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Abstrakt 

Práce se zabývala podporou vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami na českých vysokých školách. Práce zhodnotila systémy podpory při studiu pro 

studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na českých vysokých školách, shrnula hlavní 

problémy při poskytování této podpory a ukázala možnosti lepšího nastavení systému 

podpory v podmínkách inkluzivního vzdělávání.  

V praktické části práce byla na základě dotazníkového šetření zjištěna míra 

informovanosti mezi studenty českých vysokých škol o možnostech podpory pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách a byly zjištěny jejich postoje 

k podpoře studentů se speciálními vzdělávacími potřebami při vysokoškolském studiu. Práce 

zjistila odlišnosti v informovanosti a postojích k podpoře studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami na českých vysokých školách mezi skupinou intaktních studentů a 

skupinou studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Výstupem práce byla praktická 

zjištění pro zlepšení podpory při vysokoškolském studiu pro studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

Práce pojednala o problematice, která je na vysokých školách aktuálně velmi řešena 

a její nastavení se v posledních letech proměňuje spolu s přerodem terciárního školství na 

cestě k inkluzivnímu vzdělávání.  

Klíčová slova: studenti vysokých škol, speciální vzdělávací potřeby, handicap, 

inkluzivní vzdělávání, systémy podpory 



 

Abstract 

The doctoral thesis (PhDr.) “Suggestion of Comprehensive Support of University 

Students with Special Educational Needs in the Inclusive Education Environment“ was about 

support of Czech university students with special educational needs. This piece of work 

evaluated the present condition of university support for students with special educational 

needs in the Czech Republic and revealed the most serious problems of university support as 

well as possibilities of better support of these students in the environment of inclusive 

education. 

In practical part of this thesis, a questionnaire was used to learn about university 

students´ awareness of the system of support at their university and to learn about their 

attitudes towards support service. Analyses of the questionnaires uncovered differences about 

university students´ awareness of the system of support at their university and their attitudes 

towards support service between students with and without special educational needs. The 

outputs of this work were suggestions how to improve comprehensive support of students 

with special educational needs during their university studies. 

This essay brought an insight into current problems of support of students with 

special educational needs that have been spoken about for some time now and the best 

solution is connected with changes in conception of tertiary education in the line of inclusive 

perspective. 

Key words: university students, special educational needs, disability, inclusive 

education, support 
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ÚVOD 

V posledních letech vidíme postupný přerod českého terciárního vzdělávání, který 

souvisí s obecnými socio-ekonomickými změnami ve společnosti. Po otevření školství a 

velkém boomu terciárního školství po roce 1989 dochází k další vlně přehodnocování 

systému vzdělávání a nutnosti zakotvení vysokoškolského vzdělávání v současné moderní 

společnosti. Důležité je přehodnotit roli vysokých škol v moderní společnosti, zpřístupnit 

vysokoškolské vzdělání dalším ne zcela tradičním skupinám studentů a vyřešit financování 

vysokoškolského studia. Tyto úkoly se navzájem prolínají a ovlivňují. Skupinami, které 

nejsou tradiční ve vysokoškolském studiu, jsou myšleny především osoby se speciálními 

vzdělávacími potřebami, osoby v pracovním poměru, osoby na rodičovské dovolené nebo 

věkově starší skupiny obyvatel. Velkým tématem přístupnosti vysokých škol je studium osob 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Tímto tématem se zabývá předkládaná práce. 

Potom, co bylo mezinárodně uznáno právo osob se speciálními vzdělávacími potřebami na 

rovný přístup ke studiu a právo zajištění rovnocenných podmínek vysokoškolského studia pro 

tyto osoby, zůstává otázkou, jak systém studijní podpory – spravedlivý a lidsky důstojný – 

těmto studentům zajistit. 

Z výzkumů vyplývá, že počet studentů a zájemců o vysokoškolské studium se 

speciálními vzdělávacími potřebami přibývá.
1
 Jde dle mého pozorování o obecnější trend 

otevírání vysokoškolského studia všem věkovým skupinám a osobám různého zázemí 

(rozšiřující se nabídka dálkového/kombinovaného vzdělávání, celoživotního vzdělávání pro 

pracující osoby, tzv. univerzity třetího věku pro seniory, přibývání možností studia pro 

cizince apod.). Skupina osob se speciálními vzdělávacími potřebami je velmi různorodá, a 

proto neexistuje jedno obecné řešení, jak jim zajistit rovnocenný přístup ke vzdělání na 

vysokých školách. Například student na invalidním vozíku potřebuje bezbariérové prostředí 

školy a dalších budov. Student, který nevidí, potřebuje například označení místností 

v Braillově písmu a zaškolení v prostorové orientaci. Student, který neslyší, potřebuje 

například uzpůsobit styl komunikace s okolím a potřebuje tlumočit přednášky. U každého 

                                                 

1
 Viz jednotlivé matriky vysokých škol. Dostupné na http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/sims-

sdruzene-informace-matrik-studentu  
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studenta se projevuje stejná diagnóza jinak, proto nemohou ze samotné diagnózy vycházet 

jedny konkrétní úpravy při studiu. Přístup k vysokoškolským studentům se speciálními 

vzdělávacími potřebami musí být z těchto důvodů individuální, s důrazem na zachování 

lidskosti a co největší samostatnosti. Možnosti podpory během studia pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami je vhodné poskytovat formou volné nabídky. Úpravy by 

se měly odchylovat od povinností studia co nejméně a nikdy nesmí vzniknout dojem, že jde o 

jakousi úlevu a snížení požadavků vysokoškolského studia. 

Jaké jsou možnosti podpory vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami na českých školách? Jaké jsou možnosti a omezení systémů podpory pro studenty 

se speciálními vzdělávacími potřebami na českých vysokých školách? Jak jsou studenti 

vysokých škol informováni o možnostech podpory při studiu pro studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami? Jaké jsou jejich postoje na udílení podpory při studiu pro studenty 

se speciálními vzdělávacími potřebami? Na tyto a další otázky odpovídá předkládaná 

rigorózní práce. Přináší vhled do problematiky, která u nás zatím nebyla plně prozkoumána a 

která je v současné době velmi aktuální. Výstupy práce jsou přínosné do praxe i dalšího 

bádání. 
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1 STRUKTURA, METODOLOGIE A CÍLE PRÁCE 

V předkládané rigorózní práci jsou mapovány systémy podpory při studiu pro 

studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na českých vysokých školách. Jsou 

zkoumány možnosti a bariéry v přístupnosti vysokoškolského studia pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Je zjišťováno povědomí vysokoškolských studentů o 

možnostech podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na školách a je 

zjišťován jejich postoj k podpoře studentů se speciálními vzdělávacími potřebami během 

vysokoškolského studia.  

Na začátku práce je shrnuto legislativní zakotvení vysokoškolského studia pro 

studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a popsány aktuální problémy podpory těchto 

studentů. Jsou zjišťovány a analyzovány současné nabídky a možnosti podpory vysokých škol 

pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na základě studia české i zahraniční 

literatury a na základě vlastního výzkumu na českých veřejných vysokých školách. Výzkum 

analyzoval možnosti podpory vysokoškolského studia pro studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami na všech českých vysokých veřejných škol na základě webových 

stránek těchto vysokých škol. 

V druhé části práce byl vytvořen dotazník mapující informovanost vysokoškolských 

studentů v České republice o nabídce systémů podpory studentů vysokých škol se speciálními 

vzdělávacími potřebami a mapující jejich postoje k podpoře těchto studentů při 

vysokoškolském studiu. Výsledky dotazníkového šetření byly komparovány mezi skupinou 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a skupinou intaktních studentů.  

Do šetření jsem zahrnula skupinu intaktních studentů i skupinu studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami, protože každá skupina může ukázat jiné vnímání 

podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a jen obě skupiny dohromady 

mohou vypovídat o míře inkluze na škole. V posledních letech vzniká více výzkumů, které se 

zaměřují jak na skupinu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, tak na skupinu 
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intaktních studentů, na interakci těchto dvou skupin.
2
 Studenti se speciálními vzdělávacími 

potřebami mají jiné zkušenosti se studiem než studenti intaktní.
3
 Získáním zpětné vazby na 

zkušenost se studiem od intaktních studentů lépe pochopíme zkušenosti s procesem učení a 

zkoušení u studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
4
 

Pro ucelený vhled do problematiky podpory studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami při vysokoškolském studiu byly na vybrané systémy podpory vysokoškolského 

studia pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami vypracovány případové studie na 

českých vysokých školách. V práci byly využity informace z několika rozhovorů 

s pracovníky vysokoškolských center podpory pro studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami, s kontaktními osobami na fakultách a s pracovníky kateder speciální pedagogiky. 

Cílem rigorózní práce bylo provést analýzu současného stavu terciárního školství 

z hlediska možností a nabídek systémů podpory vysokoškolských studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami na českých veřejných vysokých školách. Dále bylo cílem zmapovat 

informovanost vysokoškoláků o systémech této podpory na českých vysokých školách a 

zmapovat jejich postoje k udílení podpory při studiu vysokoškolských studentům se 

speciálními vzdělávacími potřebami jako ukazatele rozvoje terciárního školství na cestě 

k inkluzi. 

Výzkumné otázky byly stanoveny následovně: 

 Jaký je současný stav podpory studentů veřejných vysokých škol v České republice? 

 Jaká je informovanost vysokoškolských studentů o možnostech podpory pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami na veřejných vysokých školách v České republice a 

jaké jsou jejich postoje k udílení této podpory? 

 V čem se liší informovanost vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a bez nich o možnostech podpory pro studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami a v čem se liší postoje těchto dvou skupin studentů k udílení podpory 

studentům se speciálními vzdělávacími potřebami při vysokoškolském studiu? 

                                                 

2
 Madriaga a kol., 2011; Madriaga, Hanson, Heaton, 2010; Brandt, 2011. 

3
 Madriaga, Hanson, Heaton, 2010, s. 649. 

4
 Madriaga, Hanson, Heaton a kol., 2010, s. 656. 
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1.1 Vymezení pojmů 

V rigorózní práci jsou v souladu s vývojem speciální pedagogiky v České republice 

použity termíny student se speciálními vzdělávacími potřebami a uchazeč o studium se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Těmito termíny jsou myšleny osoby s různým typem 

handicapu, zdravotního znevýhodnění či onemocnění (např. tělesné postižení, zrakové 

postižení, sluchové postižení, psychické problémy, psychiatrické onemocnění, narušená 

komunikační schopnost, specifické poruchy učení a chování, dlouhodobé somatické 

onemocnění), které pro rovnocenný přístup k vysokoškolskému studiu vyžadují určité úpravy 

při studiu. Samotné zdravotní znevýhodnění, postižení či onemocnění nezakládá nutnost 

speciálních vzdělávacích potřeb a speciálních úprav při studiu. Někteří jedinci mají své 

vzdělávací potřeby natolik kompenzované, že podporu během studia nepotřebují.  

V literatuře se můžeme setkat s dalšími termíny pro studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami, např. student a uchazeč o studium se zdravotním postižením, 

studenti s handicapem, studenti se znevýhodněním, studenti se specifickými vzdělávacími 

potřebami nebo se specifickými nároky.
5
 Tyto termíny se mohou v práci vyskytnout u 

přímých citací a jsou jimi myšleny speciální vzdělávací potřeby. Speciální vzdělávací 

potřeby jsou „podpůrná opatření, úpravy v přístupech a v podmínkách vzdělávání, které jsou 

poskytovány jedinci navíc oproti většinové části populace“.
6
 Do kategorie studentů a 

uchazečů o studium se speciálními vzdělávacími potřebami nejsou zahrnuti studenti 

výjimečně nadaní, studenti sociálně nebo etnicky znevýhodnění. 

Pojmem systém podpory vysokoškolského studenta se speciálními vzdělávacími 

potřebami, dále jen systém podpory, se v práci rozumí postup, organizování a fungování 

podpory vysokoškolského studenta se speciálními vzdělávacími potřebami při jeho studiu, 

úprav ve formě i obsahu vzdělávání a úprav v okolí studenta tak, aby byl studentovi umožněn 

rovný a spravedlivý přístup ke vzdělávání. Pojmem podpora je tedy v textu myšlena podpora 

studenta se speciálními vzdělávacími potřebami při vysokoškolském studiu. 

                                                 

5
 Centra podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách (např. Teiresiás, 

Pyramida) používají jiné označení pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Další označení uvádí 

např. Alevia, 2010. 
6
 Alevia, 2010, s. 13. 
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V práci se zabývám studenty a institucemi terciárního školství. V České republice 

mluvíme o dvou typech institucí vysokého školství. Jak udává Zákon č. 111/1998 Sb., O 

vysokých školách§ 2 vysokými školami se myslí vysoké školy neuniverzitní, které mají právo 

nabízet bakalářské a magisterské studijní programy a v souvislosti s tím mohou uskutečňovat 

výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Vysoká škola neuniverzitní 

není členěna na fakulty. Označením „univerzita“ rozumíme vysokou školu univerzitní, která 

uskutečňuje všechny typy studijních programů a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, 

vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Ve své práci nebudu dále 

rozlišovat vysoké školy univerzitního a neuniverzitního typu a budu používat obecný název 

vysoká škola pro označení obou institucí. V textu uvádím zpravidla celé názvy vysokých 

škol. V poznámkách, tabulkách a přílohách jsou často uvedeny jejich zkratky. Seznam zkratek 

veřejných vysokých škol je uveden v závěru práce. V práci se nezabývám vyššími odbornými 

školami. 

Pojem inkluzivního vzdělávání je dnes běžně používán na primárním a 

sekundárním stupni školství. V posledních letech se stal ideálem i pro směřování vysokých 

škol. Inkluzivní vzdělávání je vzdělávání všech studentů bez ohledu na jejich sociální situaci, 

vyznání, postižení, rasu, příslušnost k menšině či rozumové dovednosti. „Studenti jsou 

vzděláváni individuálně podle jejich potřeb. Existence různorodosti je přitom vnímána jako 

obohacení a přínos.“
7
 Nejde o umístění studenta do školy, ale důležité je přizpůsobení školy 

potřebám studenta.
8
 „Důraz je kladen na kvalitu vzdělávání a … prospěch pro obě strany.“

9
 

Jak student sám, tak vysoká škola a její součásti jsou v inkluzivním pojetí vzdělávání aktivní a 

přibližují se ke společnému cíli – k rovnocennému začlenění studenta do vzdělávání a do 

všech oblastí vysokoškolského života. 

  

                                                 

7
 http://www.inkluze.cz/inkluzivni-vzdelavani/inkluzivni-vzdelavani 

8
 http://www.inkluze.cz/inkluzivni-vzdelavani/inkluzivni-vzdelavani 

9
 http://www.inkluze.cz/inkluzivni-vzdelavani/inkluzivni-vzdelavani 

http://www.inkluze.cz/inkluzivni-vzdelavani/inkluzivni-vzdelavani
http://www.inkluze.cz/inkluzivni-vzdelavani/inkluzivni-vzdelavani
http://www.inkluze.cz/inkluzivni-vzdelavani/inkluzivni-vzdelavani
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Principy a předpoklady inkluzivního vzdělávání shrnuli Booth, Ainscow
10

: 

 Všichni studenti a pracovníci školy jsou stejně důležití.  

 Měla by být zvyšována míra zapojení studentů (a snižována míra jejich vyčlenění) 

do školní kultury, vzdělávacího procesu a komunity.  

 Školní kultura, politika a praxe by měla být změněna tak, aby byla zohledněna 

různorodost studentů.  

 Měly by být odstraňovány všechny překážky v učení a do učení by měli být 

zapojeni všichni studenti, nejen ti se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 Je potřeba využít zkušeností z konkrétních případů překonávání bariér a úpravy by 

měly být takové, aby ze změn mohli čerpat všichni studenti.  

 Rozdíly mezi studenty by měly být vnímány jako inspirace pro podporu učení, 

nikoliv jako problém, který je třeba řešit.  

 Právo studentů na vzdělávání by mělo být uznáno v místě, kde studenti žijí. 

 Školy by měly být zkvalitňovány pro potřeby studentů i učitelů.  

 Vyzdvihnout by se měla úloha škol při budování společenství a rozvoji hodnot, 

nejen při zvyšování výkonů studentů.  

 Podporovat je potřeba vzájemně prospěšné vztahy mezi školami a okolní 

komunitou.  

 Inkluze ve vzdělávání je jedním z aspektů inkluze ve společnosti.  

Inkluzivní vzdělávání znamená nekonečný proces zkvalitňování učení a zapojování všech 

studentů a osob podílejících se na výuce. Jde o ideál, o který škola usiluje, ale nikdy k němu 

plně nedospěje.
11

 Inkluzivní škola je „školou v pohybu“
12

, která se snaží zapojit všechny 

aktéry vzdělávání.  Inkluzivní škola je společná škola. K zapojení je nutné uznání a přijetí 

jednotlivců a je nutné mít k dispozici i odpovídající zdroje, které zohledňují potřeby 

studenta.
13

 Aby bylo vzdělávání inkluzivní, musí být na škole vybudován ucelený systém 

podpory studia studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. V čem spočívá jeho 

                                                 

10
 Booth, Ainscow, 2007, s. 6-7. 

11
 Booth, Ainscow, 2007, s. 7. 

12
 Booth, Ainscow, 2007, s. 7. 

13
 Booth, Ainscow, 2007, s. 7. 
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„ucelenost“ v prostředí vysokých škol? Jde o podporu studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami v celé šíři vysokoškolského studia a vysokoškolského života. Do této podpory 

spadá podpora technologická, psychologická, podpora tzv. měkkých technik studenta, 

pracovní podpora na praxích a stážích (doma i v zahraničí), ve vědecké činnosti, při účasti na 

všech aktivitách vysokoškolského života. 
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2 SOUČASNÉ PŘÍSTUPY ČESKÉHO TERCIÁRNÍHO ŠKOLSTVÍ 

KE STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI 

V posledních letech se stále více ukazuje nutnost uceleného a komplexního přístupu 

k vysokoškolským studentům se speciálními vzdělávacími potřebami a k uchazečům o 

vysokoškolské studium se speciálními vzdělávacími potřebami ze strany vysoké školy. 

Důvodem je, že jejich počet neustále stoupá a zájem o studiu projevují oproti minulosti v 

dalších oborech.
14

 Ucelený přístup na některých vysokých školách pomalu vzniká, především 

na velkých vysokých školách. Podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami je na 

některých školách již zakotvena pokynem rektora nebo směrnicí. Školy se částečně inspirují 

od sebe navzájem
15

 a vycházejí přitom z doporučení Ministerstva školství s tělovýchovy ČR a 

dalších evropských dokumentů. Je možné, že do budoucna vykrystalizuje několik málo 

modelů, jež budou školy uplatňovat. Možná vznikne snaha sjednotit systém podpory v celém 

terciárním školství, což by zjednodušilo jeho vymezení i legislativu na celostátní úrovni. Na 

druhou stranu je výhodné ponechat širší legislativní rámec, aby byla vysokým školám 

ponechána možnost rozmanitosti a volby pro konkrétní naplňování normy v praxi. 

V ovzduší inkluzivního vzdělávání je snahou zpřístupnit možnost studia co 

největšímu počtu zájemců, samozřejmě za dodržení pravidel a náročnosti vysokoškolského 

studia. Hledání průsečíků mezi možnostmi podpory vysokoškolských studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a zachováním požadavků vysokoškolského studia je aktuálním 

tématem mnoha diskusí. Tradičními členy diskuse jsou představitelé školy, vyučující a další 

pracovníci školy na straně jedné a samotní studenti na straně druhé. Jako zprostředkovatelé 

výměny informací mezi těmito tábory často fungují centra podpory studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami na vysokých školách, informačně-poradenská centra na vysokých 

školách, katedry speciální pedagogiky, příp. další speciálně-pedagogická zařízení. Z výzkumů 

                                                 

14
 Tradičně studovali studenti se speciálními potřebami např. obory speciální pedagogiky, umění a designu, 

zemědělství. Alevia, 2010, s. 26. Srovnej Kužílková, 2009. 
15

 Srovnej Novosad, in: Aktuální problémy vysokoškolského poradenství, 2011: „probíhá meziuniverzitní 

spolupráce na úrovni síťování poraden či center podpory, výměny na konferencích (např. Liberec 2006-2010, 

Ostrava 2007-2010 nebo Brno 2011) … nebo na seminářích…“ 
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a dotazníkových šetření mezi studenty se speciálními vzdělávacími potřebami vyplývá, že 

podpora vysokoškolského studia studentů se speciálními vzdělávacími potřebami není 

optimální.
16

 Mnoho studentů muselo čelit negativním zkušenostem a reakcím ať už na projevy 

svého handicapu, tak na požadavky úprav studia pro zajištění rovnosti přístupu ke vzdělání. 

Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami nevystupují jako celek. Možná, že právě 

jejich roztříštěnost, resp. rozmanitost, zabraňuje rychlému a jednoznačnému řešení 

problematiky. Je potřeba porozumět speciálním vzdělávacím potřebám těchto studentů, o 

jejichž povaze nejsou mnozí přednášející, katedry, knihovny ani vedení školy ještě dostatečně 

spraveny. Cílem inkluzivního vzdělávání je zajistit rovnost příležitostí ke vzdělávání pro 

všechny potencionální studenty. 

