
neevidováni

ne

ne

ne

ne

ne

částečně
(1 pavilon)

ne

ne

------------

-------------

ne

5

ne

ne

Vnitřní
prostředí
budov - norma
ISO/TEC
---------------

-------------

ano

pouze Řešení
bytového
a veřejného
prostoru
ne

4

ne

viz odkaz

-------------

7.

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ
UNIVERZITA V BRNĚ
fakulta ZAHRADNICKÁ
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
fakulta FILOZOFICKÁ
Reální 5
701 03 Ostrava 1
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
INSTITUT PRO UMĚLECKÁ STUDIA
Dvořákova 7
701 03 Ostrava
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
fakulta PEDAGOGICKÁ
Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
fakulta PŘÍRODOVĚDECKÁ
30.dubna 22
701 03 Ostrava 1
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
fakulta ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ
Syllabova 19
703 00 Ostrava 3
SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ
fakulta FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ
Bezručovo náměstí 13
746 01 Opava
SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ
MATEMATICKÝ ÚSTAV
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava
SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ
fakulta OBCHODNĚ-PODNIKATELSKÁ
Univerzitní nám.1934/3
733 40 Karviná
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
souhrnná informace Akademické poradny
a poradny pro zpřístupňování studia lidem se
zdravotním postižením
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
FAKULTA ARCHITEKTURY
Hálkova 6
461 17 Liberec

částečně

ne

ne

------------

---------------

ne

v rámci oboru
Zahradní a
krajinářská
architektura
ne

ne

částečně

ne

1
zajištěn
individuální
přístup

ne

ne

volitelný
předmět
Znaková řeč

částečně,
jen novější
budovy

ne

9

ne

ne

připravována
metodika

------------------

Speciální
pedagogika

8.

částečně,
další
rekonstrukce
probíhají
částečně,
další
rekonstrukce
probíhají

ne

ano
počet
nevidován

ano

laboratoř se
buduje

ne

viz odkaz

---------------

9.

ne

cca 3

nestudují

nestudují

Soc. práce se
zdravotnickým
profilem;
Fyzioterapie

Přístroj. technika
a kompenzační
pomůcky
handicapovaných

ano, téměř ve
10.
všech studijních
oborech

ano

ne

ne

nestudují

nestudují

ne

ne

ne

částečně

zatím ne

20 – 25 ročně

tč. nestudují

tč. nestudují

ano

ne

ano

5

ne

11.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
HOSPODÁŘSKÁ FAKULTA
Hálkova 6
461 17 Liberec
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
FAKULTA MECHATRONIKY
Hálkova 6
461 17 Liberec
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
FAKULTA PEDAGOGICKÁ
Hálkova 6
461 17 Liberec
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
FAKULTA STROJNÍ
Hálkova 6
461 17 Liberec
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
FAKULTA TEXTILNÍ
Hálkova 6
461 17 Liberec
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
Hálkova 6
461 17 Liberec
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
ÚSTÍ NAD LABEM
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
České mládeže 8, 400 96 Ústí n/L.
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
ÚSTÍ NAD LABEM
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
České mládeže 8, 400 96 Ústí n/L.

ano

ne

2

nestudují

nestudují

ne

------------------

-----------------

ne

ne

2

ne

ne

ne

částečně
v rámci IT

ne

částečně

ne

cca 3

ne

ne

ne

ne

--------------

částečně
(2 budovy ano
1 ne)

ne

2

nestudují

nestudují

ne

---------------

--------------

částečně
(1 budova ano
1 ne, bezbar.
soc. zařízení)

ne

1–3

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ne

cca 2

nemohou
studovat

nemohou
studovat

Speciální
pedagogika
pro učitele a
vychovatele

-------------

viz Speciální
pedagogika

6

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
ÚSTÍ NAD LABEM
FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ
Moskevská 54, 400 96 Ústí n/L.
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
ÚSTÍ NAD LABEM
FAKULTA UŽITÉHO UMĚNÍ A DESIGNU
Velká hradební 13, 400 01 Ústí n/L.
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
ÚSTÍ NAD LABEM
FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí n/L.
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
ÚSTÍ NAD LABEM
ÚSTAV HUMANITNÍCH STUDIÍ
České mládeže 8, 400 96 Ústí n/L.
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
ÚSTÍ NAD LABEM - ÚSTAV SLOVANSKOGERMÁNSKÝCH STUDIÍ
Brněnská 2, 400 96 Ústí n/L.
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
ÚSTÍ NAD LABEM
ÚSTAV TECHNIKY A ŘÍZENÍ VÝROBY
Na Okraji 1001, 400 96 Ústí n/L.
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
ÚSTÍ NAD LABEM
ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
České mládeže 8, 400 96 Ústí n/L.
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
Černá 9 / 646
115 55 Praha 1 - Nové Město
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ
U Kříže 8
158 00 Praha 5 - Jinonice
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HR. KRÁLOVÉ
Heyrovského 1203,
500 05 Hradec Králové
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FILOZOFICKÁ FAKULTA
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

ano

ne

1

ne

ne

Sociální
politika;
Sociální práce

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ano

v rámci
Soc. politiky
a Komunitní
sociální práce
ano

ano

ne

neevidováni

ne

ne

ne

--------------

--------------

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Specializace ve
zdravotnictví:
Ergoterapie
Fyzioterapie

------------

v rámci
uvedených
oborů

z větší části
ano

ne

10

ne

ne

ano

ne

ano

ano

ne

1

ne

nestudují

ne

ne

ne

7

12.

13.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
Pacovská 350/4, P.O.BOX 56
140 21 Praha 4 - Krč
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
Thákurova 3
160 00 Praha 6 - Dejvice
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ
Šimkova 870
500 38 Hradec Králové
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Husova 3
306 05 Plzeň
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
V úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
Ruská 87
100 00 Praha 10
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
M.D.Rettigové 4
116 39 Praha 1
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Albertov 6
128 43 Praha 2

schodolez

mobilní
indukční
smyčka

nestudují,
službu možno
zajistit

nestudují,
službu možno
zajistit

Psychosociální
studia

ne

ano

14.

z velké části
ano

ano

6

nestudují

ano

ne

ne

ne

15.

ano

ne

ne

nestudují

nestudují

Základy
znakové řeči

--------------

ne

ne

ne

ne

ne

ne

-------------

ne

ne

ne

ne

nestudují

nestudují

Bc. obory
Ergoterapie a
Fyzioterapie

-------------

--------------

ne

ne

1

nestudují

nestudují

----------------

-------------

--------------

ano

ne

ne

nestudují

nestudují

ne

ne

kurzy znakové
řeči

částečně

ne

3

není třeba,
odezírají

nestudují

součást výuky
budoucích
učitelů
studijní
programy
katedry spec.
pedagogiky
ne

ne

v rámci
speciální
pedagogiky

ne

ne

ne

ne

ne

částečně

k dispozici
FM systémy

22

ano

z větší části
ano

ne

15

--------------

ano, knihovna
zajišťuje
digitalizaci
textů
ano

částečně

ne

4

ne

ne

8

v rámci
specializovaných
předmětů

16.
17.

