
Přílohy 
 

1. Emailová korespondence s veřejnými vysokými školami, 

neposkytujícími služby studentům se specifickými potřebami 
 

V České republice je v současnosti celkem 6 veřejných vysokých škol, které zatím 

neposkytují podpůrné služby studentům se specifickými potřebami. Zatím nemají žádné 

centrum/středisko a ani pracovníka, který by měl na starosti oblast poskytování služeb 

studentům se specifickými potřebami. 

Pro ověření informací z webových stránek škol byla využila emailová korespondence. 

Průvodní email rozeslaný veřejným vysokým školám, zmíněných viz níže, dne 28. 2. 2015: 

 

Dobrý den, 

dovolte mi se Vám nejprve představit. Jmenuji se Kristýna Podeszwová a nyní jsem 

studentkou 3. ročníku bakalářského studia oboru: Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK. 

Nyní zpracovávám bakalářkou práci na téma: Služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé 

studenty na vysokých školách v České republice. Vzhledem k tématu této práce bych 

potřebovala zmapovat rozsah služeb poskytovaných studentům se sluchovým postižením na 

jednotlivých vysokých školách.  

Byla bych Vám moc vděčná, kdyby jste mi mohli zodpovědět, zda u vás na vysoké škole 

máte nějaké centrum pro poskytování služeb studentům se specifickými potřebami nebo 

kontaktní osobu, která má tyto věci na starosti? Ať už jsou to neslyšící nebo nevidomí aj. 

(Prohledávala jsem vaše stránky a na nic jsem tam nemohla najít). Studoval u vás někdy student 

se specifickými potřebami nebo jste se s tim nikdy nesetkali? 

 

Moc Vám předem děkuji a uvědomuji si, že Vám přidělávám práci,  

S pozdravem 

Kristýna Podeszwová 

 

1.1 Akademie múzických umění v Praze  

Email ze dne 4. 3. 2015: 

Dobrý den, 

AMU takovým centrem či pověřenou osobou bohužel nedisponuje, konkrétní situaci řeší  

s jednotlivými studenty fakulty. 



 

S pozdravem, 

Mgr. Lucie Valentinová 

Oddělení pro vědu, výzkum a projekty 

Akademie múzických umění v Praze 

Malostranské náměstí 12 

118 00 - Praha 1 

tel.: 234244517 

 

1.2 Akademie výtvarných umění v Praze  

Email ze dne 6. 3. 2015: 

Dobry den, 

Bohužel AVU nemá s podobnými studenty zatím zkušenost, tudíž tu nemame ani podobne 

centrum. 

 

S diky za zajem a pozdravem 

Blanka Čermáková 

Oddělení komunikace s veřejností 

Akademie výtvarných umění v Praze 

U Akademie 4 

170 22 Praha 7 

www.avu.cz 

tel. 220 408 224 

mob. 739 517 758 

blanka.cermakova@avu.cz 

 

1.3 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno  

První email ze dne 2. 3. 2015: 

Dobrý den, 

odpovídám na Váš dotaz. Máme spíše osobu, která se zabývá psychologickou pomocí pro 

studenty (najdete na našich stránkách Studium, informace pro studenty, informační  

a poradenské centrum). 

http://www.avu.cz/


Z pozice studijní referentky nevím o tom, že by u nás na univerzitě studovali studenti 

s postižením co uvádíte. 

Více informací by Vám podala proděkanka pro vzdělávání paní doktorka Dobšíková 

dobsikovar@vfu.cz. 

  

S pozdravem 

MVDr. Stanislava Žabská 

 

Druhý email ze dne 13. 3. 2015: 

 

Dobrý den, 

reaguji na Váš mail ze dne 2. března ohledně studia, resp. poskytování služeb studentům se 

specifickými potřebami, a posílám oficiální vyjádření VFU, uvedené ve výroční zprávě VFU 

Brno za rok 2013 (výroční zpráva VFU Brno za rok 2014 dosud není vydaná, i když stav je 

stejný). 

Bohužel, za Vás dotaz nemám pravděpodobně zcela uspokojivou odpověď. Stav věci vyplývá 

z vysoké náročnosti studia a vykonávaného povolání. 

  

V případě dotazů mě kontaktujte. 