České vysoké školy vykazují k studentům se speciálními vzdělávacími potřebami 

většinou integrační přístup. Na základě diagnostiky člení studenty do několika skupin: 

studenti se zrakových postižením, studenti se sluchovým postižením, studenti s tělesným 

postižením, studenti se specifickými poruchami učení, studenti s psychickým a 

psychiatrickým onemocněním, méně jsou uváděny vady řeči a výjimečně jsou uváděny 

specifické poruchy chování
17

, kombinované vady
18

, autismus
19

, postižení kognitivních funkcí 

a schopnosti učit se
20

. Těmto skupinám studentů jsou nabízeny cílené formy podpory (tak je 

tomu např. na Univerzitě Karlově v Praze
21

 nebo na Českém vysokém učení technické 

v Praze
22

). Student, chce-li podpory využít, se musí „přihlásit“, musí doložit svoji diagnózu 

odpovídající zprávou (např. lékařskou) a poté je evidován do systému podpory. Následně 

může čerpat z nabídky služeb podpory pro něj určené. V praxi se ukazuje, že ne všem 

studentům tento přístup vyhovuje. Někteří studenti si nepřejí být „nálepkováni“. Mají obavy, 

že přiznání diagnózy a jakýchkoliv obtíží by jim mohlo ztížit přijetí na školu nebo se obávají 

negativních reakcí ze strany vyučujících a spolužáků. Proto radši využívají neformální formy 

                                                 

16
 Kužílková, 2009. 

17
 Kategorii uvádí např. Handicap poradna Vysokého učení technického v Brně na svých webových stránkách. 

18
 Tamtéž. 

19
 Tamtéž. 

20
 Tuto kategorii uvádí Centrum poradenských a podpůrných služeb Západočeské univerzity v Plzni na svých 

webových stránkách. 
21

 Opatření rektora č. 25/2008, Minimální standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studiu se 

speciálními potřebami na Univerzitě Karlově. 
22

 Metodický pokyn č. 60/2007 o podpoře studentů se speciálními potřebami na Českém vysokém učení 

technické v Praze. 
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podpory (např. zapůjčování si výpisků od spolužáků, učení a vysvětlování látky od spolužáků, 

užívají netradiční styly učení, různé pomůcky atd.)
23

. Formální podporu vyhledají, až pokud 

je nezbytná. Tato praxe znemožňuje fungování preventivních opatření, jež by mohla vzniku 

studijních problémů předejít nebo je řešit hned v zárodku.
24

 Podpora založená na nabídce, 

která nebude studenty „nálepkovat“, a na větší prevenci vyžaduje nové ucelené pojetí podpory 

vysokoškolských studentů. Domnívám se, že v českém terciárním školství nyní můžeme 

pozorovat započatý proces přerodu pojetí terciárního vzdělávání a úlohy vysokých škol ve 

společnosti. Změny v přístupu vysokých škol a vyučujících k studentům se speciálními 

vzdělávacími potřebami jsou podle mého názoru součástí větších proměn v terciárním 

vzdělávání. Jak o tom pojednává Idea reformy terciárního vzdělávání
25

, terciární vzdělávání 

již nebude privilegium určité vrstvy obyvatel, ale nárokové právo většiny. Instituce 

terciárního vzdělávání budou muset nově definovat své role a skutečná reforma bude 

vyžadovat i zásadní legislativní úpravy.
26

 

2.1 Legislativní rámec 

V této kapitole bude představeno několik důležitých dokumentů legislativní povahy 

ovlivňující systémy podpory vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami v České republice.
27

 

Přístupnost vysokoškolského vzdělávání je deklarována v Úmluvě o právech osob se 

zdravotním postižením (OSN, 2006), kterou Česká republika ratifikovala v roce 2009. Česká 

republika se jejím přijetím zavázala k zajištění možnosti přístupu k  terciárnímu vzdělávání a 

odborné přípravě na výkon povolání pro „osoby se zdravotním postižením…“
28

 

                                                 

23
 Kužílková, 2009. 

24
 Někteří studenti mají problémy např. s organizací práce a času. Jejich problémům, které se mohou fatálně 

projevit až ve zkouškovém období, by mohly předejít kurzy zaměřené na time management.  
25

 Materiál schválený Plénem České konference rektorů na jeho 106. zasedání v Opavě dne 24. června 2010, 

dostupný na http://crc.muni.cz/pdf/documents/idea_reformy.pdf. 
26

 Tamtéž. 
27

 Srov. Alevia, 2010, s. 53-55. 
28

 Novosad, 2011. 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

 

20 

 

Na úrovni českého vysokého školství (na rozdíl od předškolního, základního, a 

středního vzdělávání) teprve vznikají strategické a koncepční dokumenty ohledně podpory 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. O „speciálním“ školství, jak je nazýváno na 

úrovni základního a středního vzdělávání, se na terciární úrovni nemluví. Na úrovni vysokých 

škol hovoříme o „terciárním inkluzivním vzdělávání“.
29

 Idea terciárního inkluzivního 

vzdělávání je v českém prostředí definována v Národním akčním plánu inkluzivního 

vzdělávání, který vypracovalo Ministerstvo školství a tělovýchovy České republiky.
30

 

Dokument vychází z mezinárodních úmluv a deklarací týkajících se lidských práv a 

inkluzivního vzdělávání, ke kterému dnešní společnost spěje. V dokumentu jsou 

zpracovávány konkrétní návrhy pro implementaci inkluzivního vzdělávání do systému 

českého školství pro období 2010 – 2013. Jedním z cílů Národního akčního plánu 

inkluzivního vzdělávání je „Vypracovat a předložit ke schválení návrhy opatření směřujících 

k podpoře rozvoje inkluzivního vzdělávání ... na úrovni terciárního vzdělávání“.
31

 V rámci 

tohoto cíle jsou stanoveny 2 úkoly: 

1) vypracovat návrh opatření, které by na základě organizačních, materiálních, 

personálních a institucionálních podmínek umožňovaly rozvoj inkluzivního 

vzdělávání v oblasti terciárního vzdělávání
32

 - hlavní body podpory inkluzivního 

vzdělávaní mají řešit tzv. dlouhodobé záměry pro vysoké školy a jejich 

aktualizace a dále nový systém financování vysokých škol 

                                                 

29
 „Pro získání vysokoškolské kvalifikace neexistuje alternativa speciální škola nebo běžná škola jako je tomu v 

primárním a sekundárním stupni vzdělávání. Jediným možným řešením je inkluzivní vzdělávání. Z tohoto 

důvodu je nevyhnutelné zajištění takových podmínek, tj. přiměřených úprav, které musí zajistit jednak stát (z 

dikce Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením) a jednak samotné vysoké školy (z dikce zákona o 

vysokých školách), a to takovým způsobem, aby nedocházelo k systémové diskriminaci uchazečů/studentů se 

zdravotním postižením. Uvedené podmínky by měly být zajištěny zejména existencí komplexních opatření v 

oblasti legislativní, personální, pedagogické, ekonomické a technické a existencí podpůrných služeb, k nimž 

patří nastavení a zajištění fungování poradenského systému apod. V současné době realizace tohoto závazku 

státu dosud není systémově řešena.“ Národní akční plán inkluzivního vzdělávání, s. 2 
30

 Národní akční plán inkluzivního vzdělávání - návrh přípravné fáze byl předložen Radě Evropy v dubnu 2009, 

http://www.komora.cz/pomahame-vasemu-podnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-

pripominkam-1/nove-materialy-k-pripominkam/7-10-narodni-akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-navrh-

pripravne-faze-t-25-1-2010.aspx 
31

 http://www.msmt.cz/socialni-programy/narodn-akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani 
32

 Národní akční plán inkluzivního vzdělávání, s. 12. 

http://www.msmt.cz/socialni-programy/narodn-akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani
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2) specifikovat a kategorizovat navrhovaná podpůrná opatření, vyřešit otázku jejich 

volitelnosti
33

 

Výsledky mají být vyhodnocovány průběžně a každoročně by Vláda České Republiky měla 

obdržet zprávu o plnění plánu.
34

 

Na Konferenci Madrid EU 2010 byl stanoven cíl inkluzivního vzdělávání: „Cílem je 

zvýšit participaci osob s hendikepy a osob ohrožených sociální exkluzí na primárním, 

sekundárním a vysokoškolském vzdělávání a celoživotním vzdělávání a vytvořit takové 

vzdělávací programy, které umožňují uplatnění dospělých na trhu práce a všech 

celospolečenských aktivit.“
35

 S touto vizí se české terciární školství ztotožňuje. V praxi je 

zatím uplatňováno převážně integrační pojetí vysokoškolského studenta se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Přesné pojetí integrace si každá vysoká škola stanovuje sama. 

Vysoké školy se při odůvodňování postupů a úprav ve studiu, kterým chtějí nastavit 

rovnocenný přístup studentům se speciálními vzdělávacími potřebami ke studiu na jejich 

škole, často odkazují na obecné morálně-filozofické rámce (Listinu základních práv a svobod 

apod.). 

V současné době je v České republice terciární vzdělávání legislativně vymezeno 

především Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a Dlouhodobým záměrem pro 

vysoké školy pro období 2011 – 2015 a jeho každoročními aktualizacemi
36

. Zákon o 

vysokých školách uvádí, že vysoké školy „umožňují v souladu s demokratickými principy 

přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro 

výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti“
37

. Dále jsou veřejné vysoké školy 

povinny
38

: 

                                                 

33
 Tamtéž. 

34
 Národní akční plán inkluzivního vzdělávání, s. 3. V době psaní práce (podzim 2012) zatím nebyly výsledky 

k dispozici. 
35

 http://www.msmt.cz/file/12156 
36

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/dlouhodobe-zamery-a-jejich-aktualizace 
37

 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 1 odst. b) 
38

 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 21 
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 vypracovat a zveřejnit svůj dlouhodobý záměr – v něm by se školy měly přihlásit 

k určitému přístupu ke studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, i když 

povinností to není 

 poskytovat informační a poradenské služby související se studiem a s možností 

uplatnění absolventů v praxi – v rámci služeb by škola měla nabídnout i informační 

a poradenskou podporu studentům se speciálními vzdělávacími potřebami 

 provádět opatření pro vyrovnání příležitostí pro studium na škole – tento bod 

považuji za obzvlášť důležitý, protože odkazuje na právo studovat vysokou školu 

všem osobám, které splňují vstupní podmínky a na povinnost vysokých škol 

zřizovat opatření na podporu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami při 

studiu 

V aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a 

inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2012
39

 je mimo 

jiné řešena dostupnost vysokoškolského vzdělávání (odst. 2.4). Jedním z cílů je snižovat 

bariéry v přístupu k terciárnímu vzdělávání a v průběhu vysokoškolského studia. Úkolem 

Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky je podpora studia „smyslově, pohybově 

nebo obdobně znevýhodněných studentů, případně studentů se specifickými vzdělávacími 

potřebami a zajištění systémové změny ve financování těchto aktivit.“
40

 Ministerstvo má 

vytvořit „nový způsob finanční podpory studia osob se speciálními vzdělávacími potřebami 

(vč. zahrnutí evidence do Sdružených informací matrik studentů) včetně metodického pokynu 

k zajištění minimálního standardu poskytování souvisejících služeb“
41

. Úkol byl splněn téhož 

roku vydáním dodatku
42

 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným 

vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
43

 specifikující 

financování zvýšených nákladů na studium studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

                                                 

39
 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti 

pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015, MŠMT, s. 22. 
40

 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti 

pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015, MŠMT, odst. 2.4. 
41

 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti 

pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015, MŠMT, odst. 2.4. 
42

 Dodatek č. 2, č.j.: 23 728/2011-30 
43

 Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy ze dne 28. ledna 2011, č.j. 2 434/2011-33. 
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(viz dále). Úkolem vysokých škol pro zlepšení přístupu studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami k vysokoškolskému vzdělávání je taktéž implementovat standardy služeb 

poskytovaných studentům se speciálními vzdělávacími potřebami.
44

 

V roce 2010 nechalo Ministerstvo školství a tělovýchovy České republiky 

vypracovat analýzu situace studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na vysokých 

školách v České republice
45

. Pod názvem Analýza současné situace studentů se 

specifickými nároky na vysokých školách ji zpracovala nezávislá společnost Alevia s.r.o. 

Analýza popisuje současný stav zajištění studia studentům se speciálními vzdělávacími 

potřebami na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice, zjišťuje počty 

těchto studentů, technické a materiální vybavení škol a poskytované služby. Zkoumá finanční 

náročnost a možnosti financování studia těchto studentů, analyzuje legislativní předpisy dané 

problematiky včetně vnitřních předpisů škol a na závěr předkládá možnosti a doporučení 

dalšího vývoje. Domnívám se, že jde v současné době o nejucelenější analýzu oblasti podpory 

vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími potřebami u nás. 

V posledních letech proběhly velké změny v oblasti financování služeb 

poskytovaných studentům se speciálními vzdělávacími potřebami na českých vysokých 

školách. Nejčastějšími finančními zdroji na služby pro studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami jsou ve veřejném vysokém školství rozpočty jednotlivých škol a rozvojové 

programy Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky.
46

 Finanční prostředky 

z rozvojových programů jsou nejčastěji použity na nákup kompenzačních pomůcek, na 

financování poskytovaných služeb, stavebních úprav, na mzdy zaměstnanců a odměny 

studentů-dobrovolníků.
47

 Dodatkem č. 2 k Zásadám a pravidlům financování vysokých 

škol pro rok 2012
48

 byly upraveny podmínky pro přiznání příspěvku vysoké školy na účel 

podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Příspěvek je chápán jako minimální 

standard určující služby poskytované studentům se speciálními vzdělávacími potřebami na 

                                                 

44
 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti 

pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015, MŠMT, odst. 2.4. 
45

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/analyza-soucasne-situace-studentu-se-specifickymi-naroky-na 
46

 Alevia, 2010, s. 50. 
47

 Alevia, 2010, s. 52. 
48

 http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/financovani-vysokych-skol 
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vysokých školách. Příspěvek, o který si školy musí zažádat, je závislý na rozpočtu pro daný 

rok a vypočítává se podle počtu a náročnosti vykonávaných služeb vysoké školy pro zajištění 

studia pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro tyto potřeby byla vypracována 

typologie postižení (uvádím v Příloze č. 1). Školy jsou povinny evidovat údaje o studentech 

se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci Sdružených informací matrik studentů (se 

souhlasem studentů). Student musí doložit své speciální vzdělávací potřeby dokladem o 

zdravotním postižení, o invaliditě, lékařskou zprávou nebo jiným relevantním dokumentem a 

zjišťuje se i skutečný funkční dopad znevýhodnění pro studovaný obor. V souladu s 

provedenou diagnostikou pak musí uchazeč splnit nároky kladené vysokou školou (např. 

používání různých kompenzačních technologií). Dodatek č. 2 podrobně specifikuje jednotlivé 

služby pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách. Dokument 

je velmi důležitý, neboť popisuje obecné podmínky pro rovnocenné zajištění 

vysokoškolského studia pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a popisuje 

metodický standard pro naplňování těchto podmínek. 

Legislativní úpravy v podpoře studentů se speciálními vzdělávacími potřebami při 

vysokoškolském studiu jsou odrazovým můstkem pro začlenění studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami do běžného chodu terciárního studia. Důležitost většího začlenění 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a důležitost jejich podpory při studiu 

zdůrazňuje i Strategický rámec vysokoškolské politiky Ministerstva školství a tělovýchovy 

České republiky z března 2011.
49

 Kromě legislativních opatření na úrovni zákonů, vyhlášek a 

jejich dodatků se vysokoškolskému studiu osob se speciálními vzdělávacími potřebami věnují 

některé dokumenty a koncepce pro osoby se zdravotním postižením (např. dokumenty 

Vládního výboru pro zdravotně postižené občany). Na úrovni jednotlivých škol vznikají 

k dané problematice metodické pokyny a směrnice nebo je problematika zmiňována a řešena 

v strategiích a plánech dlouhodobých záměrů vysokých škol. 

                                                 

49
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2.2 Počty studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na českých 

vysokých školách 

Neexistuje statistika, která by udávala počty studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami na českých vysokých školách. Statistiky, které existují, evidují studenty, kteří 

zažádali o nějakou formu podpory. Nevypovídají tedy o skutečném počtu studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami, které na vysokých školách studují, ale o počtu studentů, 

kteří podporu vyhledali. 

Po roce 1989 vznikaly studie zabývající se počty studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Statistické údaje pro Českou republiku existují až do úrovně vyšších 

odborných škol.
50

 Ústav pro informace ve vzdělávání eviduje speciální vzdělávací potřeby asi 

u 6% žáků a studentů vůbec, přičemž na úrovni sekundárního školství se číselný údaj 

pohybuje od 3,3% do 3,6% (v letech 2003-2009).
51

 S rostoucím stupněm vzdělávání klesá 

podíl studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a mění se i zastoupení postižení.
52

 Pro 

terciární školství celoplošné statistiky neexistují, existují jen odhady. Odhadnout zastoupení 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na terciární úrovni je obtížné z několika 

důvodů: 

 vychází se ze statistik na úrovni sekundárního školství, ale zdaleka ne všichni 

studenti se speciálními vzdělávacími potřebami pokračují na vysokou školu
53

 

 studenti často neuvedou speciální vzdělávací potřeby při vstupu na školu
54

 

 obtíže rázu speciálních vzdělávacích potřeb se nezřídka projeví až během 

vysokoškolského studia (např. u specifických poruch učení)
55

 

Někteří autoři se shodují v tom, že zastoupení studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami se na českých vysokých školách pohybuje mezi 0,15% až 0,45%.
56

 To nicméně 

                                                 

50
 Alevia, 2010, s. 21. 

51
 Alevia, 2010, s. 21. 

52
 Na sekundární úrovni je nejvyšší zastoupení mentálního postižení a specifických poruch učení, Alevia, 2010, 

s. 21. 
53

 Alevia, 2010, s. 22. 
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 Kužílková, 2009. 
55
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neodpovídá zastoupení osob s postižením v naší společnosti ani mezinárodním odhadům a 

statistikám o tom, kolik studentů vysokých škol má speciální vzdělávací potřeby.
 57

 Obojí 

hodnoty jsou značně vyšší. Důvodem roztříštěnosti údajů může být nejednotná klasifikace 

speciálních vzdělávacích potřeb na vysokých školách u nás a v zahraničí, rozdílná diagnostika 

postižení i malá ochota deklarovat své speciální vzdělávací potřeby na straně studentů.
58

 

Anglosaské státy vykazují podíl studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v terciárním 

vzdělávání kolem 3,8% (uplatňují širší kategorizace studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami).
59

 Mezinárodní šetření expertní skupiny OECD došla taktéž k velkému rozdílu 

v podílu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve sledovaných zemích (Kanada, 

Francie, Velká Británie, Německo a Švýcarsko).
60

 Nejnižší participace byla ve Francii a 

Švýcarsku a činila asi 0,3%, nejvyšší shledali v Ontariu kolem 8,9%.
61

 Horn, Peter, Rooney 

uvádějí nárůst studentů s postižením na čtyřletých univerzitách v USA na 9%.
62

 Ve Velké 

Británii dosahoval podle oficiálních statistik podíl studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami na terciární úrovni v akademickém roku 2008/2009 přibližně 7,2%, z toho nárok na 

vyplacení příspěvku pro studenty prvních ročníků s handicapem obdrželo 4,7%.
63

 Riddel, 

Weedon, Fuller uvádějí zastoupení studentů se speciálními vzdělávacími potřebami okolo 

5%.
64

 

Mezinárodně vidíme od druhé poloviny 80. let 20. století narůst participace studentů 

se speciálními vzdělávacími potřebami v terciálním školství.
65

 HESA
66

 registrovala 3,1 % 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v roce 1994/1995 a 6,8% v roce 2006/2007.
67

 

Victor uvádí nárůst vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími potřebami mezi 

akademickými roky 2000/2001 a 2001/2002 o 0,55%.
68

 V delším časovém úseku, mezi roky 

                                                                                                                                                         

56
 Alevia, 2010, s. 22. 

57
 Alevia, 2010, s. 22-25. 

58
 Alevia, 2010, s. 24. 

59
 Alevia, 2010, s. 23. 

60
 Alevia, 2010, s. 25. 

61
 Alevia, 2010, s. 25. 

62
 Horn, Peter, Rooney, 2002, in Lombardi, 2010. 

63
 Alevia, 2010, s. 25. 

64
 Riddel, Weedon, Fuller, 2007, s. 616. 

65
 Např. Madriaga a kol., 2011, s. 902; Hopkins, 2011, s. 711; Madriaga, Hanson, Heaton a kol., 2010, s. 647. 

66
 Higher Education Statistics Agency. 
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 Hopkins, 2011, s. 711. 

68
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1994/1995 a 2002/2003, pozoruje Riddel, Weedon nárůst zastoupení speciálních vzdělávacích 

potřeb mezi studenty vysokých škol 2,5%, z čehož většinu tvoří specifické poruchy učení.
69

 

Za nárůstem podílu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách 

stojí i lepší diagnostika a přeci jen větší ochota na straně studentů své speciální vzdělávací 

potřeby v posledních letech deklarovat.
70

 Před rokem 1993 bylo terciární vzdělávání 

studentům se speciálními vzdělávacími potřebami značně nepřístupné a první opatření 

podpory závisela na dobré vůli učitelů a studentů.
71

 Nejčastějším důvodem speciálních 

vzdělávacích potřeb byly jednoznačně specifické poruchy učení.
72

 Pro zajímavost uveďme, že 

studenti se speciálními vzdělávacími potřebami se nejčastěji uplatňovali v oboru umění a 

design a v zemědělství.
73

 Naopak nejméně studovali jazyky a matematiku.
74

 

Podívejme se na několik statistik českých vysokých škol. Na Univerzitě Karlově 

v Praze studovalo v roce 2008 0,3% studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

s největším zastoupením postižení zrakového, dále pohybového, sluchového a ostatních 

typů.
75

 Činí to 123 studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na jedné ze dvou 

největších univerzit u nás.
76

 Tabulka č. 1. ukazuje rozložení studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami na Univerzitě Karlově v Praze podle jednotlivých fakult a kategorií 

postižení/znevýhodnění (stav k 31. 12. 2010)
77

 

  

                                                 

69
 Riddel, Weedon, 2014, s. 40. Ve školním roce 1994/1995 byly specifické poruchy učení zastoupeny 15%, 

v roce 2002/2003 už 49%. 
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 Hopkins, 2011, s 711. 
71

 Barnes, 1991, Leicester, Lowell, 1994, in Riddel, Weedon, Fuller, 2007, s. 616. 
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 Alevia, 2010, s. 26, Tabulka 4-3: Počet studentů se SVP ve Velké Británii v akademickém roce 2008/2009. 
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Tabulka 1 Počet evidovaných studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na Univerzitě Karlově v Praze podle 

jednotlivých fakult a znevýhodnění 

FAKULTA pohybové 

postižení 

zrakové 

postižení 

sluchové 

postižení 

s více 

vadami 

ostatní SPU CELKEM 

KTF 4 3 1 1 4 0 13 

ETF 3 1 1 0 1 0 6 

HTF 4 2 2 0 7 13 28 

PF 1 5 0 0 1 0 7 

1. LF 0 0 0 0 0 0 0 

2. LF 0 0 0 0 0 0 0 

3. LF 0 0 0 0 0 0 0 

LF P 0 0 0 0 2 2 4 

LF HK 0 0 1 0 0 1 2 

FaF 0 0 0 0 0 0 0 

FF 16 19 7 4 11 0 57 

PrF 0 0 5 0 1 4 10 

MFF 0 1 0 0 3 0 4 

PedF 5 6 2 0 0 1 14 

FSV 3 2 0 1 1 0 7 

FTVS 1 1 1 0 0 0 3 

FHS 1 0 0 0 0 0 1 

CELKEM 38 40 20 6 31 21 156 

Nejvíce studentů se speciálními vzdělávacími potřebami studovalo na Filozofické fakultě, 

dále na Husitské teologické fakultě a na Pedagogické fakultě. Při interpretování výsledků je 

důležité mít na paměti, že velikost jednotlivých fakult (počet studentů) je různá. Roli hraje i 

povědomí o možnostech studia mezi uchazeči o studium se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Například na Pedagogické fakultě se tradičně studuje obor speciální pedagogiky a 

katedra se stala centrem určitých snah na rozvoj podpory studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami při vysokoškolském studiu. Při Pedagogické fakultě navíc funguje 

Poradna pro studenty se speciálními potřebami. Pro tyto důvody zde může být poměr studentů 

se speciálními vzdělávacími potřebami vyšší než na fakultách, kde studenti se speciálními 

vzdělávacími potřebami tak velkou podporu při studiu nedostanou. Vývoj počtu studentů 
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s individuálním studijním plánem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v letech 

2007-2011 je zanesen v Tabulce č. 2.
78

 

Tabulka 2 Vývoj počtu studentů s individuálním studijním plánem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v 

Praze v letech 2007-2011 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Celkem 15 14 11 8 

 

s tělesným 

postižením 

5 5 5 2 

se zrakovým 

postižením 

8 7 4 3 

se sluchovým 

postižením 

2 2 1 2 

se specifickými 

poruchami učení 

- - - - 

jiné - - 2 1 

Toto srovnání čtyř let ukazuje kupodivu klesající tendenci v počtu studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Je dobré vzít v potaz následující interpretační slabiny.
79

 Statistika 

zahrnuje nejtěžší typy problémů, ty, které byly řešeny individuálním studijním plánem. 

Jednotlivá pracoviště pro podporu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami evidují 

větší počty studentů, kteří nějakou podporu dostali. Jsou to studenti s lehčími obtížemi, jež 

nezakládají nutnost úpravy studijních podmínek. Dále nejsou do statistiky zahrnuti studenti, 

kteří o zařazení do kategorie studentů se speciálními vzdělávacími potřebami nezažádali (o 

jejich existenci pracoviště vědí, spadají tam i některá středně těžká postižení – např. studenti 

se sluchovým postižením s orální řečí a odezíráním). Velká skupina studentů se specifickými 

poruchami učení o individuální studijní plán nežádají. Jejich podpora spočívá v poradenství 

pří zvládání nároků spojených se studiem. 

                                                 

78
 Převzato z https://intranet.pedf.cuni.cz/storage/2249/seminar_4_uvod_Kucharska.pdf 

79
 Tamtéž. 

https://intranet.pedf.cuni.cz/storage/2249/seminar_4_uvod_Kucharska.pdf
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Od roku 2012 žádají veřejné vysoké školy o „příspěvek na financování zvýšených 

nákladů na studium studentů se specifickými potřebami“, jejichž výše závisí na počtu 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, na závažnosti jejich postižení (klasifikace: 

A1, A2, B1, B2, C1, C2, D a E) a studovaném oboru.
80

 Jednou z podmínek obdržení 

příspěvku je právě evidence studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, se souhlasem 

studenta.
81

 Osm veřejných vysokých škol studenty se speciálními vzdělávacími potřebami 

z nějakých důvodů neeviduje.
82

 Některé z nich studium osob se speciálními vzdělávacími 

potřebami nedoporučují nebo neumožňují z důvodu specifičnosti odborného studia (např. 

nutnost účastnit se laboratorních prací, kde není možné zajistit bezpečnost práce a vhodné 

úpravy pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami). Na veřejných vysokých školách 

bylo podle výzkumu společnosti Alevia evidováno 1119 studentů využívajících služby 

speciálních center pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami v roce 2010.
83

 Analýza 

společnosti Alevia přinesla výbornou statistiku počtu studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami na jednotlivých veřejných vysokých školách podle typu znevýhodnění. Informace 

z jejich statistiky byly užity pro sestavení následujících dvou grafů. Graf č. 1 udává počet 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami podle jednotlivých fakult. 