18.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Smetanovo nábřeží 955/6
110 00 Praha 1
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
José Martího 31
162 52 Praha 6 - Veleslavín
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
Univerzitní 22
771 11 Olomouc
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
FILOZOFICKÁ FAKULTA
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
LÉKAŘSKÁ FAKULTA
tř. Svobody 8
771 26 Olomouc
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
PRÁVNICKÁ FAKULTA
tř. 17. listopadu 8, pošt. schr. 16
771 11 Olomouc
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
tř. Svobody 26
771 46 Olomouc
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY
Tř. Míru 115
771 11 Olomouc
UNIVERZITA PARDUBICE
DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA
Studentská 95
532 10 Pardubice
UNIVERZITA PARDUBICE
FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ
Studentská 84
532 10 Pardubice

ano

ne

7

ne

ne

ano

ne

ano

19.

Vzhledem k zanedbatelnému procentu studentů se ZP není průzkum považován za relevantní.

částečně

ne

tč. ne

nestudují

nestudují

ano

----------------

ano

20.

ano

ne;
individuální
pomůcky

cca 20

ano

ano

v rámci stud.
programu
Speciální
pedagogika

ne; informace
v rámci
Speciální
pedagogiky

ano

21.

částečně

ne

cca 5

ne

nestudují

v oborech
souvisejících
s informatikou a
výpoč.technikou

v rámci přípravy
budoucích
učitelů

z větší části
ano

ano

cca 13 – 15
ročně

ano

nestudují;
možnost je

v rámci
přípravy
budoucích
učitelů
ano

ne

ano

částečně

ne

ne

nestudují

nestudují

ne

ne

ano

ne

3

ne

ne

ne

speciální ne;
částečně
v některých
oborech
ne

9

ne

22.

UNIVERZITA PARDUBICE
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ
Studentská 84
532 10 Pardubice
UNIVERZITA PARDUBICE
FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ
nám. Čs. legií 565
532 10 Pardubice
UNIVERZITA PARDUBICE
FAKULTA RESTAUROVÁNÍ
Jiráskova 3
570 01 Litomyšl
UNIVERZITA PARDUBICE
ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
Studentská 95
532 10 Pardubice
UNIVERZITA PARDUBICE
ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
Průmyslová 395
530 03 Pardubice
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY
Mostní 5139
760 01 Zlín
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ
Štefánikova 2431
760 01 Zlín
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
FAKULTA TECHNOLOGICKÁ
nám. T.G.Masaryka 275
762 72 Zlín
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
UNIVERZITNÍ INSTITUT
Mostní 5139
760 01 Zlín
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ
UNIVERZITA V BRNĚ - FAKULTA
VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
Palackého 1/3, 612 42 Brno

ano

ne

1

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ano;
neevidováni

nestudují

nestudují

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ne

nestudují
Podmínkou studia je zdravotní způsobilost
výkonu zdravotnického povolání.

ne

ano

ano

ne;
připravuje se
studium IT

ne;
připraveno, viz
odpověď 2

nestudují

v přípravě
Všeobecných
sester a
Porodních
asistentek
ne

ne

součást
ošetřovatelství,
psychologie,
komunikace,
sociologie
ne

ano

ne;
lze přizpůsobit

3

ne

ne

Ošetřovatelstv
í

předmět
Informační
systémy

v rámci
celoživotního
vzdělávání

ano

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

částečně

ne

5

ne

zajištěno
skenování
materiálů

částečně
v programu

ne

ano

Ošetřovatelství

Studium klade vysoké požadavky na zdravotní stav studentů. Průzkum není považován za relevantní.
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23.

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ
UNIVERZITA V BRNĚ - FAKULTA
VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ
Palackého 1/3, 612 42 Brno
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ
UNIVERZITA V BRNĚ
FARMACEUTICKÁ FAKULTA
Palackého 1/3, 612 42 Brno
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ
UNIVERZITA OSTRAVA
FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Lumírova 13, 700 30 Ostrava - Výškovice
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ, TECHNICKÁ
UNIVERZITA OSTRAVA
FAKULTA EKONOMICKÁ
Sokolská tř.33, 701 21 Ostrava 1
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ
UNIVERZITA OSTRAVA, FAKULTA
ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
17. listopadu 15, 70833 Ostrava - Poruba
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ
UNIVERZITA OSTRAVA, FAKULTA

z větší části
ano

ne

nestudují
Absolventi se uplatní většinou v lékárnách,
zrakové a sluchové postižení to téměř vylučuje.
Možnost uplatnění pouze ve výzkumu a vývoji.

ne

ne

v rámci
Psychologie
pacienta

ne

ne

3

ne

zajištěna
asistenční
služba

ne

-----------------

--------------

s pomocí
asistenta

mobilní
indukční
smyčky

4

ano

nestudují

Biomedicínská
technika

Mobilní
technologie;
Informační a
výpočetní
technika

ne; interní
materiály
o komunikaci
s OZP

ano

ne

nestudují

nestudují
podmínky
možno zajistit

nestudují
podmínky
možno zajistit

ne

ne

ne

ano

ne
připravuje se

2

ne

ne

ne

ano

ano

ano

ne

ano
několik

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ne

ne

nestudují

nestudují

ne

ne

ne

ano

ano
(v nové
budově
Rajská)
ne

1

ne

ne

---------------

----------------

----------------

1

ne

ne

ne

ne

ne

METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

17. listopadu 15,708 33 Ostrava - Poruba
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ
UNIVERZITA OSTRAVA
FAKULTA STAVEBNÍ
L. Podéště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ
UNIVERZITA OSTRAVA
FAKULTA STROJNÍ
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ
UNIVERZITA OSTRAVA
HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ PRAHA
FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ PRAHA
FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3

ano
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24.

25.

26.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ PRAHA
FAKULTA MANAGEMENTU
Jarošovská 1117
377 01 Jindřichův Hradec
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ PRAHA
FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ PRAHA
FAKULTA NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ PRAHA
FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKOTECHNOLOGICKÁ V PRAZE
FAKULTA CHEMICKÉ TECHNOLOGIE
Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKOTECHNOLOGICKÁ V PRAZE
FAKULTA CHEMICKO-INŽENÝRSKÁ
Technická 3, 166 28 Praha 6 - Dejvice
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKOTECHNOLOGICKÁ V PRAZE, FAKULTA

ne
(od r. 2007
počítáno
s přestavbou)

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ano

1

---------------

ne

ne

---------------

---------------

ne

ne

nestudují
Studium je podmíněno schopností účastnit se
výuky v laboratořích.