  

S pozdravem, 

dr. Dobšíková 

proděkanka pro vzdělávání FVHE VFU Brno 

  

Ke studiu veterinárních oborů a oboru farmacie je vyžadována odpovídající zdravotní 

způsobilost studentů, zejména s ohledem na bezpečnost práce při praktické výuce, ale také 

s ohledem na způsobilost vykonávat povolání po absolvování studia, která vyžaduje plné 

schopnosti smyslové i pohybové. Proto u uchazečů o studium na veterinárních fakultách VFU 

Brno bylo v roce 2013 požadováno doporučení lékaře pro studium. 

Obory Veterinární lékařství, Veterinární hygiena a ekologie a obor Farmacie patří 

mezi regulovaná povolání, která lze vykonávat pouze po absolvování příslušného studijního 

programu, který zahrnuje stanovené předměty s odpovídající kvalitou výuky a prokazatelnou 

schopností tvůrčího uplatnění získaných poznatků a zkušeností. Pro získání veterinárního 

mailto:dobsikovar@vfu.cz


vzdělání je nezbytné absolvovat úplný rozsah studijního programu v oboru Veterinární lékařství 

a Veterinární hygiena a ekologie a jeho ukončení státní rigorózní zkouškou. Je proto velmi 

obtížné umožnit studium úplného rozsahu studijního programu studentům od určité úrovně 

zdravotního postižení. Studium v mnoha předmětech vyžaduje dobré schopnosti zejména 

zrakové, sluchové, čichové, hmatové a také dobré schopnosti pohybové. Žádosti o studium jsou 

proto posuzovány individuálně, a to ve spolupráci s lékařem a zejména s ohledem na jeho 

vyjádření o způsobilosti ke studiu, které musí uchazeč doložit již spolu s přihláškou ke studiu. 

V roce 2013 a 2014 nebylo zvláštní studium pro handicapované uchazeče realizováno. Také pro 

výkon povolání farmaceuta předepisuje zákon zdravotní způsobilost. 

S ohledem na možný vývoj v univerzitním vzdělávání směrem k zdravotně handicapovaným 

studentům jsou nové prostory a posluchárny budovány jako bezbariérové. Také nové obory 

otevírané na univerzitě, které nejsou řazeny mezi regulovaná povolání, otevírají možnosti pro 

vzdělávání studentů se specifickými potřebami. Jedná se o obor Bezpečnost a kvalita potravin 

v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu a bakalářský obor Ochrana 

zvířat a welfare. Na tyto obor se nepožaduje v rámci přihlášky potvrzení zdravotní způsobilosti. 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno se tak může stát v budoucnu univerzitou, na níž 

budou moci být vzdělávání studenti se specifickými potřebami. 

 

1.4 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  

Email ze dne 2. 3. 2015: 

Dobrý den, 

na VŠCHT Praha zatím nevznikla nutnost takové centrum zřizovat. Vzhledem k velkému podílu 

laboratorní výuky je pro studenty se specifickými potřebami studium na VŠCHT velmi náročné. 

Pokud se takový student na VŠCHT přihlásí, je jeho studium řešeno individuálně s proděkanem 

pro pedagogiku příslušné fakulty. Případné asistenční služby pak zabezpečují studenti z řad 

jeho kolegů nebo také rodinní příslušníci.  

 

Zdravím Ludmila Šmídová 

 

1.5 Vysoká škola polytechnická Jihlava  

Email ze dne 5. 3. 2015: 

Dobrý den, 

za deset let činnosti naší školy jsme zde neměli žádného studenta se specifickými potřebami. 



Příjemný den. 

 

Věra Dvořáková studijní oddělení 

Vysoká škola polytechnická Jihlava Tolstého 16 

586 01 Jihlava tel. 567 141 181 e-mail: vera.dvorakova@vspj.cz www.vspj.cz 

 

1.6 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze  

Email ze dne 4. 3. 2015: 

Dobrý den paní Podeszwová, 

je mi to líto, žádné centrum na VŠUP neexistuje a to především s ohledem na to, že jsme 

poměrně malá škola a zřízení podobného centra by pro nás bylo náročné v mnoha směrech. 

Právě ale velikost (nebo spíš malost – ve smyslu počtu studentů) naší školy umožňuje nám 

zaměstnancům přistupovat ke všem studentům individuálně a s ohledem na jejich potřeby. To 

se pochopitelně netýká pouze zaměstnanců, ale i pedagogů i ostatních studentů. 

Doufám, že Vám taková odpověď stačí, pokud byste měla další dotazy, můžete se na mě obrátit. 

 

S přátelským pozdravem 

Klára Hüttlová 

vedoucí studijního oddělení / Head of Student Office 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in 

Prague 

náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1 

www.vsup.cz 
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