                                                 

80
 http://www.cuni.cz/UK-4208.html 

81
 „Evidence probíhá v rámci informačního systému Student na domovské fakultě studenta. Do profilu studenta 

je zanesen záznam o jeho/jejím zdravotním postižení.“ (zdroj: http://www.cuni.cz/UK-4208.html). Dalšími 

podmínkami je potvrzení o zdravotním postižení studenta a provedení funkční diagnostiky. 
82

 Jsou to tyto školy: Akademie výtvarných umění v Praze, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem, Univerzita Pardubice, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoká škola chemicko-

technologická v Praze, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Alevia, 2010, s. 29. 
83

 Alevia, 2010, s. 29. 

http://www.cuni.cz/UK-4208.html
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Graf 1 Počet studentů se SVP podle VŠ 

 

Nejvíce studentů eviduje Masarykova Univerzita v Brně (320 studentů), Česká zemědělská 

univerzita v Praze (186 studentů) a Univerzita Karlova v Praze (177 studentů). Graf č. 2 

kategorizuje studenty se speciálními vzdělávacími potřebami podle typu 

postižení/znevýhodnění. 

Graf 2 Počet studentů se SVP podle postižení 

 

Nejpočetněji byly zastoupeny kategorie specifické poruchy učení/ADHD (27%) a pohybové 

postižení/omezení (19%). Nejméně byly zastoupeny kategorie dlouhodobé zdravotní 

problémy a kombinované postižení, které ani v jednom případě nepřesáhly 1% evidovaných 
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studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Autoři analýzy zkoumali, jaké obory 

studenti se speciálními vzdělávacími potřebami studují a to na základě typu 

postižení/znevýhodnění. Studované obory orientačně rozdělili do deseti kategorií a mezi třemi 

nejnavštěvovanějšími obory, které studenti se speciálními vzdělávacími potřebami studují, se 

umístily
84

: 

 pedagogika, učitelství a sociální péče 

 humanitní a společenské vědy a nauky, psychologie 

 technické vědy a nauky 

Závěrem můžeme říci, že počet studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na 

českých i zahraničních vysokých školách přes jejich problematickou evidenci v posledních 

letech stoupá. Studium na vysoké škole se stává masovou záležitostí na místo dřívějšího 

elitářského pojetí.
85

 Zajímavé je sledovat zastoupení studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami na vysokých školách podle jejich znevýhodnění a studovaného oboru. Ze 

studia odborné literatury vyplývá, že velké zastoupení v původu speciálních vzdělávacích 

potřeb mají tzv. neviditelná postižení, především specifické poruchy učení a psychické a 

psychiatrické onemocnění. Nejedná se o trend úplně nový. Ze statistiky anglických škol se 

před rokem 1992 registrovalo 5,7% studentů univerzit jako studenti se speciálními 

vzdělávacími potřebami, přičemž většina z nich z důvodů specifických poruch učení a dalších 

„neviditelných“ postižení.
86

 

  

                                                 

84
 Alevia, 2010, s. 37, Obrázek 6-4: Počet studentů se SVP a ZP dle akreditovaných SP. 

85
 Riddel, Weedon, 2014, s. 39. 

86
 Goode, 2006, s. 37. 
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2.3 Současná nabídka vysokých škol v podpoře studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

V této kapitole je kvantitativně analyzován současný stav nabídky služeb českých 

veřejných vysokých škol pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na základě 

analýzy jejich webových stránek. Výsledky jsou porovnávány se závěry Analýzy současné 

situace studentů se specifickými nároky na vysokých školách provedené společností Alevia 

s.r.o.
87

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky eviduje 74 

akreditovaných vysokoškolských institucí v České republice.
88

 Z toho je 26 veřejných 

vysokých škol, 2 státní vysoké školy a 46 soukromých vysokých škol.
89

 Za účelem udělat si 

obrázek o současné nabídce vysokých škol v podpoře studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami byla zanalyzována nabídka služeb všech 26-ti veřejných vysokých škol v České 

republice a to na základě informací z jejich webových portálů.
90

 Šetření probíhalo od 

listopadu 2011 do února 2012. Zajímaly mě následující proměnné: 

a) existence specializovaného centra pro studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami (a nabídka jejich služeb) 

b) existence obecně poradenského a informačního centra 

c) speciální technologická podpora pro studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

d) existence přípravných, orientačních a jiných kurzů mimo akreditované programy 

e) postoj ke studentům se speciálními vzdělávacími potřebami (definovaný 

v dlouhodobém záměru školy) 

f) existence univerzitního metodického pokynu nebo směrnice o studiu osob se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

                                                 

87
 Alevia, 2010, s. 38-39. 

88
 http://www.msmt.cz/vzdelavani/prehled-vysokych-skol 

89
 Tamtéž. 

90
 Za další samostatný výzkum by do budoucna stálo provést analýzu současného stavu českého vysokého 

školství ve vztahu k podpoře studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Obdobná analýza, pokud je mi 

známo, zatím neexistuje. 
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g) přehlednost webového portálu školy – dostupnost informací o podpoře studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

h) existence programů celoživotního vzdělávání a tzv. univerzity třetího věku 

i) bezbariérový přístup 

Výběr proměnných vycházel z mé zkušenosti v oblasti systémů podpory studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Většina proměnných přímo reflektuje problematiku 

systémů podpory vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími potřebami při studiu. 

Body b), d), g), h) ji reflektují nepřímo a do analýzy byly zařazeny z těchto důvodů: 

Ad b) Existence obecně poradenského a informačního centra v sobě může obsahovat i 

poradenství a informační servis pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, příp. ho 

může „suplovat“. 

Ad d) Existence orientačních a přípravných kurzů a kurzů tzv. měkkých technik se 

ukazuje pro mnoho studentů se speciálními vzdělávacími potřebami za klíčové. Určité 

skupiny studentů (např. studenti se specifickými poruchami učení) mají velké problémy 

s plánováním a organizací studia a na těchto obtížích pak může jejich studium ztroskotat.
91

 

Ad g) Dostatek informací o možnostech podpory při vysokoškolském studiu na 

webových portálech jednotlivých škol je pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami 

zásadní. Možnosti studia jsou pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami omezené a 

nabídka služeb jednotlivých vysokých škol je důležitá pro výběr školy. Kvůli komunikačním i 

fyzickým bariérám hraje pro ně dostupnost informací na internetů klíčovou roli pro základní 

orientaci v nabídce škol. 

Ad h) Školy s rozvinutou nabídkou kurzů celoživotního vzdělávaní a kurzů univerzity 

třetího věku většinou nabízejí i široký servis pro studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Senioři a osoby v pracovním procesu potřebují některé úpravy ve studiu podobně 

jako osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. Školy s programy celoživotního 

                                                 

91
 Kužílková, 2009. 
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vzdělávaní a univerzit třetího věku jsou většinou více otevřené pro další „alternativy“ ve 

studiu. 

Z devíti proměnných, které byly ve výzkumu sledovány, se čtyři shodovaly 

s proměnnými v šetření společnosti Alevia
92

. Byly to: 

 bezbariérový přístup 

 existence centra podpory 

 služby pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami 

 existence vnitřního předpisu školy k problematice studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

Společnost Alevia sledovala navíc existenci či neexistenci evidence studentů na jednotlivých 

vysokých školách. Šetření, které je předkládáno v této rigorózní práci, přináší oproti šetření 

společnosti Alevia širší záběr a nově přináší informace o speciální technologické podpoře na 

sledovaných školách, o existenci přípravných a orientačních kurzů, o existenci programů 

celoživotního vzdělávání a univerzity třetího věku, o postoji školy k podpoře studentů a 

hodnotí přehlednost webových portálů jednotlivých vysokých škol. Centra podpory jsou na 

rozdíl od šetření společnosti Alevia rozčleěna na obecná centra podpory (pro všechny 

studenty) a speciální centra podpory (pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami). 

Do obou šetření bylo zahrnuto všech 26 veřejných vysokých škol v České republice. Jejich 

seznam najdete v Příloze č. 2. Ucelené výsledky dílčího šetření společnosti Alevia uvádím 

v Příloze č. 3. 

Analýzu nabídek služeb vysokých škol pro studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami provedl také Vládní výbor pro zdravotně postižené roku 1999 a opakovaně v roce 

2006.
93

 Do výzkumu byly v tomto případě zahrnuty vysoké školy soukromé i veřejné (jejich 

fakulty byly uvedeny samostatně) a dále vyšší odborné školy. Data byla sebrána od naprosté 

většiny oslovených fakult vysokých škol a od části vyšších odborných škol. Výzkum sledoval 

                                                 

92
 Alevia, 2010. Tab. 6-4: Situace na VŠ v oblasti studentů se SVP a ZP, s. 39. 

93
 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/vvzpo/dokumenty/prehled-moznosti-studia-na-vs-a-

vos-pro-studenty-se-zdravotnim-postozenim---2006-18610/ 

http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/vvzpo/dokumenty/prehled-moznosti-studia-na-vs-a-vos-pro-studenty-se-zdravotnim-postozenim---2006-18610/
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/vvzpo/dokumenty/prehled-moznosti-studia-na-vs-a-vos-pro-studenty-se-zdravotnim-postozenim---2006-18610/
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především bariérovost, počet studentů s tělesným, sluchovým nebo zrakovým postižením, 

možnost náhradního komunikačního systému (tlumočení pro neslyšící, předčitatelská služba 

pro nevidomé) a zvyšování povědomí o problematice. Šetření mělo menší informační záběr 

než šetření společnosti Alevia, nicméně je kvalitní sondou do nabídky podpory všech institucí 

terciárního školství (veřejných i soukromých vysokých škol a částečně vyšších odborných 

škol) v České republice.
94

 Výsledky šetření z roku 2006 jsou zpracovány do přehledné 

tabulky na webovém portálu Vlády České republiky.
95

 Materiál obsahuje i rozšiřující 

kvalitativní informace, které byly během průzkumu shromážděny. Otázky, na které vysoké 

školy a jejich fakulty odpovídaly, přikládám v Příloze č. 4. 

Níže předkládaná analýza nabídky služeb vysokých škol pro studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami má několik limitů. Především je vycházeno z informací, které vysoké 

školy uváděli na svých webových stránkách. Tyto informace mohou být nekompletní a 

nemusejí se vždy krýt s praxí.
96

 Další komplikací bylo školy mezi sebou porovnat a sebrané 

údaje kategorizovat. Je obtížné srovnávat velké univerzitní komplexy s desítkami tisíc 

studentů s malými vysokými školami téměř rodinného typu. Nabídka a možnosti velkých škol 

se budou vždy lišit od nabídky škol malých. Pro malé školy není efektivní budovat například 

centra pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, speciální knihovny, pracoviště na 

digitalizaci textů atd. Proto zastávají malé vysoké školy většinou individuální řešení podpory 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejich budoucnost v oblasti podpory 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami by dle mého názoru mohla tkvět ve 

spolupráci s jinými institucemi v dané lokalitě, které se podporou osob se speciálními 

potřebami zabývají. Pokud nebyla sledovaná proměnná na webových stránkách školy 

uvedena, byla do analýzy započítána většinou jako neexistující (např. nebylo-li uvedeno, že 

škola pořádá přípravné kurzy pro uchazeče o studium, pro potřebu analýzy jsem informaci 

                                                 

94
 Zajímavé by bylo také porovnání výsledků obou šetření, 1999 a 2006, výsledky průzkumu z roku 1999 jsem 

v době psaní práce neměla k dispozici. 
95

 http://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/PUBLIKACE_V0__2008.pdf 
96

 Rozhodla jsem se analyzovat informace z webových portálů především z časových a kapacitních důvodů, a 

také proto, že výstup analýzy není hlavním cílem mé rigorózní práce. Uvědomuji si, že informace nemusí být 

stoprocentně směrodatné a objektivní, na druhou stranu se domnívám, že pro uchazeče o studium jsou 

informace na webových stránkách škol ty prvotní, které vyhledá, a proto jsou pro něj velmi důležité a 

směrodatné. 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/PUBLIKACE_V0__2008.pdf
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interpretovala jako neexistenci takového kurzu).
97

 Při vědomí těchto omezení předkládaného 

šetření, přinesla analýza množství kvantitativních výsledků. 

U veřejných vysokých škol v České republice byly ve výzkumu pozorovány určité 

společné charakteristiky, které často vycházeli z celorepublikového až celoevropského trendu. 

Školy kladli důraz na rozvoj mobility, zpravidla zahraniční mobility studentů. Velký důraz 

byl v posledních letech kladen na programy celoživotního vzdělávání (CŽV) a tzv. univerzity 

třetího věku (U3V). Obojí značí proměny konceptu terciárního školství – otevírání a 

zpřístupňování vysokých škol všem úspěšným uchazečům o studium. Všechny vysoké školy 

měly ze zákona vypracovány dlouhodobé záměry na několik let a k němu vypracovány 

aktualizace pro daný kalendářní rok. Vycházely přitom z dvou dokumentů - „Dlouhodobého 

záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí 

činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015“
98

 a z „Aktualizace Dlouhodobého 

záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí 

činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2012“
99

 – vypracovaných Ministerstvem školství a 

tělovýchovy České republiky. V linii těchto dvou dokumentů razily školy cestu od kvantity ke 

kvalitě, snažily se vypořádat s určitým demografickým poklesem studentů a zároveň větším 

zájmem o vysokoškolské studium. Proměnila se i skupina uchazečů o studium. Školy se nově 

zaměřují na generačně starší populaci, která chce studovat během pracovního poměru (roste 

poptávka po distančních/kombinovaných  formách studia), a na skupiny obyvatel 

v postproduktivním věku. Školy nabízely vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost a aktivity 

pro náplň volného času. Mezi častokrát zmiňované cíle v dlouhodobých záměrech škol patřila 

potřeba lepší evaluace studia (především vnitřní – ze strany studentů) a rozvoj poradenských 

služeb a podpůrných center. Frekventovaně byla zmiňována potřeba rozvíjet nové metody 

efektivní výuky. Z výzkumu bylo zřejmé, že student se minimálně „na papíře“ dostává do 

centra zájmu vysokých škol. 

                                                 

97
 U grafů a jednotlivých analýz na to dále upozorňuji a popisuji, jak jsem sebrané informace interpretovala. 

98
 http://www.msmt.cz/vzdelavani/dlouhodoby-zamer-vzdelavaci-a-vedecke-vyzkumne-vyvojove-a 

99 http://www.msmt.cz/vzdelavani/aktualizace-dlouhodobeho-zameru-pro-oblast-vysokych-skol-pro-2 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dlouhodoby-zamer-vzdelavaci-a-vedecke-vyzkumne-vyvojove-a
http://www.msmt.cz/vzdelavani/aktualizace-dlouhodobeho-zameru-pro-oblast-vysokych-skol-pro-2
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Konkrétní výsledky analýzy sebraných dat na webových portálech veřejných 

vysokých škol v České republice budou popisovány po jednotlivých výše zvolených 

proměnných. Procentuální údaje byly zaokrouhleny na celé jednotky. 

a) existence specializovaného centra pro studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami (SVP) 

Graf 3 Existence specializovaného centra pro studenty se SVP 

  

Za kladnou odpověď byla počítána samostatně existující poradna pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami na vysoké škole (nebyla započítávána existence 

speciálně-pedagogické poradenství v rámci poradenského a informačního centra). Z 26 

sledovaných vysokých škol jich 11 mělo specializované centrum pro studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami (42%). Šlo o různá centra a poradny, které se věnují podpoře 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, podílí se na přijímacím řízení těchto 

studentů a poskytují metodickou podporu přednášejícím. Centra nabízela (nebo byla 

v kontaktu s dalšími pracovišti, která nabízela) specializované služby jako např. digitalizaci 

textů, zapůjčování kompenzačních pomůcek, technické a studijní zázemí, poradenství 

(speciálně-pedagogické, psychologické, studijní, sociálně-právní, kariérní). Na webových 

stránkách škol byly většinou k dispozici základní informace o těchto centrech spolu s 

kontakty. Některé vysoké školy měly informace poradenských center pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami obsáhlejší a detailněji propracované. 
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b) existence obecně poradenského a/nebo informačního centra 

Graf 4 Existence poradenského/informačního centra 

  

Obecně poradenské a/nebo informační centrum vykazovala většina vysokých škol 

(81%). Pokud nebylo centrum zmíněno, informace byla interpretována, jako že neexistuje (1 

případ). Nabídka individuálních konzultací byla počítána jako negativní odpověď, protože se 

nejednalo o službu v rámci existujícího vlastního centra. Poradenství, které bylo zajišťováno 

detašovanými nebo jinými subjekty (např. děkanáty jednotlivých fakult, poradnami 

kooperujících vysokých škol) bylo započítáno jako kladná odpověď (2 případy). Existence 

psychologické poradny byla počítána za kladnou odpověď, neboť se předpokládá, že poradna 

naplňovala i funkci poradenského centra (1 případ). Spektrum poradenských služeb 

znázorňuje Graf č. 5. 

Graf 5 Spektrum poradenských služeb 

 

81% 

19% 

ano

ne

17 

12 
11 

9 

6 
5 

4 

2 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

 

40 

 

Vysoké školy nejčastěji nabízely poradenství psychologické. Vysoce zastoupené 

bylo také studijní a sociálně právní poradenství. Na čtvrtém místě se umístilo 

kariérové/profesní poradenství, které se bude podle dlouhodobých záměrů škol v blízké 

budoucnosti rozmáhat. Pro české prostředí bylo překvapivé poměrně hojně zastoupené 

poradenství duchovní. Do kategorie „jiné“ bylo zařazeno poradenství rehabilitační, 

adiktologické, poradenství zdravého životního stylu a prevence rizikové virtuální 

komunikace. Tyto druhy poradenství by mohly být významné pro studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Některé školy uváděly poradenství sociální a právní zvlášť, 

do analýzy bylo započítáno jen jednou jako poradenství sociálně-právní. Do sociálně právního 

poradenství bylo započítáno i poradenství zdravotně-sociální (1 případ). Speciálně-

pedagogické poradenství nabízela čtyři poradenská centra. Speciálně-pedagogické 

poradenství jinak poskytovala speciální centra pro studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami, které nebyly v tomto bodě sledovány (jsou uvedeny výše)
100

. 

Souhrnný počet veřejných vysokých škol v České republice, které nabízely 

speciálně-pedagogické poradenství (ať už ho nabízela speciální centra pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami nebo obecná poradenská a informační centra), činil 14 

škol z 26. K obdobnému závěru dochází šetření společnosti Alevia, které uvádí, že 16 škol 

z 26, nabízí služby pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.
101

 To znamená, 

pokud bychom vzali průměr z obou šetření, že v posledních letech (výzkumy jsou z let 2010-

2012) přibližně 56% veřejných vysokých škol v České republice nabízelo speciálně-

pedagogické poradenství. Drtivá většina z nich (11 škol z 14) nabízela speciálně-

pedagogické poradenství v rámci speciálního centra pro studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

  

                                                 

100
 11 škol z 26 sledovaných má speciální centrum pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a 

poskytuje speciálně-pedagogické poradenství. Mezi školami nebyla ani jedna škola, která by měla speciální 

centrum pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami a neměla by poradenské centrum pro intaktní 

studenty. 
101

 Viz Alevia, 2010, Tabulka 6-4: Situace VŠ v oblasti studentů se SVP a ZP, s. 39. 
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c) speciální technologická podpora pro vysokoškolské studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

Technologickou podporu pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami 

nabízela téměř polovina sledovaných vysokých škol (46%). Většinou se jednalo o nabídku 

technického a počítačového zázemí, využívání speciální knihovny nebo studijního prostoru, 

zapůjčování kompenzačních pomůcek, digitalizaci a úpravu studijních textů. 

d) spektrum nabízených kurzů mimo akreditované programy
102

 

Něco málo přes polovinu škol (54%) nabízelo na svých oficiálních webových 

stránkách nějaký typ kurzů mimo vlastní akreditované programy. Školy, které kurzy pořádaly, 

nabízely většinou více typů kurzů. Tuto sledovanou proměnnou bylo obtížné poměřovat a její 

výsledky jsou spíše orientační (na webových stránkách škol nejsou všechny typy kurzů 

jednotně určeny a mohou se různě překrývat). Pro potřebu analýzy byly kurzy rozčleněny na: 

 přípravné kurzy – kurzy, které připravují uchazeče o studium na daný obor, dále 

jsem tam v jednom případě zařadila kurz orientační (seznamuje se strukturou 

studia) 

 odborné kurzy – kurzy odborného a rekvalifikačního zaměření 

 kurzy měkkých technik (tzv. soft skills) – kurzy osobnostního rozvoje, „time-

managementu“, zvládání stresu, organizačních dovedností atd. 

 kurzy pro veřejnost – kurzy různého zaměření otevřené veřejnosti, často se kryjí 

s kurzy odbornými, s kurzy CŽV a U3V 

 jiné kurzy – např. kurzy jazykové, zájmové, relaxační techniky, kurzy pro studenty 

se speciálními vzdělávacími potřebami, kurzy pro zaměstnance školy 

Jak ukazuje graf č. 6, v největším množství byly zastoupeny kurzy přípravné, 

následovaly kurzy „jiné“
103

. V kategorii jiných kurzů byly přítomny dva kurzy určené pro 

                                                 

102
 Nabídka kurzů mimo akreditované programy je velmi flexibilní, a proto i nejvíce proměnlivá. V šetření je 

zachycen stav k lednu 2012. 
103

 Kategorie „jiné“ se umístila na druhém místě, což vypovídá o obtížnosti kurzy kategorizovat pouze na 

základě informací z webových stránek škol. 
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osoby se speciálně vzdělávacími potřebami. S odstupem pokračovaly kurzy odborné (souvisí 

s velkým rozkvětem celoživotního vzdělávání, univerzit třetího věku a obecně s otvíráním 

škol novým skupinám studentů a veřejnosti) a na posledním místě se shodně umístily kurzy 

měkkých technik a kurzy pro veřejnost. 

Graf 6 Zaměření kurzů mimo akreditované programy 

  

e) postoj k studentům se speciálními vzdělávacími potřebami definovaný 

v dlouhodobém záměru vysoké školy 

Postoje škol ke studentům se speciálními vzdělávacími potřebami byly rozčleněny do 

pěti kategorií. Pokud nebyl postoj definovaný v dlouhodobém plánu školy, bylo rozhodnuto 

podle sebeprezentace školy na webových stránkách, a pokud nebyl postoj jasný, byla tato 

proměnná hodnocena jako postoj „nedefinovaný“. Většina škol (62%) zastávala integrační 

přístup ke studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Z dlouhodobých záměrů 

nicméně vyplývaly snahy vysokých škol směřovat do budoucna k přístupu inkluzivnímu. 

Z tohoto důvodu bylo někdy obtížné školu zařadit. V současné době bychom ale asi těžko 

některou školu hodnotily jako plně inkluzivní.
104

 Do kategorie inkluzivního přístupu byla 

přesto zařazena jedna škola (Masarykova univerzita v Brně), protože její „praktický 

inkluzivní servis“
105

 se zdá být podle dlouhodobého záměru školy na vysoké úrovni, škola 

vzdělávala přes 400 studentů s těžkým zdravotním postižením a byla „…jedinou českou 

                                                 

104
 Pozn.: Inkluze je ideál, ke kterému školy směřují, ale nikdy ho plně nedosáhnou. 

105
 Dlouhodobý záměr Masarykovy univerzity v Brně 2011 – 2015, s. 27 (dostupný z 

http://www.muni.cz/general/public_reports/long_term_intent) 
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univerzitou, na níž je procentuální zastoupení nevidomých a neslyšících studentů stejné jako v 

české populaci vůbec“
106

. Z ostatních škol, jejichž přístup byl hodnocen jako integrační (16 

škol), bylo zvýrazněno 6 škol (hnědá barva v grafu), o kterých bychom na základě informací 

z jejich webových stránek mohli říci, že k inkluzi směřují. 

Graf 7 Postoj VŠ ke studentům se SVP 

 

f) existence univerzitního metodického pokynu nebo směrnice o studiu osob se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

Jen minimum sledovaných škol (19%) mělo zpracovaný celouniverzitní metodický 

pokyn nebo směrnici o studiu osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Několik málo škol 

vypracovalo propagačně-informační letáky o centru podpory pro uchazeče a studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Na Univerzitě Karlově v Praze je například každoročně 

vydávána obsáhlá brožura Základní informace o podpoře pro studenty se speciálními 

potřebami na Univerzitě Karlově v Praze. Celouniverzitní metodické pokyny pro postup 

podpory při přijímání a studiu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami slouží jako 

ukázky řešení dané problematiky na jednotlivých vysokých školách. V Tabulce č. 3 je uveden 

                                                 

106
 http://www.muni.cz/general/about 
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seznam škol, které takové směrnice vypracovaly spolu s názvy dokumentů pro lepší 

dohledání.
107

 

Tabulka 3 Vysoké školy s vypracovanými metodikami pro studenty se SVP 

Škola Název dokumentu 

1) České vysoké učení technické v Praze Metodický pokyn o podpoře studentů se speciálními 

potřebami 

2) Masarykova univerzita v Brně Směrnice o studiu osob se specifickými nároky č. 4/03 

3) Ostravská univerzita v Ostravě Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu 

studentům se speciálními potřebami na Ostravské 

univerzitě v Ostravě 

4) Univerzita Karlova v Praze Opatření rektora č. 25/2008, Minimální standardy 

podpory poskytované studentům a uchazečům o studiu 

se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově 

5) Západočeská univerzita v Plzni Inkluze – 11  

g) přehlednost webového portálu vysoké školy – dostupnost informací o podpoře 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

Odkaz pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami jsem nalezla na 15 

webových stránkách z 26 sledovaných vysokých škol. Webové stránky byly většinou 

poměrně přehledné a odkaz pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami byl pod 

odkazy „studium“ nebo „uchazeči o studium“. Nebýval hned na hlavním webovém rozhraní. 