----------------

----------------

----------------

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

2

ne

nestudují

ne

ne

ne

ne

ne

ne

nestudují

nestudují

ne

ne

ne

z větší části
ano, další
úpravy
v plánu

ano

ne

ne

ne

ne

ne

--------------

POTRAVINÁŘSKÉ A BIOCHEMICKÉ TECHNOLOGIE

Technická 3, 166 28 Praha 6 - Dejvice
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKOTECHNOLOGICKÁ V PRAZE, FAKULTA
TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ
Technická 3, 166 28 Praha 6 - Dejvice
VYSOKÁ ŠKOLA
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE
nám. Jana Palacha 80
116 93 Praha 1
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA ARCHITEKTURY
Poříčí 5
639 00 Brno
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Údolní 53, 602 00 Brno
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA CHEMICKÁ
Purkyňova 118
612 00 Brno
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Božetěchova 2
612 66 Brno
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA PODNIKATELSKÁ
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ
Veveří 95
662 37 Brno
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Technická 2
616 69 Brno
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ
Rybářská 125/13/15
603 00 Brno
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
souhrnná informace
Centra podpory zdravotně znevýhodněných
studentů
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
fakulta: FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
Univerzitní 22, P.O.BOX 314,
306 14 Plzeň
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
FAKULTA EKONOMICKÁ
Husova 11
306 14 Plzeň
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ
Univerzitní 26
306 14 Plzeň
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
FAKULTA PEDAGOGICKÁ
Sedláčkova 38
306 14 Plzeň

ano

ano

nestudují
S ohledem na práci v laboratořích je vyžadováno
lékařské potvrzení o dobrém zdravotním stavu.

ne

ne

ne

částečně
(od r. 2007
bude přístup
bezbariérový)
ano

využívána siť
WiFi

1

nestudují

nestudují

ne

ne

ne

1

nestudují

nestudují

v přípravě
program pro
EU Socrates
-ReDis
ne

ne

ne

ano

ne

tč. ne
(již absolvent)

nestudují

nestudují

ne

ne

ne

ano

ano

ano,
neevidováni

nestudují

nestudují

ne

ano

zatím ne

ne

ne

ne

ne

ne

---------------

---------------

---------------

ano

ne, zajištěny
individuální
zesilovací
soupravy
ne

cca 35

zatím ne,
službu možno
zajistit

viz odkaz

ne

součást výuk.
programů a
vývoj. aktivit
FAV ZČU
ne

v dílčích
přednáškách
FF ZČU

5

zajištěna
asistenční
služba a tech.
pomůcky
ne

ano

13

ne

ne

27.

28.

29.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
FAKULTA PRÁVNICKÁ
Americká 42
306 14 Plzeň
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
FAKULTA STROJNÍ
Univerzitní 22
306 14 Plzeň - Bory
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
FILOZOFICKÁ FAKULTA
Sedláčkova 38
306 14 Plzeň
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
ÚSTAV UMĚNÍ A DESIGNU
Univerzitní 22
306 14 Plzeň

V PLZNI

V PLZNI

ano

ne

většinou ne

ne

ne

-------------

-------------

ne

ne

ne

V PLZNI

V PLZNI

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY
Lhotecká 559/7, P.O.BOX 54
143 01 Praha 4
UNIVERZITA OBRANY
FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU
Kounicova 65
682 00 Brno
UNIVERZITA OBRANY
FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ
Třebešská 1575
500 01Hradec Králové
UNIVERZITA OBRANY
FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ
Kounicova 65
612 00 Brno
UNIVERZITA OBRANY
ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM
HROMADNÉHO NIČENÍ
Víta Nejedlého, 682 00 Vyškov
UNIVERZITA OBRANY
ÚSTAV OPERAČNĚ TAKTICKÝCH STUDIÍ
Kounicova 44
612 00 Brno
UNIVERZITA OBRANY
ÚSTAV STRATEGICKÝCH STUDIÍ
Kounicova 65
612 00 Brno

Studium osob se zdravotním postižením není explicitně vyloučeno, fakticky však
vyplývá z charakteru studia a profilu absolventa.

v úzké
specializaci
kriminalistické
vyšetř. taktiky

Studium na vojenské vysoké škole je určeno pro příslušníky resortu obrany. Jedním z předpokladů studia je fyzická připravenost.

Fakulta působí ve prospěch Armády ČR, kriteria zdravotní klasifikace neumožňují studium osob se zdravotním postižením.

Studium je určeno pro příslušníky resortu obrany. Jedním z předpokladů vojáka z povolání je fyzická zdatnost a velmi dobrý zdravotní
stav.
Posláním Univerzity obrany je příprava velitelů pro jednotky Armády ČR. Výkon vojenského povolání vyžaduje tělesnou a zdravotní
způsobilost. Charakter studia neumožňuje zařazení studentů se zdravotním postižením.
Ústav zaměřen na přípravu vojenských profesionálů pro potřeby Ministerstva obrany ČR. Studijní obory neumožňují z hlediska
zdravotních požadavků studium osob se zdravotním postižením.
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ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA
POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD

Ovčárecká 312
280 02 Kolín
AKADEMIE STING
Stromovka 1
637 00 Brno
ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA
Lázeňská 4
118 00 Praha 1
BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA
Ovenecká 9
170 00 Praha 7
BRNO INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL
Lidická 1879/48
602 00 Brno
EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT
Osvobození 699
686 04 Kunovice
FILMOVÁ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA
V PÍSKU
Lipová alej 2068
397 01 Písek
LITERÁRNÍ AKADEMIE - SOUKROMÁ VYSOKÁ
ŠKOLA JOSEFA ŠKVORECKÉHO
Malovická 2751
141 00 Praha 4
MEZINÁRODNÍ BAPTISTICKÝ TEOLOGICKÝ
SEMINÁŘ EVROPSKÉ BAPTISTICKÉ
FEDERACE
Nad Habrovkou 3, 164 00 Praha 6

částečně
(1 budova
ano, 1 ne)

ne

2

---------------

----------------

-------------

------------

-----------

ne

ne

nestudují

nestudují

nestudují

ne

ne

ne

částečně

ne

2

ne

ne

připravuje se
Ekonomika a
management
zdravotních
a soc. služeb

ne

ne

ano
(pronajaté
prostory)

ne

2

ne

ne

ne

ne

ne

částečně

ne

5

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

zajištěn
individuální
přístup

ne

ne

ne

ne

částečně

ne

1

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne;
zajištěn
individuální
přístup
ne

ne

ne

ne

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA Olomouc, o.p.s.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc – Hodolany

15

30.

NEWTON COLLEGE
tř. Generála Píky 7
613 00 Brno
PRAŽSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA
PSYCHOSOCIÁLNÍCH STUDIÍ
Hekrova 805
149 00 Praha 4
PRAŽSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT
Choceradská 13/2600
141 38 Praha 4
RAŠÍNOVA VYSOKÁ ŠKOLA V BRNĚ
Hudcova 78
612 00 Brno
SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
ZNOJMO
Václavské nám. 132/6
669 02 Znojmo
SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÝCH STUDIÍ
Lindnerova 575/1
180 00 Praha 8 - Libeň
STŘEDOČESKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ INSTITUT
KLADNO
Cyrila Boudy 1444
272 02 Kladno
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA
tř. Václava Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav

ano

ano

3

nestudují

nestudují

ne

ne

--------------

od 5/2006
pronajat nový
bezbariérový
objekt
ano

ne

9

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ne

tč. ne

--------------

----------------

ne

ne

ne

ne

ne

tč. 2

-----------------

---------------

-----------------

-----------------

------------------

ne

ne

ne

-------------

--------------

ne

ne

ne

ano

ne

ne

-------------

---------------

ne

ne

ne

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE
Legerova 72
120 00 Praha 2
VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉHO PRÁVA
Chomutovická 1443
149 00 Praha 11 - Jižní Město
VYSOKÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU,
HOTELNICTVÍ A LÁZEŇSTVÍ
Senovážné náměstí 23
110 00 Praha 1
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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE
A MANAGEMENTU
I.P.Pavlova 3
120 00 Praha 2
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A
REGIONÁLNÍCH STUDIÍ
Žižkova 6
370 01 České Budějovice
VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
Estonská 500
101 00 Praha 10
VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8
Svídnická 506
181 00 Praha 8
VYSOKÁ ŠKOLA JANA AMOSE KOMENSKÉHO
Roháčova 63
130 00 Praha 3

ne
(pronajaté
prostory)

ne
(pronajaté
prostory)

VŠEM vypisuje v každém přijímacím termínu 2
speciální studia pro handicapované uchazeče.

-----------------

-----------------

------------------

částečně

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Praha ano
Most částečně
- schodolez

ne

3

ne

ne

ne

ne

ne

Studijní obory neumožňují z hlediska zdravotních požadavků studium osob se zdravotním postižením.
částečně –
vstup
s asistencí

ne

cca 5

ne

ne

Speciální
pedagogika

ne

ve vazbě na
Speciální
pedagogiku

ne

ne

ne

-----------------

----------------

ne

ne

ne

VYSOKÁ ŠKOLA KARLA ENGLIŠE V BRNĚ
Šujanovo nám. 1
602 00 Brno
VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY
T. G. Masaryka 3
360 01 Karlovy Vary
VYSOKÁ ŠKOLA LOGISTIKY
Palackého 1380/19
750 02 Přerov I - město
VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽERSKÉ INFORMATIKY
A EKONOMIKY
Vltavská 14/585
150 00 Praha 5
VYSOKÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A
VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA
U Santošky 17
150 00 Praha 5
VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE
Masná 13
110 00 Praha 1
VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ
Michálkovická 1810/181
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

NE
Vypracován projekt přístupnosti studia; příprava podpínek pro studium např. i s využitím e-learningu.
ne

ne

ne

---------------

---------------

ne

ne

ne

ne

ne

ne

nestudují

nestudují

ne

ne

ano – nová
budova,
ne – stará

ne

ne

ne

ne

ne;
studijní
program lze
realizovat
ne

ne

ne

ano

ne

3

ne

ne

ne

ne

ne
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VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA
Tolstého 16
586 01 Jihlava
VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Žalanského 68/54
163 00 Praha 6 - Řepy
VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A
SPORTU PALESTRA
Pilská 9
190 00 Praha 9 - Hostavice
VYSOKÁ ŠKOLA V PLZNI
Ledecká 35
323 21 Plzeň
VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A
MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE
Dubečská 900/10
100 00 Praha 10 - Strašnice
ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ
Okružní 935
674 01 Třebíč

zčásti

ne

ne

---------------

---------------

ne

ne

--------------

ne

ne

ne

ne

ne

ne

-----------------

ne

ne

ne

--------------

---------------

ne

ne

ano

--------------
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----------------

-----------------

----------------

-----------------

v rámci
Anatomie a
Kineziologie
zaměř. na ZP
v rámci
fyzioterapie a
ergoterapie;
Znaková řeč
----------------

ne

ne

1

---------------

---------------

ne

ne

ne
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31.

ODKAZY – Rozšiřující a doplňující informace
1.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
souhrnné informace prorektora pro
pedagogickou činnost

ad 4) Hluchota vyžaduje přípravu speciálních tištěných učebních pomůcek. Bez nich vzhledem k náročnosti studia nemohou
neslyšící absolvovat, tlumočení nestačí. Součástí studia jsou také projekty.
ad 5) Od r. 2008 předpoklad technické podpory. S pomocí Institutu vzdělávání a poradenství se připravuje zařazení nevidomých
do studia, asistence bude zajištěna.
Doplňující informace: Česká zemědělská univerzita v Praze věnuje tématu vysokou pozornost. Na všech studijních odděleních
jsou proškolení pracovníci, kteří zodpoví dotazy zájemců a zajistí kontakt s kvalifikovanými poradci z Centra komplexního
poradenství univerzity. Zájemce o studium může svůj zájem, resp. problém konzultovat s poradcem z oblasti poradenství a)
pedagogického (výběr vhodného oboru, studijní požadavky, podmínky zápočtů a zkoušek, studijní podpora, asistence, atd.), b)
odborného a profesního (zájem o obor, možnosti budoucího uplatnění, kontakt s možným perspektivním zaměstnavatelem, volby
volitelných předmětů, alternativy praxí), c) psychologického (možné bariéry, zapojení do studijní skupiny, zprostředkování jiné
pomoci).

2.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
fakulta ELEKTROTECHNICKÁ

ad 7) Odstraňování bariér je součástí oboru Biomedicínské inženýrství (vybrané partie výuky zaměřeny na techniku
rozpoznávání obrazu a přístroje a techniky pro získávání 3D obrazových dat). Obor byl založen na základě dřívější spolupráce
řady pracovišť fakulty s lékaři při řešení interdisciplinárních problémů.
Katedra počítačů se podílí na vývoji kompenzačních pomůcek a přístrojových rozhraní IT pro pohybově postižené (ocenění
„Česká hlava“), na vývoji IT pro zprostředkování informací nevidomým. Výzkum v rámci projektu EU.
Katedra fyziky – předmět Fyzikální metody v medicíně – problematika ortopedických náhrad a umělých ledvin

3.

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ
fakulta DIVADELNÍ

ad 6) Studijní program Výchovná dramatika pro Neslyšící připravuje odborníky pro práci s Neslyšícími. Vedle toho byly v letech
2000-2004 realizovány kurzy hudebně-dramatické výchovy pro pedagogy Neslyšících dětí.
Dále ateliér spolupracuje na projektu Centra pomoci handicapovaným na Masarykově univerzitě v oblasti kulturního vzdělávání
Neslyšících. Realizuje rovněž tvůrčí dílny pro pedagogy Neslyšících ze zemí Evropské unie.
ad 8) Na fakultě každoročně probíhá kurz znakové řeči, který si posluchači fakulty zapisují v rámci předmětů osobní specializace.
Doplňující informace: V lednu 2006 obdržela Divadelní fakulta JAMU a její Ateliér výchovné dramatiky neslyšících Cenu sv.
Františka Saleského za spolupráci a významnou pomoc při integraci Neslyšících do společenstva Neslyšících Evropské unie.
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4.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH
fakulta TEOLOGICKÁ

ad 6) Na TF JU je akreditován studijní program „Sociální péče" s bakalářským studijním oborem „Sociální a charitativní práce“
v prezenční a kombinované formě studia.
Cílem oboru je připravit všeobecně i odborně orientovaného pracovníka, schopného samostatně pracovat v sociální a charitativní
oblasti, působit při prevenci sociálně patologických jevů a při činnostech směřujících k prospěchu potřebných občanů všech
věkových skupin. Studenti získají potřebné základní znalosti a dovednosti pro výkon sociálně právních činností, sociálně právního
poradenství, sociální diagnostiky, sociální prevence, sociálně právní ochrany, sociální pomoci, koncepční činnosti, řízení sociální
instituce, vedení týmů a sociálního výzkumu.
V teoretické části studia získávají studenti potřebné znalosti z oborů psychologie, sociologie, sociální práce, civilního práva
s důrazem na sociální problematiku, etiky atd.
Podstatnou součástí celého studia je rovněž odborná praxe. Při její organizaci je kladen důraz na co nejširší spektrum typů
zařízení poskytujících sociální služby – jak ve státní, tak v neziskové sféře. Poznatky získané na odborné praxi jsou dále
vyhodnocovány a zpracovávány jednak na skupinových supervizních sezeních a jednak formou individuálních konzultací s vedoucí
odborné praxe.
Tento obor reflektuje na požadavky Asociace vzdělavatelů v sociální práci v ČR, odpovídá na potřeby možných zaměstnavatelů
absolventů (ústavy soc. péče, sociální zařízení charity a diakonie apod.).
ad 8) V souvislosti se studijním oborem Sociální a charitativní práce jsou na TF JU pořádány rovněž hostovské přednášky a
odborné konference pro studenty a veřejnost, jichž se účastní odborníci z různých oblastí sociální péče, etiky sociální práce apod.
z ČR i zahraničí.
V rámci Programů celoživotního vzdělávání jsou již tradičně pořádány kursy znakové řeči. Dalšími kursy v tomto programu jsou
kursy zaměřené na etiku v medicíně, sociálně komunikační dovednosti apod.
Další přednášky k těmto a příbuzným tématům probíhají taktéž v rámci Univerzity třetího věku.
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5.