Webové stránky minimálně dvou škol byly značně nepřehledné, jedna škola měla hlavní 

stránku v angličtině, což může studentům se speciálními vzdělávacími potřebami ztěžovat 

orientaci při vyhledávání potřebných informací. Problematika přehlednosti webových portálů 

vysokých škol pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami by stála za bližší odborné 

prozkoumání, na které nebyl v rámci tohoto šetření dostatečný prostor. 

                                                 

107
 Pozn.: Je zajímavé sledovat různé názvy těchto dokumentů (obdobně také např. názvy speciálních center pro 

studenty se speciálními vzdělávacími potřebami). I tyto názvy vypovídají o přístupu k uchazečům a 

studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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h) existence programu celoživotního vzdělávání (CŽV) a tzv. univerzity třetího věku 

(U3V)
108

 

Všechny vysoké školy uvedly existenci programu celoživotního vzdělávání. Nabídka 

kurzů v programu celoživotního vzdělávání obecně roste na všech vysokých školách a byla 

jednou z priorit v dlouhodobých záměrech škol. 77% škol zároveň nabízelo kurzy z programu 

univerzita třetího věku. Tyto programy taktéž zaznamenávají na vysokých školách 

v posledních letech značný rozmach. 

Graf 8  Existence programů CŽV a U3V na VŠ 

  

i) bezbariérový přístup 

Pouze 2 vysoké školy uvedly, že jsou plně bezbariérové. Dalších 14 škol zmiňovalo 

částečnou bezbariérovost (např. v nových budovách a rekonstruovaných prostorách). Zbylé 

školy nebyly bezbariérové nebo informaci neuváděly (pokud informaci neuvedli, je 

pravděpodobné, že bezbariérové spíše nebudou). Šetření společnosti Alevia pro srovnání 

uvádí, že 21 veřejných vysokých škol v České republice má bezbariérový přístup, nicméně 

dodává, že na většině škol jde o přístup spíš částečně bezbariérový.
109

 

                                                 

108
 Nabídka kurzů celoživotního vzdělávání a univerzity třetího vzdělávání je v čase obdobně jako bod d) velmi 

proměnlivá. 
109

 Srov. Alevia, 2010, s. 38. 
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Graf 9 Bezbariérovost vysokých škol 

  

Mezi další výstupy šetření patřilo, jaké služby centra pro studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami nabízejí. Jednalo se o tyto služby: speciálně-pedagogické 

poradenství, zapůjčování kompenzačních pomůcek, nabídka technického a počítačového 

zázemí, digitalizace a úprava studijních materiálů (ve spolupráci s dalšími pracovišti), tvorba 

individuálních studijních plánů, speciálně-pedagogická diagnostika, komunikace 

s přednášejícími, zprostředkování osobní asistence a jiných asistenčních služeb, nabídka 

speciálních kurzů, psychoterapie, kurzy relaxačních technik, nácvik prostorové orientace, 

zajištění tlumočení přednášek do českého znakového jazyka apod. Na některých školách 

fungovali studentští poradci, kteří pomáhali ostatním studentům v orientaci na škole a radí 

ve studijně-právních záležitostech. 

Během šetření bylo zjištěno několik zajímavostí a podnětů na zlepšení inkluze na 

vysokých školách. Na Akademii múzických umění v Praze, kde neměli žádné poradenské 

centrum a podporu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami řešili čistě individuálně, 

je navrhována spolupráce profesionálních umělců s lidmi s mentálním či fyzickým omezením 

(za podmínky dodržení profesionální úrovně).
110

 Česká zemědělská univerzita v Praze, podle 

toho, co uvádí ve svém dlouhodobém záměru školy, jednoznačně směřuje k inkluzi. Chce 

vybudovat středisko zapůjčování studijních pomůcek a zajímavou vizí je především nové 

nastavení konzultačního systému, kde by studenti byli aktivními aktéry. Významnou roli by 
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mělo i elektronické poradenství. Hodně vysokých škol si podle svých dlouhodobých záměrů 

kladlo za úkol vyřešit problém hodnocení efektivnosti výuky a zavádět preventivní opatření 

proti neúspěšnosti studia. Obecnými snahami zkoumaných vysokých škol bylo prohloubení a 

rozšiřování poradenství (např. pro programy celoživotního vzdělávání), zavádění efektivních 

a alternativních forem vzdělávání, využívání multimediálních učebních pomůcek, užívání 

distančních opor vzdělávání (např. e-learningové kurzy, digitalizace studijních materiálů), 

větší zapojování studentů do praxe a budoucího uplatnění na trhu práce, pokračování 

v budování bezbariérových přístupů. 

Obecně se na vysokých školách zlepšuje „studentský servis“ a student se dostává do 

role klienta. Několik vysokých škol v nedávné době otevřelo nebo se právě chystá otevřít 

univerzitní mateřské školy a hlídací koutky pro děti zaměstnanců a studentů. Některé školy 

chtějí podporovat ženy ve výzkumné činnosti, jiné nabízejí podporu pro vrcholové sportovce. 

Další školy se snaží bojovat proti mýtům o studentech se speciálními vzdělávacími potřebami, 

pořádají semináře na osvětu pedagogů a dalších zájemců, ukazují úspěchy studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami, snaží se zapojit tyto studenty do všech sfér 

vysokoškolského života. Zde je několik konkrétních příkladů, které byly zjištěny během 

šetření. Centrum Teiresiás na Masarykově univerzitě v Brně pořádalo kurz seberozvoje a 

sebezkušenosti a kurz komunikace pro studenty se zrakovým postižením. Centrum Pyramida 

na Ostravské univerzitě v Ostravě nabízelo on-line centrum znakového překladu a video-

telefon. Univerzita v Pardubicích zveřejnila na webových stránkách různá doporučení a 

návody, jak přistupovat k lidem s handicapem, pořádala zážitkový seminář na toto téma, 

nabízela e-mailový informační servis pro uchazeče o studium (sužba spočívá v tom, že 

uchazečům a přijatým studentům jsou zasílána e-mailová upozornění na důležité studijní 

termíny a organizační tipy pro hladký průběh studia). Západočeská univerzita v Plzni 

zveřejnila na stránkách Centra poradenských a podpůrných služeb různé výzkumy a 

diplomové práce zabývající se vysokoškolským studiem osob s handicapem, nabízela úzce 

specializované kurzy pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, např. o možnostech 

prohlížeče Opera nebo o užívání počítače pro osoby se zrakovým postižením. Školy s dobře 

vybudovaným centrem podpory pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami někdy 

nechávají tisknout propagační letáky, kde informují o činnosti a službách střediska. 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

 

48 

 

Vysoké školy obecně proměňují svou funkci ve společnosti a přizpůsobují se novým 

rolím. V tomto ovzduší se pomalu zlepšuje i podpora studentů se speciálními potřebami. 

Nově zaváděné trendy většinou odpovídají nebo se přibližují přerodu od společnosti 

integrující své jedince ke společnosti inkluzivní, kde student se speciálními vzdělávacími 

potřebami je běžnou součástí života.  

Na závěr kapitoly bych chtěla podotknout, že podle mých vlastních zkušeností se ne 

vždycky teorie kryje s praxí a ne všechna centra na podporu studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami fungují tak, jak deklarují na svých webových stránkách. Obdobně i 

informace a vize v dlouhodobých záměrech škol nemusejí odrážet skutečnou realitu. Do hry 

vstupuje také reklamní a propagační kampaň s cílem přilákat na školu co nejvíce zájemců o 

studium a zvyšovat tak prestiž školy jako instituce. 
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2.4 Systémy podpory 

Systémy podpory pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami vznikají na 

vysokých školách proto, aby zajistily rovnou příležitost pro studium pro tyto studenty, aby 

jim umožnily přístup k informacím a vysokoškolskému studiu v celé jeho šíři. Studenti se 

speciálními vzdělávacími potřebami musí oproti intaktním studentům vyvinout znatelně více 

úsilí, aby překonali nejrůznější fyzické, sociální, kulturní i politické bariéry.
111

 Centra 

podpory pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami zároveň slouží jako zdroj 

podpory pro vyučující a další zaměstnance univerzity. Z výzkumů vyplývá, že systémy 

podpory fungují lépe v těch zemích, kde jsou jasně ratifikována práva občanů se zdravotním 

postižením včetně penalizace za jejich nedodržení.
112

 Podle Votavy dochází k pnutí mezi 

zákonodárnou mocí a autonomií vysokých škol.
113

 Vysoké školy mohou buď naplňovat 

minimální standardy dané zákonem, nebo mohou jít v míře podpory studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami dál – nad toto povinné minimum. Způsob, jak minimální standardy 

pro rovnocenný přístup k vysokoškolskému studiu pro studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami zajistí, zůstává na samotných vysokých školách. Kvalita podpory studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami je vyšší v těch zemích, kde fungují kontrolní 

mechanismy naplňování minimálních standardů v praxi (např. ve Velké Británii).
114

 Ve velké 

Británii platí povinnost, že všechny veřejné terciární instituce musí aktivně podporovat 

rovnost příležitostí pro osoby s postižením.
115

 

Při nastavování systému podpory vysokoškolského studia pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami na konkrétní vysoké škole je potřeba vycházet 

z charakteristiky školy, z jejího přístupu k studentům se speciálními vzdělávacími potřebami a 

jejím budoucím záměrům a směřování. Systémy podpory můžeme kategorizovat podle 

různých kritérií – např. podle času, rozsahu nebo kategorie postižení.
116

 Podporu z hlediska 

času můžeme členit na krátkodobou (jednorázovou) nebo dlouhodobou. Krátkodobá podpora 
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má formu jednorázové služby (zapůjčení pomůcky, řešení technického problémy), krizové 

intervence v náročných životních situacích, poskytnutí jednorázové informace, řešení 

akutních problémů spojených se studiem (příprava na zkoušku, úprava studijního materiálu 

apod.). Podpora vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími potřebami bývá, na 

rozdíl od podpory na úrovni střední školy, nárazová, časově proměnlivá v závislosti na 

aktuálním období studia (vstup na školu, průběh studia, ukončování studia) a semestru (zápis 

předmětů, průběh běžné výuky, období praxe, zkouškové období).
117

 Rozsah podpory se 

odvíjí od místa působení (např. určitá studijní skupina, obor, fakulta) a od počtu klientů, kteří 

podporu využívají.
118

 Dle kategorie se podpora cíleně zaměřuje na určité typy zdravotního 

postižení a znevýhodnění (např. tělesné postižení, zrakové postižení, sluchové postižení, 

psychické a psychiatrické onemocnění, specifické poruchy učení, narušená komunikační 

schopnost, kombinované postižení).  

Poptávka uchazečů o studium se speciálními vzdělávacími potřebami zatím není 

uspokojena.
119

 Zlepšování přístupnosti vysokoškolského studia má velký význam pro 

studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky vysokoškolskému vzdělání mají lepší 

uplatnění při hledání zaměstnání, narůstá jejich kvalita života, nezávislost a samostatnost.
120

 

Nedávné výzkumy zjistily, že 25% dospělých s postižením nemají odpovídající kvalifikaci, 

což je dvojnásobný počet než intaktní dospělí, a tato propast je evidentní především pro osoby 

se specifickými poruchami učení a psychickým nebo psychiatrickým onemocněním.
121

 

Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří vysoké školy studují, pocházejí 

většinou z vyšší a střední sociální vrstvy, častěji jsou to muži, věkově jsou o něco starší než je 

věkový průměr intaktních studentů a nejsou ochotní přijmout identitu osoby s postižení.
122

 

V českém prostředí tomu může být trochu jinak (viz níže). Potencionální uchazeče by ke 

studiu motivovala rozmanitější nabídka studijních oborů i institucí.
123

 Motivace škol na 

zavádění podpůrných opatření pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami může být 
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různá a její zisk není tak zřejmý jako na straně studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Školy se snaží reagovat na rostoucí poptávku po vysokoškolském studiu, snaží se 

o vytvoření pozitivního obrazu a dobrého jména ve společnosti, snaží se dostát novým rolím, 

kde se zdůrazňuje celoživotní vzdělávání, otevřenost všem věkovým skupinám a speciálním 

vzdělávacím potřebám.
124

 Studium osob se speciálními vzdělávacími potřebami stimuluje 

v neposlední řadě vývoj a testování nových technologií a pomůcek.
125

 

Naplňování rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání je v praxi značně 

různorodé už v době podávání přihlášek a během přijímacího řízení. Závisí na postupu 

jednotlivých vysokých škol.
126

 Prvním kontakt v době zvažování podání přihlášky ke studiu 

zprostředkovává kontaktní osoba nebo specializované pracoviště, zajišťuje prvotní 

poradenství pro studenta, sbírá o něm data a vyhodnocuje je. Na území České republiky, 

pokud je mi známo, zatím není systematicky prozkoumána situace potencionálních uchazečů 

o studium se speciálními vzdělávacími potřebami, neznáme jejich sociální situaci, zázemí, 

předcházející vzdělání apod.
127

 

Přístup vysokých škol k studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami je různý. 

Závisí na tom, zda školy následují medicínský nebo sociální model postižení. Medicínský 

model „nálepkuje“ osoby s postižením, což je v dnešní době vnímáno negativně. Nevýhodou 

těchto diagnostických nálepek je to, že implikují k jednomu postižení jeden typ vhodné 

podpory. Diagnostické nálepky mohou být ale zároveň i užitečné a např. mnoho Neslyšících 

vidí sebe spíše na základě medicínského modelu jako lingvistickou minoritu než na základě 

sociálního modelu.
128

 Přerod od medicínského k sociálnímu modelu vnímání postižení ve 

společnosti je vidět na postupných změnách terminologie pro označení osob s postižením. Od 

termínu „postižený člověk“ přes termín „člověk s postiženým“ zachází sociální model 

postižení ještě dál. Model už neakceptuje „handicap“ jako charakteristiku osoby, ale definuje 
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osobu jako jedince, který „je v handicapované situaci“.
129

 Tímto způsobem je v největší 

možné míře zdůrazněna rovnost příležitostí a zároveň sejmuto břímě handicapu z jedince a 

naloženo na bedra společnosti, tj. v prostředí terciárního vzdělávání na bedra vysokých školy 

a jednotlivých fakult. Opakovaným tématem mezi autory je pojetí normy a normality. 

Hutcheon a Wolbring poukazují na proměnlivost toho, co do normality zahrneme. 

„Normální“ je podle nich komplex věcí, které se neustále mění.
130

 Podle nich existuje něco 

jako „univerzální postižení“, protože každý máme něco, co řešíme.
131

 

Boxall a kol. upozorňuje, že model postižení byl vytvořen bez účasti samotných 

postižených.
132

 Od nich se očekává, že budou pasivním předmětem, že budou „tragické 

oběti“.
133

 Hanafin a kol. přidává, že vzdělání je tvořeno na základě porozumění těch, kteří ho 

poskytují.
134

 Lidé s postižením zůstávají na okraji, co se účasti a reprezentaci na 

vysokoškolském životě týče.
135

 Nedostatek participace je způsoben mimo jiné bariérovým 

přístupem, nižším očekáváním a nižší úrovní povědomí.
136

 Postižení je viděno v modelu 

deficitu jednotlivce, je podceňována jejich možnost účastnit se na vysokoškolském životě.
137

 

Pod pojmem studenti s postižením se nachází celá škála osobností a přístupnost nemůže být 

založena na modelu deficitu jednotlivce.
138

 Přístupnost má mnoho vrstev a klasické 

ověřování výstupů studia nemusí být efektivní.
139

 Ke všem studentům, nejen těm se 

speciálními vzdělávacími potřebami, by se mělo přistupovat individuálně a nabídnout jim 

různé styly a metody vzdělávání i různé možnosti kontroly výstupů studia. Kontroly výstupů 

studia mohou být různé – např. písemný test, test s výběrem možností, esej, písemná práce, 

ústní zkouška, sluchová zkouška, praktická zkouška, laboratorní zpráva, projekt skupinový 
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nebo individuální, výzkumný projekt, portfolio, diář, hodnocení praxe, recenze, poster, 

výstava.
140

 Mnoho studentů selhává na písemném provedení zkoušky a omezeném čase.
141

 

O nedostatku participace studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na 

vysokoškolském životě píše více autorů.
142

 Aktivita studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami za poslední roky přeci jen narůstá (zvyšuje se inkluze a jejich zapojení do 

rozhodování o možnostech podpory) a školy nabízejí studentům se speciálními vzdělávacími 

potřebami stále lepší podporu.
143

 V praxi mají školy obtíže některá legislativní opatření 

ohledně podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami naplnit a některé bariéry 

pro plnou participaci studentů se speciálními vzdělávacími potřebami přetrvávají.
144

 Studenti 

si například v jednom výzkumu stěžovali na nedostatek volného času, aby se rozhodování o 

možnostech jejich podpory mohli účastnit.
145

 Beauchamp-Pryor zdůrazňuje důležitost podílu 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na rozhodování o opatřeních, které se jich 

týkají. 

Jak „nenálepkovat“ a přitom zajistit podporu? Anonymní známkování a zároveň 

dodržování bezpečnostních a zdravotních požadavků nejdou ruku v ruce s politikou a praxí 

terciárního školství.
146

 S přítomností studentů se speciálními vzdělávacími potřebami narůstá i 

finanční zatížení vysokých škol (zvýšené finanční náklady na asistivní technologie, 

modifikace přijímacích zkoušek, modifikace zkoušek během studia, personální obsazení). 

Zaměstnanci vysokých škol potřebují projít osvětou. Někteří zaměstnanci se obávají toho, že 

inkluze sníží úroveň vzdělávání, jiní ji vidí jako rovnost příležitostí, jak jednat se všemi 

studenty stejně.
147

 Podle výzkumu Holloway vzniká potřeba vytvořit praktické příručky pro 

zaměstnance v této oblasti, dále chybí na vysokých školách monitorování a evaluace 
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inkluzivních opatření.
148

 Bez inkluzivního prostředí se studenti mohou bát identifikovat sami 

sebe jako „postižené“, protože se obávají degradace svého sociálního statutu.
149

 

Při přemýšlení o optimálním systému podpory vyvstává otázka, zda je vhodnější 

fixní, kategoriální přístup (podpora „přidělená“ na základě typu postižení a potřeb) nebo 

podpora zaměřená individuálně („šitá na míru“)
150

, příp. zda je potřeba rozvinout ještě jiné 

mechanismy podpory (např. kombinaci předchozích přístupů). Níže bude představeno, jak 

jsou systémy podpory na vysokých školách vystavěny a z jakých různých úhlů je můžeme 

sledovat.  

Podpora může být individuální pro potřeby konkrétního klienta nebo institucionální, 

určená pro školu jako celek nebo její části (např. bezbariérový přístup).
151

 Podpora může 

reagovat na aktuální potřeby školy a situace (např. přijetí studenta se sluchovým postižením), 

hovoříme pak o podpoře reaktivní, nebo připravuje podmínky studia do budoucnosti, pak 

hovoříme o proaktivní podpoře.
152

 Opatření mohou být specifická pro určitou skupinu (např. 

popisky Braillovým písmem pro osoby se zrakovým postižením) nebo obecná (pro více 

cílových skupin, např. bezbariérové úpravy využijí osoby na vozíku, osoby se sníženou 

pohyblivostí, matky s kočárkem).
153

 Opatření jsou efektivní, pokud jsou výhodná pro co 

největší počet osob, ať už se speciálními vzdělávacími potřebami či nikoli.
154

 Sloužit mohou 

nejen studentům samotným, ale i zaměstnancům, externím spolupracovníkům či 

návštěvníkům školy. 

Opatření a podpora probíhají na několika úrovních
155

: 

1) národní, příp. nadnárodní politika – patří tam legislativní úpravy obecné povahy, 

legislativa vzdělávacího systému, společné projekty vysokoškolských institucí 
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2) politika jednotlivých vysokých škol – patří tam standardy a vnitřní předpisy školy, 

odstraňování fyzických bariér, studijní, informační a poradenská podpora, 

technická podpora, finanční podpora 

3) neformální úroveň – patří tam podpora z neinstucionálních zdrojů, podpora ze 

strany rodiny, spolužáků 

Pro úplnost bych doplnila rovinu podpory z dalších institucionálních zdrojů, jako jsou 

občanské společnosti, nejrůznější centra a projekty na pomoc určitým skupinám lidí i 

jednotlivcům (např. finanční sbírka na zakoupení speciální kompenzační pomůcky pro 

konkrétní osobu). 

Riddell, Tinklin a Wilson provedli celonárodní výzkum ve Velké Británii a zjistili 

obecná opatření/předpoklady, která jsou důležitá k úspěšné inkluzi na vysokých školách.
156

 

 Škola vydala prohlášení o přístupnosti (ve Velké Británii je to uloženo zákonem). 

 Škola má transparentní pravidla a postupy pro průběh a hodnocení přijímacích 

zkoušek. 

 Speciální potřeby studentů se zdravotním postižením stanovují odborná pracoviště. 

 Jsou dána pravidla vnitřní komunikace a spolupráce na škole i ve styku s veřejností. 

 Je zajištěna vhodná evidence informací o klientech podpory. 

 Zainteresovaní pracovníci školy jsou dostatečně kvalifikování a probíhá i další 

osvěta a vzdělávání akademických pracovníků. 

 Je zajištěno hodnocení kvality podpory a získávání zpětné vazby od klientů 

podpory. 

Tyto body by měly mít vysoké školy na zřeteli při budování systémů podpory 

v duchu inkluzivního vzdělávání. Pilířem úspěšné inkluze je podle jejich průzkumu prohlášení 

o přístupnosti, které deklaruje otevřenost ke studiu pro osoby se speciálními vzdělávacími 

potřebami.
157

 Další podmínkou dobré inkluze jsou podle mého názoru transparentní pravidla 
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pro průběh a hodnocení přijímacího řízení, jasné hodnocení studijních povinností a výstupů 

studia. Obdobně uvádí Votava následující kritéria pro hodnocení kvality systémů podpory 

vysokoškolského studia pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami: 

 existence jasných a jednotných pravidel a povinností ve vzdělávacím systému 

 vhodná prezentace národní politiky přístupnosti vysokoškolského studia (www 

stránky, brožury, kampaně) 

 jasná pravidla financování systémů podpory 

 povinnost školy vytvořit a zveřejnit zásady přístupnosti 

 efektivní strategie, metody a formy výuky, dostatečně variabilní didaktické postupy 

a organizační formy 

 zvyšování povědomí akademických pracovníků o inkluzivním vzdělávání 

 vnitřní a vnější evaluace přístupnosti 

 budování proaktivních forem podpory
158

 

 kooperace mezi školami 

Votavova kritéria se do určité míry kryjí s opatřeními pro úspěšnou inkluzi 

v terciárním vzdělávání, jak je uvádí Riddell, Tinklin a Wilson.
159

 Mezi opatření, která 

zkvalitňují podporu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, patří podle společnosti 

Alevia existence odborných pracovišť (stanovují speciální vzdělávací potřeby studentů), 

existence pravidel vnitřní komunikace a spolupráce v rámci fakulty a vysoké školy, 

informační systém a práce s veřejností, vhodná evidence informací o klientech, kvalifikovaní 

a motivovaní zaměstnanci školy, programy dalšího vzdělávání zaměstnanců, hodnocení 

poskytované podpory studentům se speciálními vzdělávacími potřebami.
160

 Barnes píše, že 

vysoké školy potřebám studentů se speciálními vzdělávacími potřebami zatím moc 

neporozuměly, ale jejich zájem vzrůstá a inkluze se bude zlepšovat.
161

 

                                                 

158
 Pozn. proaktivní formy podpory připravují podmínky studia pro budoucí využití studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami, opakem jsou reaktivní formy podpory, které reagují už na aktuální problém (viz 

dále). 
159

 Riddell, Tinklin, Wilson, 2005, in Alevia, 2010, s. 17. 
160

 Alevia, 2010, s. 17. 
161

 Barnes, 2007, s. 140. 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

 

57 

 

Současný stav systémů podpory na vysokých školách je takový, že legislativní a 

strukturní změny jsou v mnoha zemích již vytvořeny a po institucích se nyní požaduje 

proaktivní přístup k rovnosti příležitostí.
162

 Úkolem systémů podpory vysokoškolského studia 

pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami je zkvalitňovat a rozšiřovat poskytované 

služby a organizovat je tak, aby tvořily jasný ucelený a průhledný systém. 