MASARYKOVA UNIVERZITA
souhrnná informace Střediska pro pomoc
studentům se specifickými nároky

ad 4) Neslyšící studují na všech fakultách, jejich studium zajišťuje Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky;
přesné informace o službách poskytovaných studentům všech fakult lze najít na http://www.teireisas.muni.cz. Středisko zahrnuje
mimo jiné dispečink znakových i artikulačních tlumočníků a dispečink zapisovatelů. Všichni sluchově postižení studenti mají tyto
služby zajištěny v rozsahu, který odpovídá jejich handicapu (roční tlumočnický výkon kolem 2000 hodin), v řadě případů jde o
kompletní tlumočení všech předmětů, navíc kombinované se speciálně organizovanou výukou, jejíž rychlost a harmonogram je
přizpůsoben tlumočníkům. Protože tlumočení není sociální službou handicapovému, nýbrž obecnou komunikační službou, není
přirozeně zajišťováno pouze na základě požadavku neslyšících, ale i na základě požadavku slyšících osob vstupujících do
komunikace s neslyšícími (typicky učitelé).
ad 5) Nevidomí studují na většině fakult, jejich počet představuje na MU jako jediné vysoké škole stejné procento jako obecně
v populaci. Přístupnost studia na MU pro ně organizačně a technicky zajišťuje Středisko pro pomoc studentům se specifickými
nároky; přesné informace o službách poskytovaných studentům všech fakult lze najít na http://www.teireisas.muni.cz. Přestože
všichni nevidomí mají vlastní vybavení potřebné k samostatnému studiu (pokud jím nedisponují při zahájení studia, získávají ho
na základě doporučení univerzitního střediska), Masarykova univerzita provozuje trvale přístupné studovny vybavené veškerým
hardwarem a softwarem komerčně dostupným v České republice; v těchto studovnách probíhá také specializovaná výuka. Vlastní
pracoviště tohoto typu má i Pedagogická fakulta MU. Předčitatelskou službu Masarykova univerzita plošně odmítá, neboť je
v rozporu s požadavkem profesní samostatnosti a je vhodná pro osoby starší nebo s kombinovaným handicapem. Příležitostné
předčitatelské služby zajišťují osobní asistenti, jejich dispečink Středisko provozuje.
Doplňující informace:
Aktivity Masarykovy univerzity v oblasti vzdělávání osob s postižením v mnoha ohledech přesahují koncept předpokládaný
v tomto dotazníku. Kromě pedagogicko-psychologického poradenství k nejpodstatnějším patří:
 vydavatelství hmatových a elektronických titulů zpřístupňující informační zdroje potřebné ke studiu na všech fakultách MU a
využívané školami všech stupňů (http://www.teiresias.muni.cz/?chapter=7&)
 knihovna hmatových a elektronických titulů pro nevidomé studenty českých vysokých škol (3 tis. titulů v roce 2005), katalog
veřejně přístupný na adrese http://library.muni.cz/knihovny.htm
 důsledná individualizace studia co do časového harmonogramu a komunikační technologie zaručená všem osobám
s postižením směrnicí rektora MU č. 4/2003, veřejně přístupná na adrese http://www.teiresias.muni.cz/smernice.html
 speciální výuka českého a anglického jazyka pro sluchově postižené studenty všech fakult
 speciální kurzy českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a speciálních informačních technologií určené pro postižené
studenty vysokých i středních skol, financované Evropským sociálním fondem
dispečink osobního asistentství během výuky, na kolejích a v menzách v rozsahu, který odpovídá handicapu.
Kontakt: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Botanická 68 a, 602 00 Brno
tel. +420 549 49 1105, fax +420 549 49 1120
http://www.teiresias.muni.cz
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6.

MASARYKOVA UNIVERZITA
fakulta EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

Projekt zapojování zdravotně postižených osob do studia na ESF MU pro školní rok 2006/2007
Možnosti projektu




Prominutí školného pro zdravotně postižené zájemce.
Zajištění bezplatných pomůcek ke studiu.



Poskytování individuálního poradenství.
Spolupráce se Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky



Výhody studia v programech celoživotního vzdělávání
Celoživotní vzdělávání umožňuje přestup do bakalářského kombinovaného studia. Dálkové studium on-line plně vyhovuje
potřebám studentů s postižením. Účastník celoživotního vzdělávání má větší možnosti při rozložení studia jak co do času, tak co
do náročnosti jednotlivých semestrů. Délku studia možno přizpůsobit individuálním možnostem uchazeče.
Nabízené obory
Management
Bankovnictví
Veřejná ekonomika a správa
Regionální rozvoj a místní správa
Regionální rozvoj a cestovní ruch
Kontakt :
telefon : 549 497 480
osobně: každou STŘEDU 14-16 hodin
email: suchankova@econ.muni.cz
www.econ.muni.cz/cdcv
Bezbariérový vchod: ze zadní strany fakulty nebo boční cestou ke hlavnímu vchodu a dále dle instrukcí Informační služby.
7.

MASARYKOVA UNIVERZITA
fakulta FILOZOFICKÁ

8.

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
fakulta PEDAGOGICKÁ

ad 8) Specializační studium speciální pedagogiky určené absolventům středních škol. Toto studium využívají jako rozšíření
kvalifikace i řádní studenti oboru pedagogika. Součástí studijních plánů oborů pedagogika a sociální pedagogika a poradenství
jsou předměty základy speciální pedagogiky a Interaktivní speciální pedagogika. V rámci oboru Psychologie je vyučována
psychologie zrakově, sluchově i tělesně postižených osob.
ad 6) V současné době je v rámci Rozvojového projektu OU rozpracována metodika, která bude obsahovat:

návrh modifikace vnitřních předpisů

návrh založení Střediska pomoci studentům se zdravotním postižením

návrh strategie přijímacího řízení

návrh strategie informovanosti zaměstnanců OU
ad 8) Katedra speciální pedagogiky PdF OU zajišťuje přípravu studentů v bakalářském oboru Speciální pedagogika (prezenční i
kombinovaná forma studia). Významnou měrou se podílí na výuce studentů ve studijním oboru vychovatelství s volnočasovým a
resocializačním zaměřením, připravuje studenty oboru učitelství 1. stupně ZŠ ve specializaci (speciální pedagogika).
Katedrou je zajišťována výuka dvou předmětů tzv. společného základu pro studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ, učitelství pro 2.
stupeň ZŠ a učitelství pro střední školy na třech fakultách Ostravské univerzity.
Ve všech těchto studijních oborech jsou studenti seznamováni s problematikou zdravotního postižení.
Komunikace se zdravotně postiženými je součástí přednášek z logopedie, zajišťována rovněž katedrou speciální pedagogiky.
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9.

10,

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
fakulta PŘÍRODOVĚDECKÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
fakulta ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ

Na fakultě studují tělesně a sluchově postižení. Fakulta nabízí studijní program Aplikovaná informatika.
Fakulta pořádá kurs znakového jazyka pro zaměstnance, přípravné kursy pro sluchově postižené uchazeče, on-line kursy
Aplikované informatiky (celý obor) a částečně Informatiky a Informačních systémů.
ad 6) Studijní obor Sociální práce se zdravotnickým profilem (magisterský), studijní obor fyzioterapie (bakalářský) a k akreditaci
byly předloženy bakalářské obory ergoterapie a ortotik-protetik, pokud bude akreditační řízení úspěšné, bude výuka zahájena od
září 2006. Do výčtu oborů, jejichž absolventi se budou v praxi setkávat se zdravotně postiženými je možné zahrnout i obor
všeobecná sestra, nějakým způsobem se v praxi se zdravotně postiženými v podstatě setkají absolventi všech oborů, fakulta
vychovává zdravotnické profese.
ad 7) Nepřímo, ZSF OU se podílí na výuce oboru biomedicínský technik, který je akreditován na FEI VŠB-TU. Fakulta garantuje
zdravotnickou část výuky a v rámci toho zajišťuje mj. výuku ve volitelných předmětech Přístrojová technika a kompenzační
pomůcky handicapovaných (zaměřeno na zrakově a sluchově postižené) a Přístrojová technika v rehabilitaci (zaměřeno více na
tělesně postižené). V rámci výuky se studenti seznámí i s tím, které pomůcky jsou nedostačující nebo chybí.
ad 8) Vzhledem k charakteru nabízených studijních oborů je počet přednášek zabývajících se problematikou různých typů
zdravotního postižení velmi široký a jejich výčet by do značné míry odpovídal kopírování studijních plánů jednotlivých studijních
oborů (zejména fyzioterapie, ergoterapie, ortotik-protetik, sociální práce se zdravotnickým profilem a částí studijních plánů
ostatních oborů).
Specializované kursy (nejedná se pouze o přednášky, součástí jsou i cvičení) zaměřené na problematiku správné komunikace se
zdravotně postiženými jsou nabízeny pod názvem Specifika komunikace s osobami se zdravotním postižením oborům
fyzioterapie, zdravotnický záchranář, ergoterapie, ortotik-protetik, zdravotnický záchranář, studenti ostatních oborů si tuto výuku
mohou volit v rámci výběrových předmětů. Další předmět, který se také dotýká této problematika je pod názvem Životní a
pracovní podmínky handicapovaných je nabízen oborům ochrana veřejného zdraví a fyzioterapie, pro ostatní obory rovněž jako
výběrový předmět. Problematikou komunikace a to i s osobami s postižením se zabývá i kurs Zdravotnická psychologie, který je
povinně zařazen ve studijních plánech všech oborů se zdravotnickým zaměřením.
Doplňující informace: Uchazeči o studium akreditovaných oborů musí k přihlášce ke studiu doložit i lékařské potvrzení, že
jsou schopni studia a výkonu povolání ve zvoleném oboru (zákon o nelékařských povoláních). To do jisté míry omezuje možnost
přijímat uchazeče se zdravotním postižením, jsou ale obory, kde studium a následný výkon povolání uchazečů s lehčími formami
zdr. postižení nejsou vyloučeny (sluchová vada, u oboru soc. práce i tělesné postižení), je to velmi různé obor od oboru (např. u
zdravotnického záchranáře vůbec nepřipadá v úvahu žádná forma handicapu, u oboru zdravotní laborant je třeba zcela
vyloučeno zrakové postižení apod.). V případě zájmu o studium je nutné možnosti předem konzultovat.
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11.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Akadamická poradna a poradna pro
zpřístupňování studia lidem se zdravotním
postižením

ad 1) V pěti z devíti hlavních budov je výtah, ostatní budovy zatím řešeny „schodolezem“ a nájezdovými plošinami. TP mají
k dispozici vyhrazená parkovací stání.
Kromě toho studenti s těžšími formami ZdP mají možnost bydlet na bezbariérově upravených pokojích v plně dostupné budově.
ad 4) Nedoslýchaví studenti využívají sluchadla, psací telefony a průběžně digitalizované studijní texty
ad 5) T.č. studují těžce slabozrací, mají k dispozici digitální knihovnu, načtené (namluvené) texty a speciální studovnu
s optoelektronickými pomůckami (TV lupa, speciální PC, PC s programem „my voice“ - též pro TP).
ad 6) Na Fakultě pedagogické – obory sociální práce a speciální pedagogika, též v rámci kurzů celoživotního vzdělávání (CDV
TUL) – řízení kvality a management sociálních služeb, osobní asistence, speciální pedagogika, výchovné poradenství
ad 7) Je možné a vhodné, aby si studenti podobná témata volili v seminárních, bakalářských, diplomových a disertačních
pracích – zejména na Fakultě mechatroniky, Fakultě strojní a Fakultě architektury.
ad 8) V rámci studia sociální práce a speciální pedagogiky na FP TUL, v rámci běžného učitelského studia na FP TUL, studia na
Fakultě hospodářské (tzv. „sociální ekonomika“), a ve vybraných kurzech CŽV (řízení kvality a management sociálních služeb,
osobní asistence, speciální pedagogika, výchovné poradenství aj.).
Doplňující informace: Technická univerzita v Liberci, reprezentující dnes škálu humanitních, ekonomických a technických
studijních programů realizovaných na šesti fakultách a jednom pracovišti celoživotního vzdělávání, již čtrnáctým rokem
uskutečňuje program podpory zdravotně postižených studentů. Cílem je zpřístupnit vysokoškolské studium lidem s postižením a
na principu partnerské podpory jim tak přibližovat individuální příležitosti k seberealizaci a následnému pracovnímu uplatnění.
Průměrně studuje na TUL 20 - 25 studentů s tělesným, tzv. „interním“ nebo smyslovým postižením; naši absolventi nemívají
problém s následným pracovním uplatněním.
Kontakt: Akademická poradna a poradna pro zpřístupňování studia lidem se zdravotním postižením na TU v Liberci
Centrum dalšího vzdělávání – AP, Hálkova 6, 461 17 Liberec 1
tel. 485 355 106, fax 485 355 101
libor.novosad@mbox.tul.cz
marcela.adamickova@mbox.tul.cz
iveta.pospisilova@mbox.tul.cz
www.rdv.vslib.cz/poradna/poradna.html

12.