2.5 Aktuální problémy podpory studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami na vysokých školách 

Podpora osob se speciálními vzdělávacími potřebami ještě není na úrovni terciárního 

školství plně zakotvena, přestože vysokoškolské vzdělávání je pro lidi s postižením důležitým 

nástrojem seberealizace a nalezení individuálních hodnot v zaměstnání a ve společnosti. Podle 

Novosada
163

 znesnadňuje sociálně-profesní inkluzi řada překážek v přístupnosti vzdělávacího 

prostředí. Uvádí, že zpřístupňování vysokých škol souvisí s kvalitou poradensko-facilitačních 

služeb na školách a se zakotvením těchto služeb v českém terciárním školství. S dobrou 

podporou při vysokoškolském studiu se mohou studenti se speciálními vzdělávacími 

potřebami emancipovat, poznat své možnosti a definovat svoje potřeby pomoci.
164

 V českém 

prostředí chybí podle Votavy
165

 vymezení pojmu vysokoškolského poradenství. Poradenství 

je obecně chápáno jako „informační a konzultační činnost směřující k orientaci tazatele 

v oblasti jeho zájmu“
166

, přičemž je důležitý angažovaný zájem na životě druhých lidí, kteří 

mohou předávané informace využít při řešení svých životních situací a problémů
167

. V této 

kapitole bude popisována problematika vysokoškolského poradenství, diagnostiky speciálních 

vzdělávacích potřeb v dospělém věku, důležitost osvěty pracovníků vysokých škol a kritické 

okamžiky a bariéry, kterým studenti se speciálními vzdělávacími potřebami při studiu na 

vysokých školách čelí. 
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Novosad popisuje aktuální situaci vysokoškolského poradenství studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami ve své práci Aktuální problémy vysokoškolského 

poradenství.
168

 Poradenské služby pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami prošly 

v České republice dvacetiletým vývojem a jejich výstupem je podle Novosada výrazné 

zlepšení dostupnosti terciárního vzdělávání pro tyto uchazeče.
169

 Na většině škol zajišťují 

podporu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami poradny a facilitační centra na 

úrovni fakult nebo rektorátů.
170

 Novosad uvádí 3 typy center: 

 centra poskytující poradenské a podpůrné služby 

 centra zaměřující se na určitou skupinu studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami nebo na určitý typ služeb 

 centra zaměřující se na studijní asistenci, technologickou podporu a poradenství se 

nevěnují 

Směřování k inkluzivnímu prostředí se stává běžnou záležitostí, mizí rys 

výjimečnosti z oblasti podpory vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami.
171

 V České republice došlo zejména mezi lety 2009 – 2011 k důležitým 

koncepčním aktivitám v oblasti zpřístupňování terciárního vzdělávání.
172

 Na koncepčních 

změnách se podílelo několik subjektů. Novosad jmenuje Ministerstvo školství a tělovýchovy 

České republiky, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Radu vysokých škol, samotné 

školy, Národní radu zdravotně postižených a popisuje jejich aktivity.
173

 Ministerstvo školství 

a tělovýchovy nechalo provést již zmiňované výzkumné šetření nezávislou firmou Alevia o 

přístupnosti škol a úrovni podpory. Díky Vládnímu výboru pro zdravotně postižené vznikla 

pracovní skupiny odborníků podporující a rozvíjející aktivity vycházející z Národního 

akčního plánu inkluzivního vzdělávání na úrovni vysokých škol. Mezi jejich výstupy patří 

definice studenta se speciálními vzdělávacími potřebami, definování škály speciálních potřeb 

a oblastí podpory, stanovení finanční náročnosti podpory dle daných měřítek a vytvoření 
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standardů podpory.
174

 Tito odborníci se aktivně podílejí na tvorbě opatření na podporu 

vysokoškolského studia pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, které vydává 

Ministerstvo školství a tělovýchovy. Skupina pracovníků Ministerstva školství a tělovýchovy 

například vypracovala návrh Základního studijního grantu vymezující finanční podporu 

studentů se speciálními vzdělávacími, nicméně dle Novosada nebude tento návrh kvůli 

reformě vysokých škol a zrušení „průkazů mimořádných výhod“ (ZTP, ZTP/P) aktuální.
175

 

Odborná skupina pro vzdělávání při Vládním výboru pro zdravotně postižené 

zdůrazňuje vytvoření a stabilizaci inkluzivního vzdělávání. Důvodem je zvyšující se počet 

integrovaných dětí a studentů se zdravotním postižením do běžných základních a středních 

škol, čímž se zvyšuje i počet zájemců o vysokoškolské studium. Je to jejich lidské právo, 

proto je „nezbytné cíleně a systémově zajistit podmínky pro možnost jejich studia“.
176

 Na 

základě těchto iniciativ, ale i ze strany Rady vysokých škol, vysokých škol samotných a 

z jednotlivých vystoupení vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

byly na několika konferencích deklarovány následující cíle na cestě k inkluzivnímu 

vzdělávání
177

: 

 legislativní změny ve způsobu financování podpory studia osob se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 legislativní úpravy úlohy poradenské podpory na vysokých školách 

 zavedení systémových opatření zlepšující přístupnost vysokých škol 

 zavedení „kritérií přístupnosti“, jež by se staly faktory hodnocení kvality každé 

vysoké školy 

Hlavní roli v odstraňování překážek studia hrají podle Novosada poradci, s nimi úzce 

spolupracující učitelé, zaměstnanci podpůrných center a pracovníci děkanátů. Mezi 

předpoklady úspěšné práce poraden patří
178

: 
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 porozumět specifickým potřebám práce se studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 pracovat s motivací studenta, poskytnout mu podporu v obtížných situacích, vést 

ho k soběstačnosti 

 pomoci studentovi definovat jeho možnosti a potřeby 

 realizovat opatření, jež eliminují negativní dopady zdravotního postižení na 

studium 

 podporovat vyvážený vztah mezi možnostmi studenta a možnostmi školy 

Novosad zdůrazňuje vícečetné znevýhodnění studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Omezeni jsou již při výběru školy (musí zohlednit své možnosti a nabídky škol), 

dále v průběhu přijímacího řízení (nepříznivá forma a hodnotící kritéria, komunikační a jiné 

bariéry), znevýhodnění v sociálně-ekonomické rovině (větší finanční, časová a sociální 

náročnost studia a každodenního obstarávání) a v přístupu k informacím (nedostatečné 

informace o možnostech studia, nízká kooperace při přechodu ze sekundárního vzdělávání do 

terciárního).
179

 Přijímací řízení je nutné udělat transparentní a podporu systematizovat, to 

spolu se sdílením zkušeností a příklady „dobré praxe“ povede podle Novosada k zefektivnění 

studia osob se speciálními vzdělávacími potřebami.
180

 

K obrácení pozornosti na problematiku vysokoškolského poradenství přispěl 

přibývající počet vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
181

 Na 8. 

konferenci Britské dyslektické asociace konané ve dnech 1. - 4. června 2011 v Harrogate bylo 

uvedeno, že 40% všech vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

tvořili studenti s dyslexií
182

. Studenti se specifickými poruchami učení selhávají v některých 

konkrétních požadavcích náročného vysokoškolského studia, jedná se například o práci 

s textem, čtení velkého kvanta studijních materiálů, organizaci času, zvládání stresu a 

v neposlední řadě studium cizích jazyků. Pro eliminaci těchto rizik je nutná vhodná a včasná 

podpora ze strany vysoké školy. Diskutovanou otázkou zůstává, jak určit, kdo má nárok na 
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úpravy ve studijních povinnostech a podporu při vysokoškolském studiu a kdo ne. V oblasti 

specifických poruch učení se mezi odborníky diskutuje o možnostech diagnostiky 

specifických poruch učení u vysokoškoláků a dospělé populace.
183

 Diagnostických materiálů 

pro tuto populační skupinu je málo a nejsou dostačující. Je zajímavé, že poměrně velké 

procento vysokoškoláků se specifickými poruchami učení, bylo diagnostikováno právě až po 

vstupu na vysokou školu. Důvodem je to, že se jejich obtíže manifestovaly teprve 

v konfrontaci s náročností vysokoškolského studia, zatímco na nižších úrovních vzdělávání 

jim postačily kompenzační mechanismy. 

V prosinci 2008 až březnu 2009 jsem provedla šetření mezi vysokoškolskými 

studenty se specifickými poruchami učení.
184

 Výzkumu se zúčastnilo 40 studentů, z toho 24 

studentů z různých vysokých škol na území České republiky a 16 studentů z Glasgow 

University ve Skotsku.
185

 Mezi nejzávažnější problémy řadili čeští studenti studium cizích 

jazyků a pravopis, skotští respondenti pak čtení knih a pravopis. Nejčastěji užívaná forma 

podpory při vysokoškolském studiu byla mezi českými studenty počítačová technika a 

nahrávání přednášek, studenti z Glasgow University nejčastěji využili navýšení času při testu 

a počítačovou techniku. V dotazníkovém šetření i z pozdějších rozhovorů vyplynulo, že 

někteří studenti se setkali s negativním přístupem ze strany vyučujících. 

Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami se podle Hopkinse potýkají se těmito 

hlavními bariérami
186

: 

 vstupní podmínky – výběr studijního oboru je omezen, studenti se speciálními 

vzdělávacími potřebami se většinou nemohou účastnit laboratorních prací 

 fyzický přístup – přetrvávající bariérovost na školách 

 přístup k informacím – např. jen malé procento studijních materiálů je přístupné pro 

studenty se zrakovým postižením
187

 

 povědomí zaměstnanců – učitelé zatím nepočítají s inkluzivním vzděláváním 
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 přiznání diagnózy – studentům není příjemné opakovaně vysvětlovat své speciální 

vzdělávací (v institucích, kde je inkluze pevně zakotvena, by deklarace diagnózy 

neměla být potřeba) 

 obsah kurzu – školy potřebují přizpůsobit náplň kurzů tak, aby byl relevantní pro 

osoby s handicapem 

 hodnocení výstupů studia – je potřeba se zamyslet nad prezentací, odpověďmi, 

nastavením a načasováním zkoušek 

Výzkum na norských vysokých školách zkoumal zkušenosti studentů a) s metodami 

učení, b) s metodami zkoušení a ověřování výstupů studia, c) se studijními materiály.
188

 

Výstupem šetření bylo:
189

 

a) studenti hodnotili metody učení jak pozitivně, tak negativně 

b) převažují tradiční metody zkoušení a ověřování výstupů studia, nejčastější typem 

podpory je navýšení času a vykonání zkoušky v samostatné místnosti bez rušivých 

elementů 

c) mnoho studentů nedostalo studijní materiály v alternativním formátu včas 

Znepokojivým závěrem bylo, že studenti se speciálními vzdělávacími potřebami neměli na 

vybraných norských školách stejné studijní příležitosti jako jejich intaktní spolužáci, bariéry 

jin zhoršovaly přístup ke vzdělání a nemohli se plně účastnit kurzů.
190

 Studenti měli obtíže 

s vypracováváním domácích úkolů a některými metodami učení, což nebylo specifické pouze 

pro ně, ale pro všechny studenty.
191

 Organizační záležitosti studia nefungovaly dobře a 

způsobovaly studentům velké problémy v přístupnosti ke vzdělávání.
192

 Když zaměstnanci 

neukázali pochopení pro problémy vzniklé na základě organizačního pochybení, vyvolávalo 

to mezi studenty frustraci.
193

 Ucelená politika školy a přístupné (přátelské) studijní prostředí 

pro všechny je pro úspěšné studium velmi důležité.
194

 Vysoké školy by se měly zajímat o to, 
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jak oslovit každého jednotlivého studenta, studijně i organizačně.
195

 Nástrojem by k tomu 

podle šetření Holloway sloužit monitorování a hodnocení situace, zvyšování povědomí u 

zaměstnanců školy za pomoci osvětových kurzů, kde by zaměstnanci získali náhled, proč 

studenti se speciálními vzdělávacími potřebami potřebují určitá podpůrná opatření.
196

 Aby 

studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mohli plně rozvinout svůj potenciál (což je 

cílem inkluzivní školy), mají mít nárok na navýšení času, který oproti intaktním studentům 

zaberou navíc organizačními záležitostmi, opakováním svých požadavků a obhajováním 

svých práv
197

. Původ těchto organizačních časově a psychicky náročných situací tkví 

v nedostatečném porozumění speciálních vzdělávacích potřeb vysokoškolských studentů ze 

strany zaměstnanců vysoké školy a v chabé komunikaci mezi jednotlivými složkami školy.
198

 

Problematikou a diagnostikou specifických poruch učení u vysokoškoláků se 

v našem prostředí věnuje Olga Zelinková. Při hledání nedostatků v současných možnostech 

diagnostiky vysokoškoláků dospěla k následujícím závěrům:
199

 

 studenti mají rozvinuté kompenzační mechanismy, a proto v tradičních 

diagnostických materiálech dosahují vyššího skóre, než by bylo k udělení diagnózy 

 studenti selhávají v časově limitovaných zkouškách a to i přes dostatečnou přípravu 

 stávající diagnostické zkoušky čtení jsou nedostatečné 

 není k dispozici diagnostika schopnosti práce s informacemi 

 není sledována schopnost písemně se vyjadřovat 

 největším problémem je studium cizích jazyků 

 mezi výkony studentů jsou značné rozdíly 

Vysoké školy by měly přesně definovat, co bude objektivním měřítkem pro uznání 

práva studenta na obdržení úprav ve vysokoškolském studiu z důvodu nějakého znevýhodnění 

oproti intaktní populaci.  
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Zatím málo zkoumaným tématem je postoj intaktních studentů ke spolužákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami a obráceně. Zajímavý projekt „Sdílíme zkušenosti“ 

proběhl od března do května 2011 na Univerzitě Hradec Králové.
200

 Cílem projektu byla 

podpora inkluze na škole. Osmnáct studentů, z toho pět se speciálními vzdělávacími 

potřebami (jednalo se ve všech případech o zdravotní postižení), se účastnilo pravidelných 

týdenních setkání, plánovali a realizovali projektové úkoly a své aktivity zdokumentovali 

v brožuře. Projekt přiblížil účastníkům sociálně-psychologická témata s důrazem na 

sebepojetí jedince a využíval metody zážitkové pedagogiky. V rámci projektu proběhlo na 

Univerzitě Hradec Králové šetření mapující zaprvé obeznámenost studentů školy 

s problematikou studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na škole a za druhé mapující 

vzájemné postoje skupiny intaktních studentů a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Šetření se účastnilo 190 studentů, z toho 13 se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Zkušenost se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami hodnotili intaktní 

studenti buď jako velmi pozitivní (74%) nebo rozporuplnou (17%), nikdo neuvedl čistě 

negativní zkušenost. 90% intaktních studentů považovalo jakýkoliv kontakt s osobami se 

speciálními vzdělávacími potřebami za jednoznačně přínosný. Přínos spatřovali respondenti 

v prodělání nové zkušenosti, v naučení se novým dovednostem, jak s těmito lidmi jednat, 

v sebepoznání a v možnosti být prospěšný druhým. Výsledky ukazuje Graf č. 10.
201
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Graf 10 Hodnocení přínosnosti setkání se studenty s postižením ostatními studeny UHK 

 

Jak ukazuje Graf č. 11
202

, nejčastějšími zdroji komplikací studia z pohledu studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami byl nedostatek zkušeností a informací o charakteru 

speciálních vzdělávacích potřeb na straně vyučujících (39%), bariérovost některých prostor 

(19%), nedostatek kompenzačních pomůcek ve výuce (12%) a nedostatečná komunikace 

s vyučujícími (12%). Významnou bariérou se ukázal i nedostatek osvětlení v učebnách a 

absence vhodných počítačových aplikací. 

Graf 11 Nejčastější zdroje komplikací handicapovaných studentů při studiu 
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Studenti s handicapem hodnotili prostředí školy celkově za přátelské a necítili se vyčleněni. 

Přesto, jak je vidět z Grafu č. 12
203

, se skupina studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a skupina studentů intaktních navzájem hodnotila v některých osobnostních 

charakteristikách (např. v odvaze pomoci, v samostatnosti/ohleduplnosti, v otevřenosti) jinak. 

Z výzkumu je patrné, že na přístupu obou skupin k sobě navzájem je stále co zlepšovat. 

Graf 12 Vzájemné hodnocení obou skupin studentů UHK 

 

Pozitivním závěrem šetření bylo, že většina intaktních studentů je otevřena kontaktu 

se spolužáky se speciálními vzdělávacími potřebami a je si vědoma možnosti osobního 

obohacení z této interakce. Graf č. 13 ukazuje emoce, které studenti Univerzity Hradec 

Králové prožívali vzhledem ke svým spolužákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
204

 

Nezanedbatelné procento studentu hodnotilo interakci za rozporuplnou a to především 

z nedostatku informací a zkušeností. To je podstatným motivem pro realizaci obdobných 

intervenčních programů, které navozují osobní kontakty mezi oběma skupinami studentů a 

dále i s vyučujícími. Inkluzivní škola kopíruje opravdový život, proto je pro praxi 

obohacující, kdyby na vysokých školách studovalo více studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 
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Graf 13 Emoce studentů UHK v kontaktu se studenty s handicapem 

 

Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami procházejí během studia několika 

milníky, které jsou náročné pro ně stejně jako pro ostatní vysokoškolské studenty (začátek 

studia, zkouškové období, psaní závěrečných prací, závěrečné zkoušky). Studenti se 

speciálními vzdělávacími potřebami se navíc často nově vyrovnávají se svým handicapem. 

Pro mnohé z nich znamená příchod na univerzitu dokonce první zakušení postižení.
205

 

V předešlých etapách studia měli rodičovskou oporu, žili „doma“.
206

 S příchodem na vysokou 

školu může dojít ke ztrátě doposud efektivní podpory, ztrátě zažitých a funkčních 

kompenzačních mechanismů, o kterých možná ani vědomě neuvažovali. Na vysoké škole se 

musejí poprvé zamyslet nad svým postižením a identitou a postarat se o sebe více 

samostatně.
207

 Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami si hledají novou identitu ve 

smyslu „extraviditelnosti“ – jsou viditelní (nápadní), když jejich potřeby nejsou naplněny a 

nemohou se plně začlenit; jsou viditelní, protože používají např. notebooky, mají navýšený 

čas u zkoušek, mají zapisovatele poznámek atd.
208

 

Studenti si na vysoké škole dotvářejí, přetvářejí i nově hledají svoji identitu. U 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami pozorujeme určité zvláštnosti. Někteří 

přijmou identitu člověka s handicapem pouze na období studia vysoké školy, kdežto 
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s nástupem do zaměstnání tuto identitu zase odhazují.
209

 Důvodem je, že je pro ně po dobu 

studia výhodné přijmout identitu studenta s handicapem.
210

 Studenti, jejichž handicap je 

viditelný, to prožívají jinak než studenti, jejichž handicap je „skrytý“. Viditelný handicap je 

neustálou součástí identity jedince. Jedinec se skrytým handicapem si volí, zda handicap 

přijme do své identity nebo ne.
211

 

Začátek vysokoškolského studia bývá pro studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami velmi těžký. V prvním semestru se dlouze hledají vhodné úpravy studia, studenti to 

často popisovali slovy, že „bojují se systémem“
212

. Tento byrokratický boj některé studenty 

odrazoval od studia, jiné zocelil pro boj za svá práva.
213

 Začátek studia mívá velký vliv na 

efektivní studium pro další roky – studenti se speciálními vzdělávacími potřebami se potřebují 

připravit dopředu a mít pocit připravenosti – to zajišťuje jejich „dobré bytí“.
214

 Důležitost 

dobrého startu je pro tyto studenty klíčová. Velkou roli hraje v tomto kritickém období 

podpora ze strany zaměstnanců školy.
215

 Vyškolený personál s dobrým povědomím o 

problematice je příkladem dobré praxe.
216

 Snaha o dobrý start studia by proto měl vyjít od 

vysokých škol.
217

 Vysoké školy by měly předem přemýšlet o proaktivních řešeních a prevenci 

různých problémů. 

Ve výzkumu Hanafin a kol. studenti se speciálními vzdělávacími potřebami 

v rozhovorech uvedli, že nejvíce obtíží jim činí nejednotné přístupy na straně přednášejících, 

zapisování poznámek, nedostatečná a pozdní asistivní podpora, nepravidelné obdržení kostry 

přednášky od učitelů, nedostatečná bezbariérovost, nevhodný přístup k nim ze strany okolí 

(studenti byli bráni jako objekt charity a podpora byla brána jako něco speciálního, co okolí 

dělá v podstatě jen ze své laskavosti a štědrosti).
218

 Nedostatečnou podporu při 

vysokoškolském studiu si studenti se speciálními vzdělávacími potřebami kompenzovali 
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jinými způsoby – kopírování poznámek od kamaráda, přerušení studia na 1 rok a více, 

opakování kurzů, závislostí na rodičích/sourozencích v oblasti ubytování a dopravy.
219

 Kvůli 

některým kompenzačním mechanismům se však mohou dostat do izolace od spolužáků.
220

 

V kapitole byla přiblížena role poradenských služeb na vysokých školách. Na 

příkladu dobré praxe a šetření na Univerzitě Hradec Králové bylo ukázáno vzájemné vnímání 

skupin studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a bez nich a možnosti sbližování obou 

skupin. Dobře fungující vysokoškolské poradenství, diagnostika, osvěta a porozumění 

kritickým momentům, kterým studenti se speciálními vzdělávacími potřebami čelí, působí 

pozitivně na rozvoj inkluzivního prostředí na vysoké škole. 

2.6 Bariéry a přístupnost vysokoškolského studia 

Na počátku zpřístupňování vysokoškolského studia osobám s postižením stálo 

odstraňování fyzických bariér a podpůrná opatření pro studenty s viditelným postižením. 

Dnes je záběr opatření mnohem širší. Existence rozsáhlých systémů podpory nicméně nemusí 

vést k plnohodnotné inkluzi v oblasti vysokoškolského studia a života,
221

 pokud se nepromění 

celkový společenský přístup k lidem se speciálními potřebami, jež je zvenčí jen těžko 

ovlivnitelný. Přes odstraňování objektivních bariér, mohou přetrvávat subjektivní obtíže 

v akceptaci vady na straně jedince se speciálními vzdělávacími potřebami a rozpory 

vyvěrající z různého stupně povědomí o problematice na straně lidí, kteří se s osobou se 

speciálními vzdělávacími potřebami setkávají. S těmito oblastmi mohou pracovat hlavně 

zážitkové projekty a semináře, workshopy nebo cílená aktivizace neformálních sociálních sítí. 

Takové snahy na některých školách vznikají a jejich účastníci je hodnotí za přínosné (např. 

projekt „Sdílíme zkušenosti“ na Univerzitě Hradec Králové v roce 2011). Projekty jsou ze své 

podstaty zaměřeny většinou na menší počet účastníků na jedné konkrétní škole. Jejich cílem 

je působit na vnitřní prožívání jedinců. Situace studentů se speciálními vzdělávacími 
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potřebami je náročnější v tom, že jde o záležitost do jisté míry obecně sledovanou, 

politickou.
222

  

Analýza společnosti Alevia uvádí 5 obecných bariér vysokoškolského studia pro 

osoby se speciálními vzdělávacími potřebami:
223

 

1) bariéry fyzické 

2) bariéry informační 

3) bariéry během přijímacího řízení 

4) obtíže v akceptaci vady 

5) různá úroveň povědomí o problematice postižení 

Obdobné členění nalezneme i u jiných autorů
224

. Bariéry je možné členit mnoha 

dalšími způsoby (dle obsahu, času, postižení) a zároveň se jednotlivé bariéry různě prolínají. 

Dále budou přiblíženy jednotlivé bariéry zmiňované společností Alevia. 

Fyzickými bariérami se rozumí architektonické bariéry v místnostech, budovách a 

veškerých součástech vysoké školy (včetně vysokoškolských kolejí, menz, knihoven, 

počítačových místností, sociálního zařízení, studijního oddělení, rektorátu atd.). Vedle 

umožnění přístupu je potřeba mít na paměti i dobré akustické a optické vlastnosti prostředí.
 225

 

Votava (2010) podotýká, že často na školách chybí vhodné zázemí jako klidové místnosti, 

prostor pro odpočinek, přechodové a relaxační zóny, prostor pro určité úkony spojené se 

sebeobsluhou a hygienou.
226

 K výčtu bych přidala ještě prostor pro potkávání studentů za 

účelem relaxace, společného studia, vypracovávání skupinových projektů apod. Jsem 

přesvědčena, že takové prostory a zázemí by uvítal i nejeden student bez speciálních 

vzdělávacích potřeb. 