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
ÚSTÍ NAD LABEM
FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ

Doplňující informace: V rámci předmětu Speciální pedagogika – spolupráce s Tyflocentrem, Tyfloservisem a Arkadií Teplice.
V rámci CŽV – Sociální poradenství - pro pracovníky, kteří pracují se zdravotně postiženými.
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13.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

ad 6) Magisterský studijní obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních; -- specializace Řízení zdravotnických
a sociálních zařízení viz odkaz http://www.fhs.cuni.cz/default.asp?id=26
Institut rehabilitace zrakově postižených: Institut zahájil svou činnost (tehdy jako Školící centrum základní rehabilitace zrakově
postižených na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze) dne 1. 10. 1994. Od 1. 5. 2001 je Institut součástí Fakulty
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Na základě pověření MŠMT ČR školí instruktory prostorové orientace zrakově
postižených a následně kontroluje jejich činnost. Tím je zaručována stabilně vysoká profesionální úroveň jejich práce.
-kvalifikační kurzy : Instruktoři prostorové orientace zrakově postižených, viz odkaz http://www.fhs.cuni.cz/default.asp?id=136
ad 7) V květnu 1999 se Institutu rehabilitace zrakově postižených s pomocí sponzorů podařilo otevřít výukové centrum, kde se
zrakově postižení mohou seznámit se speciálními pomůckami a s pomocí instalovaného zařízení je možné názorně předvést i
jejich rodinným příslušníkům možnosti vybavení domácnosti, úpravy, uspořádání a osvětlení pracovní plochy atd. Připravují se
kurzy sebeobsluhy.
ad 8) Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních nabízí např. kurzy Etika a Zdravotní a sociální služby
z pohledu uživatele, které se tématu zdravotního postižení úzce dotýkají.
Na Institutu rehabilitace zrakově postižených v rámci výše zmíněných kvalifikačních kurzů; nebo viz. Publikace „Základy
komunikace se zrakově postiženými“, ISBN 80-239-5078-9.

14.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

ad 8) Např. Práce se sluchově postiženými, Práce se zrakově postiženými, Komunikační dovednosti, Znakový jazyk, Klinický
seminář I. a II.
http://www.htf.cuni.cz
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15.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

ad 2 a 5) – Pět ze sedmi velkých poslucháren má indukční smyčku a reproduktory. Jedna posluchárna je vybavena infrasoupravou: sluchátka mohou využít ti, kteří používají starší typ sluchadel. Zbylé čtyři posluchárny budou infra-soupravou
vybaveny během roku 2006.
Pomocí zmíněného zvukového zařízení je pořizován záznam přednášek, který současně slouží nevidomým místo poznámek jako
„digitální sešit“. Zajišťována digitalizace teologické studijní literatury a literatury z příbuzných oborů, které je v knihovnách pro
nevidomé nedostatek.
Doplňující informace:
Orientaci nevidomých v prostorách fakulty usnadňují popisky u dveří v bodovém písmu.
Na fakultě je jeden pracovník pověřen individuální pomocí studentům s handicapem dle jejich potřeb.
Součástí fakultní knihovny je oddělení pro nevidomé, které zajišťuje načítání křesťanské literatury na kazety a jejich zasílání
těžce zrakově postiženým čtenářům v celé ČR, na Slovensku a řadě dalších zemí.
Projekt Zkvalitňování podmínek studia handicapovaných studentů na UK – kontakt: tel. 220 181 271, e-mail: pomoc@ktf.cuni.cz

16.

17.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

ad 5) Fakulta má specializované počítačové laboratoře pro nevidomé a slabozraké
Doplňující informace: Na MFF je malý počet studentů se zdravotním postižením, proto lze individuálním přístupem zajistit
optimální podmínky se zřetelem na jejich potřeby. Jeden učitel je určen pro péči o handicapované studenty.

Pro zrakově postižené studenty působí na Univerzitě Karlově. Bylo zřízeno při Kabinetu software a výuky informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Podstatnou
složkou práce Centra jsou kurzy pro nevidomé a slabozraké. Lektory jsou většinou studenti MFF. Díky tomu je možné kvalitně pokrýt prakticky jakékoli požadavky klientů. Laboratoř
i kurzy slouží přednostně studentům UK, ale jsou přístupné i všem zrakově postiženým. Podmínkou je pouze znalost psaní na stroji a Braillova písma (zájemci o práci s Braillským
řádkem).
Kontakt: Centrum podpory studia zrakově postižených – Laboratoř Carolina
Malostranské nám. 25, Praha 1
telefon 21 914 321
e-mail carolina@braille.mff.cuni.cz

18.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PRÁVNICKÁ FAKULTA

ad 5) Fakulta má počítačové pracoviště pro zrakově postižené – ozvučený počítač, kamerovou lupu, zvětšovací SW ZoomTextra.
Možnost zapůjčení notebooku s Jaws.
Doplňující informace: V r. 2005 byly dveře všech místností vybaveny popisky v Braillově písmu, v provozu je systém pro
výměnu el. dokumentů pro zrakově postižené a ve spolupráci s Carolinou jsou za základě požadavku studentů digitalizovány
učební texty.

19.

20.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
LÉKAŘSKÁ FAKULTA

ad 6) Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených
Doplňující informace: Ve školním roce 2006/07 budou otevřeny studijní obory „Tělesná výchova a sport zdravotně
postižených“ a „Tělesná výchova a speciální pedagogika“.
ad 6) Takto speciálně zaměřené nikoliv. Práce se zdravotně postiženými je obsažena v magisterském oboru Dlouhodobá
ošetřovatelská péče u dospělých.
ad 8) Zejména u nelékařských zdravotnických studijních oborů (Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Dlouhodobá
ošetřovatelská péče u dospělých, Fyzioterapie). Kromě pedagogů z LF se na výuce podílejí speciální pedagogové, logopedi,
sociální pracovníci, etici, filozofové.
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21.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
PEDAGOGICKÁ FAKULTA

ad 6) všechny studijní obory studijního programu speciální pedagogika v prezenční i kombinované formě.
Prezenční forma:
Speciální pedagogika, Speciální pedagogika předškolního věku, Speciální pedagogika – komunikační techniky, Speciálně
pedagogická andragogika, Logopedie, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a speciální
pedagogika.
Kombinovaná forma:
Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky, Speciální pedagogika předškolního věku, Speciálně pedagogická andragogika,
Speciální pedagogika (rozšiřující studium), Speciální pedagogika – logopedie (rozšiřující studium), Speciální pedagogika –
surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (rozšiřující studium), Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování a
odborného výcviku SŠ (doplňující studium), Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele, pedagogické a výchovné pracovníky
(specializační studim), Znakový jazyk (specializační studium), Dramaterapie (specializační studium), Arteterapie.(specializační
studium), Herní specialista (specializační studium), Biblioterapie. (specializační studium), Tanečně pohybová terapie.,
specializační studium), Muzikoterapie (specializační studium).
ad 8) Katedra speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci pořádá celou řadu přednášek a seminářů. Z poslední doby např. na
téma: Alternativní a augmentativní komunikace, Hluchoslepota, Žena a islám, Specifické poruchy učení a další.
Doplňující informace:
Při Katedře speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci existuje od r. 1996 Centrum pomoci handicapovaným, které má za cíl
zefektivnit handicapovaným studentům a uchazečům o studium na UP studium, dále poskytuje informace pedagogům a
pedagogickým pracovníkům. Působnost Centra je celouniverzitní. Na konci r. 2005 byla zřízena elektronická informační
služba Poradenství a konzultace pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, která poskytuje informace všem subjektům
participujících na problematice edukace osob se speciální vzdělávacími potřebami.