O informačních bariérách můžeme hovořit na dvou úrovních. Jednak na úrovni 

přístupu k informačním systémům (webové stránky školy, elektronický zápis předmětů, 
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komunikace se školou a vyučujícími, práce s databázemi knihovny atd.) a za druhé v přenosu 

informací v procesu učení (při přednáškách, při čtení odborných textů atd.).
227

 Přístup 

k informačním systémům je klíčový pro uchazeče o studiu. Uchazeč potřebuje zjistit údaje o 

škole, studijním oboru, o možnostech studia a podpory. Pokud nemůže dostatečně použít 

informace podávané na webových portálech školy (např. student se zrakovým postižením, 

student s dyslexií), realizuje se většinou osobní schůzka studenta na studijním oddělení nebo 

v centru podpory, kde jsou předány prvotní informace ústně, písemně v upravené podobě 

nebo náhradními komunikačními systémy. Na základě následujících postupů (individuálních 

pro každou školu) je pak student případně zařazen do systému podpory studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami na dané vysoké škole a je vyřešen způsob přenosu 

informací, co se týče organizace studia a dále samotného procesu učení. V procesu výuky 

hraje zásadní roli samotný přednášející, ale i neformální síť sociální podpory ze strany 

spolužáků, kamarádů, rodiny.
228

 Vhodný přenos informací se týká i hodnocení výuky, které 

ve svém členění samostatně popisuje Borland.
229

 

Bariéry v přijímacím řízení jsou různého druhu. Kromě architektonických 

překážek zde máme na mysli bariéry především v přenosu informací a do jisté míry 

jednostranného „tradičního“ ověřování předpokladů pro studium (zkoušení z velkého 

množství faktografických údajů, ne už tolik z funkční práce s informacemi a jejich tvůrčího 

využití). Přijímací řízení může být pro uchazeče o studium se speciálními vzdělávacími 

potřebami modifikováno. V českém prostředí patří mezi nejčastější modifikace jiný formát 

testu a navýšení časové dotace.
230

 

Modifikace přijímacího řízení, forem výuky, studijních obsahů a kontroly studia by 

měly eliminovat bariéry v přístupu k informacím a umožnit plnohodnotnou participaci 

studenta při plnění studijních povinností, přičemž musí být zachována akademická úroveň 

studia a vyloučeny nespravedlivé úlevy ve studiu. Cílem je zpřístupnit obsahy výuky a 

vhodně ověřit naučené znalosti a jejich aplikaci u studenta. Nápomocné zde mohou být různé 
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kompenzační pomůcky, alternativní komunikační systémy (znakový jazyk, Braillovo písmo 

aj.), zapojování různých forem a stylů výuky, navýšení času na vypracování úkolu, na 

přípravu na zkoušku atd. O konkrétních možnostech podpory v této oblasti bude hovořeno 

dále. 

Obtíže v akceptaci vady, jež analýza společnosti Alevia v základním výčtu bariér 

zmiňuje, jsou vnitřní psychickou záležitostí studenta se speciálními vzdělávacími potřebami a 

student si je přináší již z období dřívějšího studia. Podpora v této oblasti by proto měla začínat 

už na úrovni sekundárního vzdělávání, ne-li dřív. Na terciární úrovni na ní navazuje 

vysokoškolské poradenství. Votava hovoří o bariérách osobnostního charakteru, jedná se o 

bariéry v názorech a postojích jak na straně studenta se speciálními vzdělávacími potřebami, 

tak na straně jeho okolí.
231

 Šetření společnosti Alevia uvádí tyto dvě oblasti samostatně. Na 

obtížích v akceptaci vady se podílí především nízké sebehodnocení studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami, nižší seberealizace a soběstačnost, nízká aspirace a motivace.
232

 

Z těchto důvodů a z následných obav ze znevýhodnění při studiu a neakceptování speciálních 

vzdělávacích potřeb uchazeči o studium často radši neuvádějí informace o svých speciálních 

vzdělávacích potřebách a zájem o podporu při studiu projeví až tehdy, kdy nemohou situaci 

dále vyřešit sami. Vzniklým problémům by se přitom dalo úspěšně předejít. Studenti se 

speciálními vzdělávacími potřebami zažívají pocit, že nenáleží do společnosti ostatních 

vysokoškoláků.
233

 Je to podpořeno určitým „akademickým elitářstvím“, kdy se předpokládá, 

že studenti s handicapem mají menší intelektuální schopnosti.
234

 Podobně o tom hovoří 

Cawthon, Cole ve výzkumu zabývajícím se studenty se specifickými poruchami učení. 

Zatímco zaměstnanci hodnotili vztah k těmto studentům za pozitivní, studenti zažívali 

nedostatek pocitu sounáležitosti do vysokoškolské obce.
235

 Studentům obecně chybí setkávání 

a diskuse s vyučujícími na méně formální bázi.
236

 Přestože studenti se speciálními 

vzdělávacími potřebami vyjádřili v jiném šetření nespokojenost se studiem a zkušenostmi ze 
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zkoušek, dosáhli podobných akademických úspěchů jako jejich intaktní spolužáci.
237

 Za 

vhodné podpory dosahovali studenti se speciálními vzdělávacími potřebami dobrých 

výsledků, stejných jako jejich intaktní spolužáci.
238

 Studenti se speciálními vzdělávacími 

potřebami by měli být nejlepšími znalci svých potřeb, nicméně někdy jim chybí dovednost 

správného sebeuvědomění a sebehodnocení.
239

 Typickým příkladem by mohlo být to, že 

studenti se specifickými poruchami učení vyčkávají a oddalují vyhledání podpory v centrech 

podpory.
240

 Lightner a kol. zjistili, že studentům se specifickými poruchami učení nechybí 

dovednost sebehodnocení, ale nedostatek znalostí na co se odvolávat a proč.
241

 

Liknavost a obavu z „nálepkování“ pozorujeme i v zemích s dlouhou tradicí 

antidiskriminačních zákonů
242

 a mohla by být jedním z ukazatelů postoje společnosti k lidem 

se speciálními potřebami. Různá úroveň povědomí o problematice postižení je další 

bariérou, kterou musejí studenti se speciálními vzdělávacími potřebami překonávat. Setkávají 

se s neporozuměním okolí ohledně charakteru jejich postižení se všemi jeho důsledky, 

setkávají se s nevhodnými reakcemi a emocemi. Překonávání této bariéry tkví především 

v cílené osvětě, v působení prožitkové pedagogiky a zážitkových programů. Předpokládá 

(stejně jako u vlastní akceptace vady) přerod vnitřních postojů jednotlivců. 

Studentům způsobuje obtíže a nedorozumění inkonzistence mezi různými fakultami 

a katedrami, mezi různými vyučujícími, ale i mezi chováním jednoho vyučujícího v různých 

momentech.
243

 Další nepříjemností je inkonzistence mezi psanými vyhláškami školy a praxí 

při výuce, kde se mnoho studentů se speciálními vzdělávacími potřebami setkává 

s diskriminací.
244

 Z těchto i jiných důvodů pak většina studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami volí na škole „cestu nejmenšího odporu“.
245

 Studenty zmáhá opakovaný 

byrokratický boj za naplňování svých nároků a radši se upozadí a potichu trpí.
246

 Univerzity 
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by v tomto ohledu měly vyjít studentům vstříc a být méně reaktivní a více proaktivní.
247

 

Výzkum Goode zjistil, že studenti se speciálními vzdělávacími potřebami musejí v určitém 

momentě překonat nepříjemný pocit vzniklý z výše popisovaných rozporů (inkonzistence 

mezi fakultami, mezi učiteli, mezi teorií a praxí) a vykonat určité emocionální úsilí, aby se 

stali asertivnějšími v boji za své nároky.
248

 Opět jde o nějakou práci navíc, kterou studenti se 

speciálními vzdělávacími potřebami musejí vykonat. Madriaga a kol. uvádějí, že studenti, 

kteří obdrželi nějaký druh podpory, vykazovali více obtíží v procesu učení a při zkouškách 

než studenti bez speciálních vzdělávacích potřeb.
249

 Mezi těmito dvěma skupinami nicméně 

nebyl rozdíl ve studijním úspěchu.
250

 Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří 

podporu neměli, naopak dosahovali horších studijních výsledků.
251

 

Nepříjemnosti vzniklé z nepochopení charakteru obtíží studentů, který vyvěrá 

především z nedostatku informací o problematice, ilustrují následující výpovědi studentů se 

specifickými poruchami učení: 

„Odborníka jsem vyhledal z důvodu nového vyšetření, které by bylo aktuální a 

adresováno přímo na vysokou školu. Odborníci mi po mém usilovném vysvětlování a 

přesvědčování vyšetření udělali. Jen kdyby ... neměla takovou blbou připomínku, že prý to 

stejně nepotřebuji, poněvadž je to o tom, že se to musím naučit dobře nazpaměť.“
252

 

„Někteří (vyučující) vůbec nevěděli, o co jde a jaké mají zaujmout postavení, co jim 

z toho má vyplynout. Poté jsem jim to musel sám vysvětlit. Většinou to po mém vysvětlení a 

rozebrání s vedoucím ústavu vzali na vědomí.“
253

 

„Nechtěla jsem se už cítit jako podřadná jen proto, že mi občas uletí nějaké to 

písmeno nebo někdy napíšu hrubku ani si to neuvědomím. Chtěla jsem být pro změnu 

normální.“
254
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„Nezajímalo je to ... až na výjimky jim šlo jen o výsledky testu.“
255

 

„...právě jsem absolvoval vysokou školu s tolika komplikacemi, že si myslím, že 

bych býval udělal lépe, pokud bych se děkanovi nezmínil o tom, že jsem dyslektik. Říkám to 

proto, že vedení fakulty neinformovalo učitele o povaze mých obtíží správně, v důsledku 

čehož se mnou jednali jako s mentálně postiženým spíš než s dyslektikem“
256

 

Podle výzkumu Fullerové na britské univerzitě se velká část studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami potýká s nějakými bariérami: 44% dotázaných uvedlo problémy 

během přednášek, 22% v průběhu dalších forem výuky a 17% mělo obtíže s využíváním 

informačních technologií.
257

 Mezi bariérami, které vedou k diskriminaci studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami, patří negativní přístup fakulty a její očekávání.
258

 

Lombardi popisuje, jak některé školy chybně přijaly studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami, kteří nebyli na vysokoškolské studium dostatečně kvalifikovaní, studenti studium 

nezvládali a školy z toho odvodily závěr, že studenti se speciálními vzdělávacími potřebami 

na vysokoškolské studium obecně nestačí.
259

 Školy, které školily své zaměstnance v dané 

problematice a zvyšovaly jejich povědomí o povaze speciálních vzdělávacích potřeb, měly 

pozitivnější přístup ke studentům se speciálními vzdělávacími potřebami a vyšší očekávání od 

jejich výkonu.
260

 Lombardi ve své disertační práci pozoroval přístup amerických univerzit ke 

studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, přičemž sledoval osm určujících 

faktorů
261

: 

1) znalost zákona 

2) spravedlnost 

3) možnost prozradit své speciální vzdělávací potřeby 

4) ochotu investovat čas 

5) přístup k studijním materiálům 
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6) ochotu upravit úkoly požadované od studenta 

7) spokojenost s univerzitními zdroji  

8) ochotu nabídnout podporu při ověřování výstupů studia 

Tyto faktory lze chápat jako důležité proměnné při porovnávání systémů podpor na vysokých 

školách. 

V posledních letech vzniká mnoho odborných článků, v kterých autoři navrhují, co 

by měla zahrnovat vhodná podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Například Goode navrhuje vhodný rozvrh (časování), alternativní úpravy při kontrolách 

studia, vytvoření inkluzivní mapy univerzity, vytvoření letáků pro zaměstnance, elektronické 

zapisování poznámek, vhodný systém organizování studia, úvodní soustředění pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami, systém studentských „buddies“ („buddies“ jsou zkušení 

studenti starších ročníků vysokoškolského studia, kteří radí svým méně zkušeným 

spolužákům z nižších ročníků).
262

 

Míra podpory vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

během studia je různá a není závislá na rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb.
263

 

Důležitější než diagnóza samotná je pro určení míry podpory tzv. funkční diagnostika, o které 

bude řeč níže. Míra podpory při vysokoškolském studiu se liší také podle studovaného oboru 

a navštěvované instituce.
264

 Přes podporu, která se studentům se speciálními vzdělávacími 

potřebami dostane, zůstává opomíjeno jejich aktivní zapojení.
265

 

Hanafin a kol. navrhují 5 položek, jak zlepšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání
266

: 

1) dát studentům efektivní feedback 

2) studenty aktivně zapojit do jejich vlastního vzdělávání 

3) individuálně přizpůsobit výuku a možnosti kontrol výstupů studia 

4) pracovat s motivací a sebehodnocením studentů
267
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5) dát studentům dostatečný prostor k sebehodnocení a sebereflexi svých schopností 

spolu s návrhy, jak se zlepšovat 

Jejich návrhy jsou platné pro všechny studenty nehledě na to, zda mají nebo nemají speciální 

vzdělávací potřeby. Inkluzivní vzdělávání obohatí podle autorů všechny studenty. Studenti se 

učí různými způsoby a tyto způsoby jim dávají smysl, výsledkem je jejich lepší porozumění a 

rozvoj kritického myšlení.
268

Autoři se domnívají, že možnost výběru typu zkoušky, zapojení 

studenta do rozhodování, různorodost metod a koherence mezi sylabem, cílem kurzu a typem 

zkoušky reflektuje skutečný život a schopnosti řešit problémy. Komplexnější mentální 

procesy jsou výzvou pro studenty.
269

 Jak už bylo zmíněno, důležitý je i proaktivní přístup ze 

strany školy, který zvyšuje kvalitu studia a učení pro všechny studenty. 

Domnívám se, že ukazatelem o dobrém fungování systému podpory a o stupni 

inkluze na konkrétní vysoké škole je mimo jiné obecné povědomí (na dané škole) o 

možnostech podpory a o problematice obtíží studenta se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Student se speciálními vzdělávacími potřebami je většinou seznámen s možnostmi podpory 

na škole a samozřejmě je dobře obeznámen s povahou svých obtíží. Jak své obtíže řešit 

v nově vznikajících požadavcích vysokoškolského studia, to už odhadnout nemusí. Možnosti 

řešení by mu měl nabídnout a ukázat pracovník centra podpory a/nebo speciální pedagog. 

Pokud má studium a podpora během studia probíhat hladce, je nutné, aby o problematice a 

možných řešeních vědělo i okolí studenta. Aby mu ostatní mohli pomoci v každodenních 

činnostech, které vysokoškolský život obnáší, nebo ho mohli na podporu odkázat. Student se 

speciálními vzdělávacími potřebami je dennodenní součástí vysokoškolského studia a života. 

Aktivita, participace na začlenění studenta do vysokoškolského života je požadována na obou 

stranách, jak na straně studenta, tak na straně společnosti – na každém jedinci společnosti. 

Tak je vnímána i podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí 

inkluzivní vysoké školy. 
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Z výše zmíněných důvodů bylo v praktické části rigorózní práci mapováno povědomí 

vysokoškolských studentů o systému podpory studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami na jejich vysokých školách.  

2.7 Konkrétní oblasti podpory studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami při vysokoškolském studiu 

V současné době je podpora při vysokoškolském studiu směřována na určité skupiny 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem podpory je „…odstraňovat, snižovat a 

překonávat bariéry…ve fyzickém prostředí školy, v oblasti řízení a v organizaci vzdělávacího 

procesu, v přístupu k informacím, ale také ve sféře jednání a postojů.“
270

 Obecně můžeme 

říci, že cílem podpory a úprav je umožnění přístupu ke vzdělávání v takové míře, jak se jí 

dostává intaktní populaci, jde o plnohodnotné začlenění studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami do vysokoškolského studia a života. Některé druhy podpory při studiu, které školy 

nabízejí, jsou nevhodné, protože vycházejí z handicapu, z nedostatku, namísto z potřeb 

studenta.
271

 

Příprava studenta i školy na možnosti podpory při vysokoškolském studiu by měla 

začít ještě před zahájením studia. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami by měli 

pro ně vhodnou a srozumitelnou formou obdržet kvalitní a úplné informace o průběhu 

přijímacího řízení a následného studia. Jejich představy o vhodnosti studia a možnostech 

podpory by měly být korigovány proškoleným pracovníkem studijního oddělení, 

poradenského centra, příp. jiného kompetentního oddělení. Podpora potencionálních studentů 

začíná podle některých autorů již na střední škole.
272

 Systém podpory při studiu by měl podle 

nich posilovat motivaci a aspirace studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, aby se 

vhodní uchazeči nebáli usilovat o vysokoškolské vzdělání. Práce s motivací studentů je 

myslím obzvlášť důležitá, protože studenti se speciálními vzdělávacími potřebami musí čelit 

větší náročnosti studia z hlediska času, vynaloženého úsilí a většinou i finančních 
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prostředků.
273

 Zde leží široké pole působnosti pro oblast poradenství a hmotné a finanční 

podpory. Tyto dvě oblasti zmiňuje i Borland.
274

 Podle něj by měl kvalitní systém podpory 

zajišťovat celkem 6 nejdůležitějších oblastí
275

: 

 hmotnou a finanční podporu 

 poradenství 

 přístupnost studijních materiálů a zdrojů informací 

 výuku a hodnocení studenta (rozumějme „vhodnou formou“) 

 úpravy v obsahu výuky 

 kontrolu kvality všech opatření 

Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají oproti studentům intaktním 

větší tendenci dopředu vzdávat postsekundární formy vzdělávání.
276

 Nejvíce k tomu inklinují 

studenti se specifickými poruchami učení, kteří oproti studentům s narušenou komunikační 

schopnosti, studentům se zrakových nebo sluchovým postižením, studentům s motorickým 

omezením nastoupí do následných institucí terciálního vzdělávání v nejmenším poměru 

zastoupení.
277

 

Do hmotné podpory spadá především zapůjčování kompenzačních pomůcek a 

asistivní technologie. Vysoké školy v České republice nabízejí nejčastěji zapůjčení 

notebooku
278

. 

Oblast finanční podpory je v současné době v České republice upravena Dodatkem 

č. 2 k Zásadám a pravidlům financování vysokých škol pro rok 2012
279

. O nových úpravách 

pro přiznání příspěvku vysoké škole za účelem podpory studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami bylo pojednáno výše. Dodatek č. 2 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací 

veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vymezuje nástroje 

                                                 

273
 Srov. Madriaga, Hanson, Heaton, 2010, s. 651. 

274
 
274

 Borland, 1999, in Alevia, 2010, s. 14. 
275

 Borland, in Alevia, 2010, s. 14. 
276

 Gregg, 2007, in Murray, Lombardi, Wren, 2010. 
277

 U.S. Department of Labor, 2007, in Murray, Lombardi, Wren, 2010 
278

 Viz diskuse s pracovníky poradenských center na PedF UK a Metropolitní univerzitě Praha. 
279

 http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/financovani-vysokych-skol 

http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/financovani-vysokych-skol


Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

 

80 

 

podpory, za které může vysoká škola žádat finanční podporu.
280

 Finanční podpora může být 

využita například na zajišťování asistentů, výdaje spojené s dopravou a ubytováním nebo 

zajištění tlumočníka do znakového jazyka. Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami 

mohou obdržet finanční podporu ze strany školy prostřednictvím stipendií.  

Poradenství na vysoké škole je v současné době velkým tématem a o jeho 

důležitosti bylo pojednáno výše. Do činnosti vysokoškolských poraden by měla spadat i 

oblast diagnostiky. V českém prostředí se potýkáme s nedostatkem až absencí vhodných 

diagnostických materiálů pro vysokoškolskou populaci.
281

 Typickým problémem jsou 

specifické poruchy učení, které se mohou manifestovat právě až na úrovni vysokoškolského 

studia.
282

 Speciálně-pedagogické poradenství určené pro vysokoškolské studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami je na školách uskutečňováno buď v rámci poradenského 

centra pro všechny studenty, nebo samostatně v centru podpory pro studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Náplní speciálně-pedagogického poradenství vzhledem ke 

studentovi by podle mého názoru mělo být především: 

 předávání informací o možnostech podpory při studiu 

 volba a zajišťování vhodných kompenzačních a technických pomůcek a 

optimálního komunikačního kanálu 

 volba stylů učení, doporučení pro úspěšné studium (vč. organizace studia, time-

management, zvládání stresu, relaxačních technik, funkční práce s informacemi 

atd.) 

                                                 

280
 Dodatek č. 2 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. 2 434/2011-33 ze dne 28. ledna 2011,specifikující financování 

zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami (č.j.: 23 728/2011-30). Dokument 

definuje 25 nástrojů podpory: adaptace dokumentů, artikulační tlumočení, časová kompenzace, diagnostika, 

editovatelný elektronický dokument 1. řádu, editovatelný elektronický dokument 2. řádu, (elektronický) 

audio dokument, (elektronický) videodokument, hmatový dokument, hmatová grafika, individuální výuka 

(příležitostná/přechodná/soustavná), minimální kompetence studentů se specifickými potřebami, nácvik 

studijních a pracovních strategií, needitovatelný elektronický dokument, obsahový zápis, osobní asistence 

(příležitostná/pravidelná/trvalá), prostorová orientace (jednorázová intenzivní/příležitostná), režijní opatření, 

simultánní vizualizační zápis (přepis), studijní asistence (jednorázová intenzivní/příležitostná/pravidelná), 

tlumočnický servis, zapisovatelský a vizualizační servis, znakovaná čeština, znakový jazyk, zpracovávání 

studijní literatury. 
281

 Kužílková, 2009. 
282

 Kužílková, 2009. 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

 

81 

 

 kompenzační mechanismy v procesu učení a úpravy ve vyučování (způsob 

zapisování nebo obstarávání si poznámek, sezení ve třídě atd.) 

 pomoc při tvorbě vhodné studijní trajektorie (individuální vzdělávací plány, 

rozložení studia do více let, zajištění hladkých přesunů na vyšší stupně 

vzdělávacích programů nebo do zaměstnání) 

 podpora aspirace a motivace studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, 

rozvíjení jejich sebeurčení a zodpovědnosti
283

 

Studentům se speciálními vzdělávacími potřebami zabere více času, než se na škole 

zorientují, než obdrží dostatek informací a porozumí struktuře a organizaci školního roku. 

V orientaci hrají důležitou roli tzv. dny otevřených dveří, úvodní seznamovací kurzy, první 

dojem ze studia, případně rozpor mezi očekáváním a prvotními zkušenostmi.
284

 V orientaci 

mohou studentům nováčkům velmi pomoci zkušení studenti se speciálními vzdělávacími 

potřebami z vyšších ročníků. 

Dalším důležitým nástrojem systému podpory vysokoškolského studia pro studenty 

se speciálními vzdělávacími potřebami je modifikace studijních materiálů a informačních 

zdrojů spolu s modifikací výuky a hodnocením výstupů studia. Jedná se o zpřístupnění 

samotného obsahu výuky a tedy jádra studijního procesu. Jaké k tomu mají vysoké školy 

nástroje? 

 adaptace dokumentů a studijních materiálů (především do jiných formátů, do 

elektronické podoby, do Braillova písma atd.) 

 navýšení časové dotace (na písemné výstupy, na přípravu na ústní zkoušky) 

 rozšířená možnost konzultací 

 individuální výuka 

 zápis přednášky, zpracování studijní literatury 

 tlumočení (do českého znakového jazyka, do znakované češtiny, artikulační 

tlumočení atd.) 
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Podpora ve výuce je naplňována adaptací vhodné formy výuky (organizační a 

didaktické, zpřístupněním obsahu výuky za pomoci speciální technologie, tlumočníka atd.), 

zpřístupněním osnovy přednášek od vyučujícího, nabídkou nadstandardních konzultačních 

hodin. Do neformální podpory ve výuce bychom mohli zařadit zapůjčení poznámek od 

spolužáků. Mezi úpravy v hodnocení studenta patří navýšení časové dotace na vypracování 

písemné zkoušky, na přípravu na ústní zkoušku, alternativní forma zkoušky (např. změna 

písemné formy zkoušky za ústní a obráceně), volba jiného výstupu hodnocení (např. 

vypracování a předvedení interaktivního projektu namísto písemné práce). Při výuce a při 

výstupech studenta může být dovoleno používat nadstandardní technické pomůcky.
285

 Podle 

Votavy by studenti měli mít různorodé možnosti a prostředky pro sebevyjádření (různé typy 

aktivit, různé komunikační kanály), přičemž důležitá je angažovanost studenta v procesu 

učení.
286

 

Úpravy v obsahu výuky jsou tématem v České republice diskutabilním. Do jaké 

míry může být obsah výuky pozměněn? Kdo by měl o rozsahu změn rozhodovat? Úpravy 

nelze zaměňovat za „zmenšení nároků“ na výstupy studia nebo za „odpuštění nějaké práce“, 

ale jde o vypracování náhradního srovnatelného studijního plánu, který by se měl od toho 

původního lišit co nejméně. Rozsahem může jít o úpravu jednorázovou, o náhradu jedné 

oblasti, ke které má student z důvodů svých dispozic zhoršení přístup, nebo o úpravy 

dlouhodobějšího rázu. Například pokud student není ze zdravotních důvodů schopen se 

účastnit kurzu plavání, který je v kurikulu, bude mu umožněno splnit studijní povinnost jiným 

způsobem, např. účastí na tematickém projektu, vypracuje písemnou práci apod. Kdo má 

kompetence za úpravy obsahu výuky? Jednorázové menší změny jsou v kompetenci 

vyučujícího, větší změny by měly být schváleny oficiální písemnou cestou přes pracoviště 

zodpovědná za kurikulum (studijní oddělení, proděkan pro studijní záležitosti). 

Poslední oblastí podpory zmiňovanou Borlandem je kontrola kvality veškerých 

opatření.
287

 Je důležité mít zpětnou vazbu, zda jsou opatření na podporu studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami při vysokoškolském studiu efektivní, jaká je úspěšnost 
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studia studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a co by se dalo zlepšit. Nástroje pro 

zjišťování kvality opatření jsou víceré: rozhovory se studenty (nejen se studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami)
288

, dotazníková šetření, ankety, interaktivní projekty se 

zpětnou vazbou. 

Informace sebrané od studentů vysokých škol by mohly vést k zefektivnění systému 

podpory pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpůrná opatření pro rovnou 

přístupnost vysokoškolského studia by měla působit i preventivně. Měla by předcházet 

střetům mezi očekáváním studentů a realitou, měla by předcházet neporozumění mezi 

účastníky výuky a měla by omezit zbytečné prodlužování studia. Hampton a Gosden 

doporučují vycházet při tvorbě systému podpory vysokoškolského studia z analýzy 

skutečných potřeb studentů.
289

 Mezi potřeby studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

podle nich například patří
290

: 

 znalost osoby zodpovědné za koordinaci studijní podpory pro studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 získání pravdivých informací o nárocích studia 

 dobrá znalost zdrojů a studijní podpory na dané vysoké škole a dalších institucích 

 znalost o finanční podpoře a o právech studenta se zdravotním postižením 

 možnost využívat další studijní podporu (doučování, individuální výuku) 

 zajištění odpovídající samostatnosti 

 odstranění fyzických bariér 

 přístupnost obsahu vzdělávání 

 přístup k asistivním technologiím 

Vidíme zde jistý posun v chápání systému podpory studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami, který je založen kategoriálně na druhu postižení, k systému, který 

zdůrazňuje míru a charakter podpory.
291

 Toto pojetí ustupuje od nálepkování dle diagnózy, 

která zakládá nárok na určité typy podpory, a místo toho nabízí podporu jednotlivých 
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„symptomů“, jak se funkčně projevují – to je u každého jedince (i v rámci stejné diagnózy) 

trochu jiné. 

2.8 Role vysokoškolského učitele 

Učitel je pro život studentů klíčovou osobou. Je to osoba, která je v nejčastějším a 

pravidelném kontaktu se studenty a často pomáhá studentům i s vyplňováním přihlášek, 

s papírováním, radí studentům ohledně výběru kurzů, předává jim informace ohledně dalších 

služeb (knihovna, ubytování, organizační záležitosti, finanční záležitosti).
292

 Murray, 

Lombardi a Wren ve svém výzkumu zjistili zajímavé korelace mezi osvětou vysokoškolských 

učitelů a zaměstnanců v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a jejich následných postojích 

a přístupech ke studentům se speciálními vzdělávacími potřebami.
293

 Výsledkem jejich 

výzkumu bylo zjištění, že zaměstnanci vysoké školy, kteří se účastnili nějakého typu 

vzdělávání v této oblasti, měli následně větší obecné povědomí o dané problematice, větší 

citlivost k problematice a větší znalosti obtíží studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Jejich ochota poskytovat studentům podporu při studiu a jejich pozitivní očekávání 

od studentů se speciálními vzdělávacími potřebami souviselo s dobou, kdy se jim tréninku 

dostalo. Čím delší doba od vzdělávacího kurzu uběhla, tím menší jejich ochota a očekávání 

bylo. Mezi nejefektivnější metody vzdělávání patřila účast na workshopu nebo kurzu, 

nicméně i další formy osvěty jako přečtení knihy nebo článku či návštěva webových stránek 

měly pozitivní vliv. Autoři výzkumu zjistili, že pozitivní přístupy ke studentům se speciálními 

vzdělávacími potřebami a pozitivní vnímání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

přináší především trénink, z kterého si učitelé odnáší přímé a extenzivní zkušenosti (např. 

účast na workshopu nebo kurzu).
294

 Trénink by měl zahrnovat více druhů zkušeností, být 

intenzivní a dlouhodobý (opakující se).
295

 Mezi typické otázky učitelů ohledně přizpůsobení 

výuky studentům se speciálními vzdělávacími potřebami patřily
296

: 
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 Jakým jiným způsobem mohou být studenti se speciálními vzdělávacími potřebami 

hodnoceni? 

 Jaké jsou efektivní nástroje vzdělávání pro studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami? 

 Jak těmto studentům poskytnout podporu? 

 Jaká je charakteristika studentů se speciálními vzdělávacími potřebami? 

 Bude úpravami ve výuce zachován akademický standard? 

 Jak má být dodržována legislativa rovného přístupu ke studiu pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami? 

Učitelům pomáhá, když mají podporu ze strany fakulty.
297

 Potřebují jasné, přístupné 

a ucelené informace o svých povinnostech.
298

 Zmiňované nálezy jsou slibné do budoucnosti, 

protože postoje a nástroje učitelů používaných ve výuce lze pozitivně ovlivnit. Výzkumy 

navrhují, jak zlepšit podporu studentů na každodenní bázi. Zároveň odkrývají zajímavé 

charakteristiky. Beilke, Yssel například zjistili, že učitelé mají předsudky vůči studentům 

s neviditelným postižením, protože je podezírají z toho, že využívají svého znevýhodnění k 

tomu, aby získali určité studijní výhody.
299

 Dále se zdá, že fakulty jsou ochotnější dát 

podporu studentům s tělesným postižením než studentům s jiným typem znevýhodnění.  

Pozitivní zkušenosti se začátkem vysokoškolského studia podporují studenta se 

speciálními vzdělávacími potřebami v tom, aby vyhledal podporu a otevřel se nabízené 

pomoci, naopak negativní zkušenosti s fakultou
300

, spolu s negativními zkušenostmi 

z dřívějších stupňů studia snižují jeho ochotu pomoc vyhledat
301

. Pro studenty je velmi 

důležitý vztah s učitelem.
302

 Barnes upozorňuje na to, že učitelé na univerzitách jsou 

přetěžováni výukou, výzkumem, administrativou a nemají čas na to setkávat se studenty na 

dalších mimo akademických aktivitách jako by například bylo pravidelné setkávání nějaké 
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lokální skupiny.
303

 Zkušenosti studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se studiem 

silně závisejí na individuálním učiteli.
304

 

Vzdělávání vysokoškolských učitelů je z hlediska pozitivního dopadu na vztah 

učitele a studenta zásadní. Je potřeba zvýšit jejich povědomí o problematice studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách a o možnostech efektivního 

vyučování, neboť efektivní praxe by obohatila všechny studenty.
305

 Fakulty nechávají 

učitelům značnou volnost ve výuce.
306

 Učitelé si podle disertační práce Lombardi hledí při 

plánování kurikula více vlastních zájmů než potřeb studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a vinu za selhávání při vysokoškolském studiu svádějí na nedostatečnou přípravu 

studentů.
307

 Domnívám se, že mnohé vysoké školy v České republice potřebují kvalitnější 

vysokoškolské učitele, než tomu bylo doposavad. Jak uvádí Lombardi, je z hlediska inkluze 

potřeba, aby učitelé vedli výuku v přátelském a otevřeném duchu, aby byli studentům 

k dispozici, byli konzistentní v tom, co budou požadovat a jaké materiály studentům dají k 

dispozici, aby zapojovali studenty do různých strategií učení (malé skupinky, projektové 

učení apod.), aby navazovali na předchozí znalosti studentů, používali dobře pochopitelné 

zdroje informací, aby motivovali studenty k různorodému myšlení a rozpoznali pozitiva 

v různých individualitách studentů.
308

 

Ochota učitelů přizpůsobit své metody učení se liší.
309

 Závažné jsou nálezy autorů 

Murray, Flannery, Wren, kteří ve výzkumu na jedné velké soukromé americké univerzitě 

zjistili, že většina učitelů neznala zákony ochraňující práva studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami, polovina jich neznala možnosti podpory centra pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami a přibližně polovina neměla adekvátní znalosti o 

studentech se specifickými poruchami učení vůbec.
310

 Přes 60% tamějších učitelů vyjádřilo 
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potřebu dalšího profesního růstu v této problematice.
311

 Výzkum přinesl dobrý vhled do 

potřeb a možností podpory studentů se specifickými poruchami učení na tamější škole. 

Šetření odkrylo mezery ve znalostech o specifických poruchách učení a problematice 

speciálních vzdělávacích potřeb mezi zaměstnanci školy.
312

 Zaměstnanci školy nicméně 

vyjádřili pozitivní přístup ke studentům se specifickými poruchami učení a vyjádřili ochotu 

poskytnout jim podporu při vysokoškolském studiu.
313

 Pro učitele je velmi problematické učit 

studenty se „skrytým“ typem postižení. Učitelé někdy ani nevědí o přítomnosti studenta se 

skrytým typem postižení ve třídě.
314

 

Domnívám se, že na cestě za inkluzivním terciárním vzděláváním je důležité zaměřit 

se na vzdělávání vysokoškolských učitelů. Je normou, že učitelé základních a středních škol 

se připravují na výkon svého povolání řadu let, kdežto mnoho učitelů na českých vysokých 

školách je kvalifikováno pouze svoji odbornou profesí. Podle Hopkinse někdy stačí v osvětě 

učitelů i to, že se učitel zamyslí a problematiku speciálních vzdělávacích potřeb u 

vysokoškolských studentů si uvědomí a začne se na ni dívat nově.
315

 V osvětě učitelů mohou 

pomoci webové stránky s dobře míněnými radami pro učitele, přestože otázkou je, kdo 

z učitelů si informaci aktivně vyhledá a jak aktuální informace na webových stránkách učitel 

nalezne – na učitele mnohem více zapůsobí, uslyší-li nějaký konkrétní příběh studenta se 

speciálními vzdělávacími potřebami.
316

 Konkrétní příběh donutí učitele zamyslet se nad 

problematikou mnohem více než by se zamyslel po přečtení „suché“ teorie.
317

 Hopkins 

navrhuje provádět osvětu učitelů skrze pravidelné a povinné setkávání, kde by se učitelé 

mohli dozvědět o příbězích studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dále o nich 

diskutovat.
318

 Dále doporučuje, aby starší studenti se speciálními vzdělávacími potřebami 
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fungovali na školách jako mentoři svých mladších spolužáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami.
319

 

Mnoho obtíží vzniká na straně učitele, pokud například nezvolí dobrý styl výuky, 

nepoužívá vhodné pomůcky a technologii nebo když mluví moc rychle.
320

 Na přílišnou 

rychlost výkladu si stěžuje více studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
321

 Pomalejší 

výklad by podle mých zkušeností mnohdy uvítali i intaktní studenti. Úpravy a alternativy, 

které učitel ve výuce udělá, by měly být přístupné pro všechny studenty, nejen pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami.
322

 Například, když je studentům s dyslexií umožněno 

používat program na kontrolu pravopisu, mělo by to být umožněno i ostatním studentům.
323

 

Jednotliví učitelé jsou zatím poměrně laxní, co se úprav ve výuce pro studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami týče.
324

 

Inkluzivní politika školy smazává rozdíly mezi intaktními studenty a studenty 

s postižením. Překonává bariéry, které způsobují problémy všem studentům a následná 

opatření prospívají všem.
325

 Madriaga, Hanson, Heaton došli ve svém výzkumu k závěru, že 

skupina intaktních studentů a skupina studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se 

nelišila v procesu učení a zkoušení.
326

 Naopak zjistili, že obě skupiny studentů sdílely stejné 

negativní pocity z kontaktu se svými přednášejícími a jejich technikami učení.
327

 

Nálezy různých výzkumů ukazují, že studenti se speciálními vzdělávacími potřebami 

se oproti intaktním studentům potýkají s většími obtížemi v některých oblastech studia, 

zatímco jiné oblasti vyžadují stejné úsilí a překonávání obtíží u obou skupin.
328

 Studenti se 

speciálními vzdělávacími potřebami například více zápasili se zapisováním poznámek, 

posloucháním přednášejícího, se čtením studijních materiálů, s přístupem do budov nebo s 
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vhodným formátem studijních materiálů.
329

 Zápasili více také s nedostatkem času na plnění 

úkolů během kurzu a s pravopisem, i když stejný výzkum zároveň toto tvrzení popřel.
330

 U 

dalších autorů se dočteme o tom, že studenti se speciálními vzdělávacími potřebami potřebují 

více času, aby si poradili s denními a jinými organizačními záležitostmi, které vyplývají navíc 

z jejich speciálních vzdělávacích potřeb a nedostatečných úprav.
331

 Nebyly nalezeny rozdílné 

obtíže mezi oběma skupinami studentů v oblasti hodnocené skupinové práce.
332

 

Přetrvávajícími tématy, která jsou potřeba na odborné úrovni řešit, je povědomí 

zaměstnanců školy (korigováno zkušenostmi studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami), zveřejňování speciálních vzdělávacích potřeb jednotlivých studentů (otázka 

evidence a nálepkování studentů), zavádění inkluzivního učení, vzdělávání a hodnocení.
333

 

Cílem současných vědeckých prací je zbourat bariéry, jež vydělují skupinu intaktních 

studentů a skupinu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a ukázat, že obtíže, jež 

vysokoškolští studenti řeší, jsou stejné pro intaktní studenty i pro studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami, tudíž z inkluzivního prostředí by profitovali všichni.
334
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3 CÍL, METODY A POSTUP VÝZKUMU 

3.1 Koncepce výzkumného šetření – metoda smíšená 

Cílem výzkumného šetření bylo provést sondu do problematiky systémů podpory 

českých vysokoškoláků se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu vysokoškolských 

studentů. Bylo zkoumáno, zda studenti českých vysokých škol mají nějaké povědomí o 

možnostech podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, jaký je jejich názor na 

udílení podpory studentům se speciálními vzdělávacími potřebami a jak systém podpory 

hodnotí. Zajímalo nás, jak se bude lišit povědomí a názory studentů intaktních a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho důvodu byly dotazníky cíleny na tyto dvě 

skupiny respondentů. Dalším důvodem bylo to, že jen všichni studenti dohromady mohou 

podat pravdivý obraz o míře inkluze na vysokých školách. Obdobně postupoval např. 

Madriaga a kol.
335

, který do svého výzkumu zahrnul intaktní studenty vysoké školy a i 

studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve výzkumu porovnával čtyři skupiny 

studentů – intaktní studenty, studenty se speciálními vzdělávacími potřebami bez obdržené 

podpory při studiu, studenty se speciálními vzdělávacími potřebami s obdrženou podporou a 

studenty se specifickými poruchami učení – a došel k zajímavým závěrům, co se udělování 

podpory a inkluze týče.
336

  

Byla provedena smíšená metoda výzkumu. Z důvodu zachování jednoduchosti a 

získání co nejvíce dat v omezeném čase byl sestaven dotazník s převahou uzavřených otázek. 

Z uzavřených otázek bylo získáno velké množství kvantitativních dat. Kvalitativní data byla 
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získána z několika otevřených otázek a z komentářů. Pro ucelenější pohled do problematiky 

systémů podpory byly vypracovány případové studie systémů podpory na třech vybraných 

vysokých školách. Tyto studie doplnily kvalitativní část výzkumu. Kvalitativní data byla 

částečně doplněna také informacemi z rozhovorů se zaměstnanci kateder speciální 

pedagogiky, s proděkany a s pracovníky center podpory. 

3.2 Popis a postup dotazníkového šetření 

Na základě odborné metodologické literatury o výzkumu
337

 byla vybrána metoda 

dotazníkového šetření, která přináší dostatek potřebných kvalitativních a kvantitativních dat. 

Pro usnadnění sběru dat a pro zajištění dobrovolnosti a anonymity vyplňování dotazníku byl 

vytvořen dotazník elektronický. Elektronický dotazník je pro cílovou skupinu respondentů 

přijatelnější než dotazník papírový, a tudíž zajišťuje i vyšší návratnost odpovědí. Dotazník byl 

určen pro současné studenty vysokých škol v České republice. Respondenti byli posléze 

rozděleni do dvou skupin podle toho, jestli měli speciální vzdělávací potřeby nebo ne. 

Studenti byli oslovováni v první části sběru dat nepřímo (na nástěnkách, předáním informace 

o existenci dotazníku od vyučujících, na sociálních sítích) a v druhé fázi sběru dat přímo (ve 

spolupráci s centry podpory na vysokých školách byli osloveni studenti se speciálními 

vzdělávacími potřebami). Chráska popisuje tento způsob výběru jako „anketní výběr“, kdy se 

jedinci z vlastního rozhodnutí sami dostávají do výběru a stávají se respondenty.
338

 Dotazník 

byl v první fázi šetření totožný pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a bez 

nich. Důvodem bylo jednak zachování anonymity a jednak snaha zachovat jednoduchost 

dotazníku. Následovala druhá fáze, kdy bylo nutné doplnit počet respondentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Důvodem bylo získat podobný počet vyplněných dotazníků jak od 

respondentů se speciálními vzdělávacími potřebami, tak bez nich, aby bylo možné provést 

komparaci sebraných dat obou skupin. Pro potřeby druhé fáze byl dotazník lehce upraven, byl 

zacílen pouze na vysokoškolské studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a oslovováni 

byli tito studenti přímo přes centra podpory na daných vysokých školách. 
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Dotazník měl 28 položek. K dotazníku byl připojen průvodní dopis, ve kterém byly 

představeny důvody dotazníkového šetření, respondenti byli seznámeni s obsahem dotazníku, 

s předpokládaným časem na jeho vyplnění, byli poučeni o zachování anonymity, byl 

vysvětlen pojem „speciálních vzdělávacích potřeb“ a uveden kontakt v případě dotazů. 

V první části dotazníku byly získávány demografické údaje (položky 1-8) – věk, pohlaví, 

studijní program, studovaná škola, fakulta, obor, přítomnost speciálních vzdělávacích potřeb a 

jejich specifikace. Druhá oblast otázek se týkala systému podpory studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a jeho fungování na vysoké škole (zda systém podpory na škole 

existuje, jak se o něm studenti dozvěděli, zda je na fakultě kontaktní osoba pro zajištění 

podpory studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, jaké druhy podpory hodnotí 

respondenti jako opodstatněné, jakou podporu pro studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami škola poskytuje, co podle respondentů v systému podpory chybí atd.) – šlo o 

položky 11-16, 22-27. Třetí tematická oblast se týkala více osobních názorů a postojů 

vysokoškoláků na podporu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, na 

opodstatněnost poskytovaných opatření při studiu, týkala se také interpersonálních vztahů. 

V 28. položce měli respondenti otevřený prostor sdělit své názory a komentáře. 

Při tvorbě otázek dotazníku jsem se inspirovala dotazníkovým šetřením v rámci 

výzkumného projektu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze „Speciální pedagogika 

v podmínkách inkluzivního vzdělávání“ podpořený Grantovou agenturou ČR a dále 

některými myšlenkami projektu „Sdílíme zkušenosti“, který proběhl na Univerzitě v Hradci 

Králové v roce 2011. 

Dotazník byl nejprve pilotně vyzkoušet v papírové podobě. Srozumitelnost otázek 

byla zkonzultována s dvěma studenty bez speciálních vzdělávacích potřeb a s dvěma studenty 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Studenti kladně hodnotili krátkost dotazníku i 

srozumitelnost otázek. Po připomínkách studentů bez speciálních vzdělávacích potřeb byly 

doplněny některé příklady pro lepší pochopení pojmu „speciální vzdělávací potřeby“. 

Výsledný elektronický dotazník byl umístěn na webovém portálu Survio
339

 pod názvem „Víte 
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o podpoře studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na Vaší vysoké škole?“.
340

 

Povědomí o dotazníku jsem v této fázi šířila přes vyučující na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy, přes papírové inzeráty umístěné na vysokoškolských kolejích, v knihovně a 

sociálních sítích.
341

 Dále byly kontaktovány tři centra podpory na třech velkých vysokých 

školách v České republice
342

 s cílem zprostředkovaně oslovit studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami evidované v těchto centrech. Studentům byl takto zprostředkovaně 

odeslán email s průvodním dopisem a odkazem na elektronický dotazník, byl kladen důraz na 

zachování anonymity respondentů a pocitu dobrovolnosti. První fáze sběru dat probíhala od 3. 

4. 2013 do 5. 8. 2014. Sběrná doba trvala 490 dnů. Návratnost dotazníku byla přibližně 

48%.
343

 Vrátilo se 204 dokončených dotazníků. 

V druhé fázi šetření byly osloveny další centra podpory na vysokých školách v ČR a 

znovu oslovena i dvě centra z první fáze.
344

 Většina z nich přislíbila spolupráci a studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami oslovila s možností vyplnění elektronického dotazníku. 

Upravený dotazník byl umístěn na webovém portálu Survio pod názvem „Povědomí studentů 

se speciálními vzdělávacími potřebami o možnostech podpory na jejich škole“.
345

 Druhá fáze 

probíhala od 13. 5. 2014 do 5. 8. 2014. Sběrná doba činila v tomto případě 85 dnů. Návratnost 

druhého dotazníku byla 47%
346

 Průměrný čas, který studenti vyplňováním strávili, byl u 

druhého dotazníku signifikantně vyšší než u dotazníku prvního. Důvodem je to, že studentům 

se speciálními vzdělávacími potřebami trvá z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb 

přečtení a vyplnění dotazníku delší dobu. 
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ČVUT, Technická 6/2710, Praha 6 nebo na sociální síti facebook. 
342

 Univerzita Karlova v Praze, Masarykova Univerzita v Brně, Ostravská Univerzita v Ostravě. 
343

 181 osob dotazník dokončilo, 4 osoby dotazník nedokončily. Zbylých 176 osob si dotazník zobrazilo, ale 

rozhodlo se neodpovídat. 
344

 Osloveny byly centra na podporu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na těchto vysokých 

školách: Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Masarykova univerzita 

v Brně, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita 

Palackého v Olomouci, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská 

univerzita v Plzni. 
345

 Text upraveného dotazníku přikládám v příloze č. 9. 
346

 Reálná návratnost byla možná o něco vyšší, protože dotazník si zobrazovali i zaměstnanci center podpory, 

aby zhodnotili jeho vhodnost a přínosnost. 
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Pro potřebu analýzy byly následně data z obou dotazníků sloučeny. Z technických a 

obsahových důvodů bylo několik dotazníků vyloučeno. Pro analýzu dat bylo použito 365 

vyplněných dotazníků. 

3.3 Popis a postup případových studií 

Cílem případových studií bylo uvést příklady vybraných systémů podpory studentů 

se speciálními vzdělávacími potřebami na několika vysokých školách v České republice. 

Cílem bylo ilustrovat a zachytit komplexnost jevů systémů podpory na školách při sledování 

omezené sady parametrů.
347

 Účelem bylo demonstrování aplikace konkrétního teoretického 

aparátu
348

, v tomto případě šlo o aplikace systému podpory studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami v praxi konkrétních vysokých škol. Jednalo se o výzkumnou 

případovou studii, která si nenárokovala analyzovat veškeré parametry systémů podpory, ale 

měla spíše představit obtížně strukturovatelná kvalitativní data.
349

 Pro potřeby rigorózní práce 

byla tato metoda zvolena jako kvalitativní doplnění dotazníkového šetření a nebyly v ní z toho 

důvodu dodrženy všechny metodologické kroky, které jsou v literatuře popsány.
350

 Podle Yin 

je metoda vhodná pro analýzu specifických jevů nebo situace, které jsou ojedinělá nebo se 

vyskytují v malém množství.
351

 I jeden jediný zkoumaný případ je v tomto ohledu považován 

za vhodný.
352

 Případové studie se hodí k průzkumnému, popisnému a vysvětlujícímu typu 

výzkumů a zejména ke konstrukci teoretických perspektiv.
353

 Pro potřeby práce představují 

případové studie tedy i jakýsi základ pro budoucí návrhy uceleného systému podpory. 