22.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY

ad 6) Aplikovaná tělesná výchova, od roku 1991 jako obor Mgr. čtyřletý, od let 1997-2000 jako studium strukturované: Bc. –
Mgr. – Ph.D. (kinantropologie – se zaměřením na ATV), a to ve formě prezenční i kombinované. Bližší o akreditaci na
www.upol.cz/fakulta tělesné kultury/studijní obory. Je zajištěn poradenský servis (spolupráce s SŠ) před nástupem ke studiu,
v průběhu studia i v profesní orientaci.
ad 7) Specifický obor není, avšak odstraňování bariér (včetně psychologických a postojových) je součástí studijních oborů
aplikovaná Tv, rekreologie a fyzioterapie.
ad 8) ATV je specifický obor tohoto zaměření, dále fyzioterapie. V rovině informační, tj. 2 kreditů (cca 25 hod.) dostávají
základní informaci všichni studenti oborů Tv a sport, mají možnost i praxí v oblasti Tv a sportu osob s postižením.
Doplňující informace:
FTK UP je koordinátorem CEEPUS CZ 59 se zaměřením na APA, je členem konsorcia Erasmus-Mundus APA – tj. zahraničních
studijních projektů se zaměřením na výchovu profesionálů v oblasti pohybových aktivit, tělesné výchovy a sportu osob
s postižením. Podílela se i na mezinárodním projektu k integraci v Tv, jehož výsledkem jsou doporučení EU v této oblasti
vzdělávání a integrace. Bohužel – výsledky v ČR poněkud zapadly, i když byly předány a opublikovány.
Dále MŠMT cca od roku 1994 ve smyslu § 21 VŠ zákona každoročně vypisuje projekty, v nichž podporuje zpřístupnění studia.
Celá oblast zpřístupnění totiž není jen o bezbariérovosti či tlumočení, ale o výukových podmínkách a připravenosti učitelů na VŠ
(především postojové – ve smyslu akceptovat „jinakost“ některých lidí, akceptovat studijní modifikace), s kvalifikovaným
poradenstvím. Ale také s podporou či nepodporou v rámci garantů oborů, vedení kateder, fakult apod.
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23.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
UNIVERZITNÍ INSTITUT

ad 8) Ve SP Ošetřovatelství jsou přednášky upozorňující na problematiku zdravotního postižení, nutnost včasného odhalení
a rehabilitace v rámci předmětu – Výchova ke zdraví, Komunitní ošetřovatelství a klinické předměty (oční, ORL, Pediatrie …)
Přednášky upozorňující na správnou komunikaci se zdravotně postiženými a jejich blízkými jsou v rámci předmětu Psychologie,
Psychologie v ošetřovatelství – část Komunikace.
Doplňující informace:
U studentů studijního programu Ošetřovatelství se předpokládá dobrý zdravotní stav.
Samotní studenti jsou seznámeni s potřebami handicapovaných a jsou připravováni na interakci nejen s handicapovanými
klienty/pacienty, ale i jejich rodinnými příslušníky.
Formou exkurzí a stáží jsou seznamováni se specifiky jednotlivých postižení a dovednosti procvičují na odborné praxi v ÚSP a
stacionářích pro děti i dospělé s různým handicapem.
V programu Pedagogika jsou to předměty Speciální pedagogika, Základy artterapie, a také intervenční programy v rámci jiných
disciplín.

24.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ
UNIVERZITA OSTRAVA, FAKULTA
ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

25.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ
UNIVERZITA OSTRAVA
FAKULTA STAVEBNÍ

26.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ PRAHA
FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

27.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA PODNIKATELSKÁ

28.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Doplňující informace:
Fakulta vytvořila místo asistenta pro handicapované studenty, který má za úkol zlepšovat podmínky pro studium zdravotně
postižených od přemísťování z učebny na učebnu až po úprava materiálů pro studenty. Fakulta má asistentku, která studuje
znakovou řeč a upravuje materiály pro sluchově postižené.
ad 7) Studijní program Stavební inženýrství, obory Městské stavitelství, Dopravní stavitelství, Správa majetku a provoz budov,
studijní program Architektura a stavitelství.
ad 8) V přednáškách o bezbariérovém prostředí je věnována pozornost jednotlivým typům postižení, jejich charakteristice a
specifickým potřebám, způsobu pohybu a dorozumívání.
Katedra veřejných financí FFU VŠE podala grant k financování z evropských fondů na integraci zdravotně postižených osob do
studia na fakultě.
Doplňující informace: Někteří studenti zpracovávají projekty zaměřené na uplatnění zdravotně postižených v podnikání nebo
řeší případové studie týkající se komunikace se zdravotně postiženými zaměstnanci.
ad 7) částečně v rámci biomechaniky, biorobotiky, fluidního a fyzikálního inženýrství, designu.
Doplňující informace: k dispozici studijní opory v elektronické podobě na webu fakulty, multimediální pomůcky, vybavení
areálové knihovny.
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29.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Centrum podpory zdravotně znevýhodněných
studentů

ad 6) FPE ZČU: BS sociální práce, Mgr. studium sociální práce – prezenční studium; speciální pedagogika, výchovné poradenství
– celoživotní vzdělávání; připravováno BS speciální pedagogiky - prezenční studium
Doplňující informace: Péče o zdravotně znevýhodněné studenty je součástí základních dokumentů univerzity, počítá se s ní
i v dlouhodobém záměru ZČU. Dominantní strategií je integrační trend.
S podporou rozvojového projektu MŠMT pracuje na ZČU v Plzni Centrum podpory zdravotně znevýhodněných studentů s cílem
maximální integrace zdravotně znevýhodněných do univerzitního života.
Hlavní služby:

doprovodná asistence – asistent doprovází do školy a ze školy

studijní asistence – asistent pomáhá se zapisováním poznámek, získáváním literatury atd.

půjčování pomůcek z kabinetu kompenzačních pomůcek – hlavně pro studenty se smyslovým postižením

poradenské služby – speciálně pedagogické, psychologické, sociální a právní

úspěšné studium může být univerzitou oceněno mimořádným stipendiem po završení určité etapy studia



průběžné informace na www stránkách s adresou www.pef.zcu.cz/pef/kpg/

Z prostředků ZČU a projektu bylo dobudováno bezbariérové prostředí a pořízeny specializované didaktické a tělovýchovné
pomůcky a pořádány tělovýchovné akce pro handicapované studenty.
30.

FILMOVÁ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA
V PÍSKU

31.

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A
MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE

Doplňující informace: Akademie nabízí studentům se zbytky sluchu studium oboru Animovaná tvorba. Vzhledem k práci
v malých skupinách lze zajistit individuální přístup pedagogů. Předpokládá se i uplatnění v praxi.
ad 8) Akademičtí pedagogové absolvují přednášky (semináře) speciální pedagogiky pro tělesně postižené, ve kterých se
seznamují s celkovou problematikou.
Doplňující informace:
Handicapovaní studenti mají studium bezplatné, škola jim zapůjčuje na celou dobu studia notebooky, diktafony, studijní
literaturu a další pomůcky bezplatně, umožňuje jim studovat podle individuálních studijních plánů a učitelé přizpůsobují
komunikaci jejich možnostem.
VŠVSMV vytvořila projekt „Pilotní program podpory vysokoškolského studia handicapovaných studentů“.
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