Případové studie neaspirují na dodržení reprezentativnosti vzorku.
354

 Pro potřeby rigorózní 

práce byly vybrány tři velké a významné školy ze tří různých krajů. Vybrané školy můžeme 

chápat jako nositele rozvoje terciárního vzdělávání. Případové studie měly obdobné vstupní 

                                                 

347
 Štrach, 2007, s. 22. 

348
 Štrach, 2007, s. 22. 

349
 Štrach, 2007, s. 25. 

350
 Yin, 1993, 1994, Perry, 1998, Perry a kol., 1999, in Štrach, 2007, s. 26. 

351
 Yin, 2003, in Štrach, 2007, s. 26. 

352
 Štrach, 2007, s. 26-27. 

353
 Yin, 1993, Ragin, 1997, in Štrach, 2007, s. 27. 

354
 Yin, 1993, in Štrach, 2007, s. 27. 
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podmínky, a jiné řešení situace, čímž byl splněn požadavek výběru vzorků podle Yin.
355

 Na 

dvou z vybraných škol měla podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami při 

vysokoškolském studiu dlouholetou tradici. Stanovení výzkumného vzorku bylo tedy účelové 

(tzv. purposeful sampling).
356

 Metoda případových studií byla vybrána pro potřeby 

podrobného zachycení konkrétní situace.
357

 Zvolena byla případová studie výzkumná, která je 

více popisná a je z povahy spíše vyprávěním příběhu než technickým uceleným popisem 

celého složitého konstruktu.
358

 

Na vybraných případových studiích byly ukázány rozvinuté systémy podpory 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na dané vysoké škole, struktura systému 

podpory, organizace a fungování. Na začátku každé případové studie byla stručně popsána 

charakteristika vysoké školy. Při porovnávání systémů podpory bylo důležité myslet na 

kontext dané školy, např. na její roli v regionu. Systémy podpory byly závislé na velikosti 

školy, na počtu studujících se speciálními vzdělávacími potřebami, na uspořádání školy i na 

jistých společenských, regionálních až celonárodních rolích. Pro představení jednotlivých 

vysokých škol (resp. jejich systémů podpory studentů se speciálními potřebami) se šetření 

drželo několika oblastí, které byly pro popis systému podpory studentů se speciálními 

potřebami na škole podstatné: 

 charakteristika školy (kraj, velikost školy, role školy v regionu, oficiální přístup 

školy ke studentům se speciálními vzdělávacími potřebami) 

 ohodnocení webových stránek – dostupnost informací pro uchazeče o studium se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

 porovnání univerzitních metodik podpory studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 typologie studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na škole 

 struktura poskytované podpory (složky podpory, personální organizace podpory) 

                                                 

355
 Yin, 1993, 1994, in Štrach, 2007, s. 27. 

356
 Štrach, 2007, s. 27. 

357
 Štrach, 2007, s. 32. 

358
 Štrach, 2007, s. 29-30. 
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 začátek podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a její průběh v 

čase 

 nabídka služeb centra podpory pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami 

a jejich organizace 

 další činnosti center podpory (osvěta zaměstnanců, pořádání kurzů) 

Ne u všech vybraných škol se podařilo zjistit stejně detailní informace o zde vytyčených 

oblastech.  
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4 ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Celé dotazníkové šetření probíhalo od 3. 4. 2013 do 5. 8. 2014. Dotazník vyplnilo 

373 respondentů. Do analýzy dotazníků byly započítány odpovědi 365 respondentů. 

4.1 Charakteristika respondentů 

Respondenti byli současní studenti vysokých škol jakéhokoliv programu a zaměření. 

Věk se pohyboval od 19 let do 71 let. Průměrný věk byl 25,7 let. Na dotazník úspěšně 

odpovědělo celkem 365 respondentů, z toho 202 žen a 163 mužů. 

Protože 2 respondenti uvedli, že studují 2 vysoké školy, při analýze studované školy 

bylo vycházeno z celkového počtu 367 škol. 356 respondentů studovalo veřejné vysoké školy, 

2 respondenti studovali státní školy a 9 respondentů studovalo soukromé vysoké školy.
359

 

Z veřejných vysokých škol byla nejvíce zastoupena Univerzita Karlova v Praze (153 

respondentů), České vysoké učení technické v Praze (74 respondentů), Vysoké učení 

technické v Brně (28 respondentů), Ostravská univerzita v Ostravě (27 respondentů), 

Univerzita Palackého v Olomouci (25 respondentů), Česká zemědělská univerzita v Praze (15 

respondentů). Ze soukromých vysokých škol byla nejvíce zastoupena Univerzita Jana Ámose 

Komenského (5 respondentů).  

                                                 

359
 MŠMT rozděluje vysoké školy na veřejné (26 škol), státní (2 školy) a soukromé školy (44 škol k 1. 12. 2013). 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

 

98 

 

Graf 14 Rozložení respondentů podle studovaných vysokých škol 

 

Co se studované fakulty týče, nejvíce byla zastoupena fakulta pedagogická. Téměř 

1/5 respondentů studovala na pedagogické fakultě. Dále byla ve větším množství zastoupena 

fakulta filozofická, přírodovědná, husitská teologická nebo fakulta elektrotechnická. Na 

dotazník odpovídali studenti napříč všemi možnými obory, humanitními, přírodovědnými, 

technickými, hojně byl zastoupen obor Speciální pedagogika a Kybernetika a robotika. 53% 

respondentů studovalo v bakalářském programu, 41% v magisterském programu a 5% 

v doktorském programu. 

  

153 

74 

28 27 25 

15 
8 7 6 5 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

 

99 

 

Z 365 respondentů mělo 218 studentů (60%) speciální vzdělávací potřeby. Jejich 

rozložení ukazuje Graf č. 15. 

Graf 15 Jaké postižení/znevýhodnění měli respondenti se SVP 

 

Nejvíce byly zastoupeny specifické poruchy učení (41%), dále tělesné postižení (15%), 

sluchové postižení (14%) a psychické poruchy/psychiatrické onemocnění (14%).    

4.2 Informovanost studentů o možnostech podpory pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami na vysoké škole 

64% všech respondentů potkalo na škole spolužáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 18% studentů se s nimi vídalo pravidelně na přednáškách. 67% studentů vědělo o 

existenci systému podpory pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na jejich 

škole. 3% studentů uvedla, že systém podpory na jejich škole neexistuje. Většina studentů se 

o existenci centra podpory dozvědělo od odborného pracoviště (29%) nebo z internetu (22%). 

Velké procento studentů bylo informováno také studijním oddělením (18%). Naopak malé 

procento (5%) se informaci dozvědělo z tisku. Z výsledků je patrné, že osvěta zaměstnanců a 

dobrá dostupnost informací na webových portálech vysokých škol je pro základní osvětu 

v dané oblasti důležité a efektivnější než tisk letáků a brožur. 
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Většina studentů (77%) uvedlo, že vědí, na koho se obrátit, kdyby potřebovali 

podporu v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb. Obrátili by se především na pracovníka 

speciálního centra pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, příp. na kontaktní 

osobu na katedře nebo fakultě. Něco nad polovinu respondentů (52%) nevěděla, zda je na 

jejich katedře kontaktní osoba, která odpovídá za podporu studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Pouze 20% respondentů odpovědělo, že podpora studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami je na jejich škole řešena centrálně. 40% studentů uvedlo, 

že podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami je řešena individuálně a stejné 

procento uvedlo, že neví, zda je podpora řešena individuálně nebo centrálně. Je zajímavé, že 

velký počet studentů uvedl, že podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami je na 

jejich škole řešena individuálně, protože na většině škol existuje nějaké centrum podpory pro 

tyto studenty. Domnívám se, že respondenti měli na mysli spíš individuální přístup ke 

studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Většina studentů (75%) odpověděla, že nemá dostatek informací o speciálních 

vzdělávacích potřebách svých spolužáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro vývoj 

škol směrem k inkluzi je povzbudivé, že více jak polovina studentů (52%) by se chtěla 

dozvědět více o speciálních vzdělávacích potřebách svých spolužáků. Zde leží prostor pro 

zážitkové projekty, svépomocné skupiny studentů a další aktivity (systém „buddies“ apod.). 

Za nejčastější typ podpory, o které studenty věděli, že je škola studentům se 

speciálními vzdělávacími potřebami nabízí, bylo odstraňování fyzických překážek a bariér. 

62% vysokých škol odstraňuje podle respondentů fyzické překážky a bariéry. Další typickou 

podporou bylo navýšení času na napsání písemné zkoušky (rozpoznáno na 50% škol) a 

speciálně-pedagogické poradenství (podle respondentů nabízí 44% škol). Přestože se 

speciálně-pedagogické poradenství umístilo na třetím místě nejčastěji nabízené rozpoznané 

podpory na vysoké škole mezi respondenty, i tak je to z hlediska jeho důležitosti zmiňované 

v literatuře, stále neuspokojivé číslo. Podle výpovědí studentů 8% škol nenabízí žádný typ 

podpory. Je zajímavé, že velmi málo škol v českém prostředí nabízí úpravy v obsahu výuky, i 

když v zahraniční literatuře je to zmiňováno jako běžný typ podpory. 
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Graf 16 Nabízené druhy podpory na školách 

 

Většina studentů, kteří nějaký druh podpory při studiu využili, uvedli, že jim na škole 

nechybí žádný další druh podpory. 31% respondentům se speciálními vzdělávacími potřebami 

nějaký druh podpory chyběl. V otevřených odpovědí dotazníku se opakovalo, že studentům 

chyběl některý z typů podpory výše v dotazníku zmiňovaný – např. individuální výuka, více 

konzultačních hodin, navýšení času na vypracování písemných prací, úpravy v obsahu výuky, 

modifikace formátu studijní literatury a druhu komunikace, zapůjčení technických pomůcek 

domů, zápis přednášek třetí osobou, fyzické bariéry a překážky především ve starších 

budovách škol. Studentům hlavně vadila nízká informovanost učitelů i spolužáků o charakteru 

jejich obtíží. Někteří studenti si stěžovali na špatný systém osobní asistence, nemožnost 

bezlepkového stravování nebo nedostatek parkovacích míst pro vozíčkáře. 
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4.3 Postoje studentů k možnostem podpory pro studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami na vysoké škole 

Drtivá většina studentů (82%) se domnívala, že studenti se speciálními vzdělávacími 

potřebami by měli od školy dostávat podporu při studiu. 4% respondentů se domnívali, že 

nikoliv. 14% respondentů souhlasilo s poskytováním podpory pro studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami, ale jen za určitých podmínek – v závislosti na potřebnosti, na 

individuálním posouzení. Několik respondentů se vyjádřilo proti finanční podpoře a několik 

studentů se obávalo zneužívání nabízené podpory některými studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Jaký typ postižení viděli respondenti za opodstatnitelný pro obdržení podpory při 

studiu, je shrnuto v Tabulce č. 4.  

Tabulka 4 Opodstatněnost podpory podle znevýhodnění 

Typ znevýhodnění Jaké procento respondentů 

shledává za opodstatněné  

Sluchové postižení 67% 

Zrakové postižení 66% 

Pohybové postižení 64% 

Dlouhodobé somatické onemocnění 52% 

Specifické poruchy učení 49% 

Psychické poruchy/psychiatrické onemocnění 45% 

Pro obdržení podpory viděli respondenti nejopodstatnitelnější sluchové postižení, dále 

zrakové postižení a tělesné postižení. Téměř polovina respondentů viděla za opodstatněnou 

také podporu studentů se specifickými poruchami učení a s psychickým nebo psychiatrickým 

onemocněním. 39% respondentů by nabídlo podporu všem studentům nezávisle na tom, zda 

nějaké postižení mají nebo ne. Pouze jeden respondent byl proti jakékoliv podpoře studentů 

při studiu. Výsledky nejsou neočekávané. Viditelná postižení bývají lépe opodstatnitelná než 

ta neviditelná a hůře uchopitelná. Většina respondentů (78%) by byla ochotná pomoci se 

studiem svým spolužákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 4% respondentů by nebyla 

ochotná pomoci a ostatní nevěděli. 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

 

103 

 

Více jak polovina respondentů (66%) vnímalo podporu studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami jako důležité zajištění rovného přístupu ke studiu. 27% respondentů 

ji vnímalo jako nutnou pomoc pro studenty s postižením. 1% respondentů vnímalo podporu 

jako nespravedlivou úlevu. Ostatní studenti využili možnosti otevřené odpovědi. Ve svých 

výpovědích opakovali, že podpora musí být individuální a nesmí jít o nespravedlivé úlevy. 

Někteří se vyslovili proti finanční podpoře a někteří vyslovili názor, že podporu studentů se 

specifickými poruchami učení a psychickým nebo psychiatrickým onemocněním vnímají jako 

nespravedlivou úlevu. 

Jaké druhy podpory hodnotí respondenti za důležité, znázorňuje Tabulka č. 5. 2% 

respondentů uvedla, že pro ně není opodstatněný žádný druh podpory. 

Tabulka 5 Opodstatněnost druhů podpory 

Druh podpory Procento studentů, pro kt. 

je podpora opodstatněná 

Odstraňování fyzických překážek a bariér 79% 

Modifikace formátu stud. literatury a druhu komunikace 78% 

Používání technických pomůcek při výuce 73% 

Navýšení času na napsání písemné zkoušky 72% 

Speciálně-pedagogické poradenství 67% 

Navýšení času na přípravu na zkoušku nebo vypracování písemné práce 61% 

Zpřístupnění kostry přednášek od vyučujících 58% 

Zápis přednášky třetí osobou, zpracování studijní literatury 57% 

Zapůjčení pomůcek na domácí studium 56% 

Individuální výuka a rozšířená možnost konzultačních hodin 53% 

Finanční podpora (stipendium) 38% 

Úpravy v obsahu výuky 22% 

Necelá polovina respondentů se domnívala, že systém podpory studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami na jejich škole funguje dobře. Podobné procento 

respondentů odpovědělo, že neví. Malé procento studentů si myslelo, že systém podpory pro 

studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na jejich škole nefunguje dobře. 
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Graf 17 Jak funguje systém podpory na vaší škole? 

 

Závěrem lze říci, že studenti českých vysokých škol měli nějaké povědomí o tom, že 

na škole studují studenti se speciálními vzdělávacími potřebami a je pro ně určena podpora při 

studiu. Většina vysokoškolských studentů tuto podporu schvalovala. Více o tom, jak podpora 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami funguje a co obnáší, už věděli hlavně 

studenti, kterých se to týká, tedy studenti se speciálními vzdělávacími potřebami. Většina 

studentů vysokých škol by neměla problém vyhledat pomoc a potřebné informace, kdyby 

potřebovali podporu při studiu zajistit. Ve skupině studentů se speciálními potřebami byla 

nejvíce zastoupena skupina osob se specifickými poruchami učení, velké procento tvořila také 

skupina studentů s psychickým nebo psychiatrickým znevýhodněním. Stejné závěry nalézáme 

v zahraniční literatuře. Právě podpora studentů se specifickými poruchami učení byla podle 

výpovědí respondentů nedostatečná. V systémech podpory chyběla ucelenost podpory, jasnost 

pravidel, kooperace mezi vyučujícími a centry podpory. Velkým nedostatkem bylo podle 

výpovědí respondentů malé povědomí o specifikách speciálních vzdělávacích potřeb na straně 

vyučujících a spolužáků, z čehož pramení neochota učitelů dávat studentům se speciálními 

vzdělávacími potřebami podporu při studiu. Běžným typem podpory bylo na českých 

vysokých školách odstraňování fyzických bariér a navýšení času na napsání písemné práce. 

Pro studenty byla kromě těchto dvou typů podpory dobře opodstatnitelná také modifikace 

studijní literatury a druhu komunikace a používání technických pomůcek. Z výpovědí 

respondentů vyplynulo, že mnohé by se dalo v systémech podpory studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami na českých vysokých školách zlepšit, přesto jen malé procento 

studentů vysokých škol se domnívalo, že podpora na jejich škole fungovala špatně. 
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4.4 Porovnání výsledků mezi skupinami studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a bez nich 

Při porovnávání skupin studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a intaktních 

studentů můžeme pozorovat několik odlišností. V této kapitole budou analyzovány odlišnosti 

v informovanosti a postojích mezi oběma skupinami. Odlišnosti mají důležitou vypovídající 

hodnotu. Pokud byly výsledky u obou skupin podobné a nejsou jinak statisticky zajímavé, 

zmiňovány nebudou.  

Charakteristika skupin intaktních respondentů a respondentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami se lišila. Ve skupině intaktních respondentů převládaly z hlediska 

pohlaví ženy, tvořily 63% respondentů. Ve skupině studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami byl poměr žen a mužů vyrovnaný. Vysvětlením je to, že na dotazníky obecně 

odpovídají více ženy než muži, co se běžné populace týče. Ve skupině studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami byla motivace pro zodpovězení studentů stejná pro obě pohlaví. 

Přestože literatura uvádí, že průměrný věk studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami je vyšší než věk intaktních studentů vysokých škol, v předkládaném výzkumu se 

toto nepotvrdilo. 

V souladu s literaturou se u obou skupin lišil podíl studentů podle studijního 

programu. Většina studentů se speciálními vzdělávacími potřebami studovala bakalářský 

studijní program (66%), zatímco ve skupině intaktních studentů převažoval magisterský 

vzdělávací program (56%) a byl vyšší i podíl studentů v doktorském studiu. 
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Graf 18 Porovnání studijního programu u obou skupin studentů 

  

4.4.1 Odlišná informovanost skupin studentů o možnostech podpory pro 
studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na vysoké škole 

Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami uvedli, že se ve větší míře potkávají 

s dalšími studenty se speciálními vzdělávacími potřebami pravidelně na přednáškách (22%) 

než studenti intaktní (13%). Důvodem může být to, že si více všímají speciálních 

vzdělávacích potřeb svých spolužáků nebo mají více kamarádských vztahů právě se studenty 

s podobnými obtížemi jako oni. 

Informovanost o existenci či neexistenci systému podpory pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami na škole byla u obou skupin z povahy věci velmi odlišná. 

Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami se často o systému podpory na škole cíleně 

informovali, a proto velká většina z nich o existenci systému podpory na škole věděla (84%). 

Intaktní studenti tuto potřebu neměli, proto více jak polovina (56%) jich nevěděla, zda na 

škole systém podpory pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami existuje či nikoliv. 

42% intaktních studentů o existenci systému podpory studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami na vysoké škole vědělo. 
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Graf 19 Existence systému podpory na škole 

 

O existenci centra podpory se většina studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami dozvěděli od odborného pracoviště a dále z internetu. Intaktní studenti, kteří o 

existenci centra věděli, se tuto informaci nejčastěji dozvěděli od svých spolužáků a na druhém 

místě také z internetu. 

Naprostá většina studentů se speciálními vzdělávacími potřebami věděla, na koho se 

obrátit v případě vyhledání podpory (94%), zatímco z intaktních studentů věděla jen přibližně 

polovina studentů, na koho se v případě potřeby obrátit (52%). Studenti se speciálními 

vzdělávacími potřebami by se obrátili přímo na poradce speciálního centra, kdežto intaktní 

studenti by pomoc hledali přes studijní oddělení. Velká většina intaktních studentů (82%) 

nevěděla, zda je na jejich katedře kontaktní osoba, která odpovídá za podporu studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Většina studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

(68%) tuto informaci věděla. 

Většina intaktních studentů (71%) neměla bližší informace o tom, jak byl systém 

podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na jejich škole řešen. Studenti se 

speciálními vzdělávacími potřebami uvedli, že systém podpory je na jejich škole řešen více 

individuálně po dohodě s vyučujícím (56%) než centrálně přes centrum podpory (26%). 
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Přibližně 30% studentů se speciálními vzdělávacími potřebami mělo dojem, že má 

dostatek informací o svých spolužácích se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi 

intaktními studenty sdílelo tento dojem o 12% studentů méně. Většina studentů v obou 

skupinách si obecně myslelo, že nemá dostatek informací o speciálních vzdělávacích 

potřebách svých spolužáků. Přibližně polovina respondentů z obou skupin by se chtěla o 

vzdělávacích potřebách svých spolužáků dozvědět více. Tento výsledek lze interpretovat tak, 

že z důvodu různorodosti studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, ani samotní 

studenti se speciálními vzdělávacími potřebami nemají pocit, že by dobře znali speciální 

vzdělávací potřeby svých spolužáků. 

Intaktní studenti měli mnohem menší přehled o tom, jaké druhy podpory jejich škola 

pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nabízí. V porovnání se skupinou studentů 

se speciálními vzdělávacími potřebami jich mnohem menší procento vědělo o možnosti 

modifikace formátu studijní literatury a druhu komunikace, o možnosti navýšení času na 

přípravu na zkoušku, na vypracování písemné práce a napsání písemné zkoušky, o možnosti 

zapůjčení pomůcek na domácí přípravu, o možnosti speciálně-pedagogického poradenství 

nebo o možnosti zápisu přednášky či zpracování studijní literatury třetí osobou. 

4.4.2 Odlišné postoje skupin studentů k možnostem podpory pro studenty se 
speciálními vzdělávacími potřebami na vysoké škole 

Je pozoruhodné, že větší procento studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

než studentů intaktním (dokonce šestkrát více) se domnívalo, že studenti se speciálními 

vzdělávacími potřebami by neměli dostávat podporu při studiu. Důvodem by mohlo být to, že 

někteří studenti se speciálními vzdělávacími potřebami by radši hledali podporu mimo svou 

fakultu a vysokou školu. 

Obě skupiny respondentů se signifikantně nelišili v tom, zda by byli ochotni pomoci 

svým spolužákům. 

Intaktní studenti měli jiný názor na to, komu by měla být podpora ve studiu určena. 

Jak ukazuje Graf č. 20, mnohem méně intaktních studentů shledávalo specifické poruchy 

učení a psychické poruchy a psychiatrické onemocnění za důvod k udělení podpory. 
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Signifikantně více studentů se speciálními vzdělávacími potřebami by podporu směřovalo 

všem vysokoškolským studentům rovnocenně, ať už mají speciální vzdělávací potřeby či 

nikoliv. Vysvětlením je pravděpodobně to, že studenti se speciálními vzdělávacími potřebami 

si nepřejí být vydělováni ze studentské obce, nechtějí mít nějaké „výhody“ oproti ostatním, 

proto hlasovali pro stejné podmínky podpory při studiu pro všechny studenty vysoké školy. 

Graf 20 Pro které studenty by měla být podpora určena 

 

Jednotlivé druhy podpory pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami byly 

relativně podobně opodstatnitelné pro obě skupiny respondentů. Jak je znázorněno v Grafu č. 

21, jejich postoje se výrazněji lišily u pěti druhů podpory. Pro intaktní studenty bylo oproti 

studentům se speciálními vzdělávacími potřebami více opodstatněné odstraňování fyzických 

bariér, používání technických pomůcek při výuce, modifikace formátu studijní literatury a 

druhu komunikace a zapůjčení pomůcek na domácí studium. Naopak méně opodstatnitelné 

pro ně bylo navýšení času na přípravu na zkoušku nebo vypracování písemné práce a úpravy 

v obsahu výuky. Druhy podpory, které byly pro intaktní studenty více opodstatněné oproti 
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názoru studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se kryly s těmi úpravami, které 

intaktní studenti viděli u spolužáků se speciálními vzdělávacími potřebami využívat nejčastěji 

– znali je, a proto viděli jejich opodstatněnost. V menším množství souhlasili intaktní studenti 

s úpravami obsahu studia pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, protože zde 

viděli možnost, „nespravedlivých úlev“ pro studenta se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Proč v menší míře oproti studentům se speciálními potřebami schvalovali intaktní studenti 

navýšení času na přípravu na zkoušku nebo na vypracování písemné práce nelze jednoznačně 

interpretovat. Domnívám se, že by v tom mohli vidět také určitou „nespravedlivou úlevu“, i 

intaktní studenti často přípravu na zkoušku nebo vypracování písemné práce nestíhají, k tomu 

například nevědí, že obstarání vhodné studijní literatury nebo samotné fyzické napsání 

písemné práce skutečně může studentům se speciálními vzdělávacími potřebami zabrat více 

času než studentům intaktním. 
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Graf 21 Opodstatněnost druhů podpory podle skupiny studentů 

 

Většina intaktních studentů nemělo dostatek informací k tomu, aby mohli zaujmout 

postoj, zda systém podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami funguje na jejich 

škole dobře nebo špatně. 74% intaktních respondentů postoj nezaujalo, kdežto 78% 

respondentů se speciálními vzdělávacími potřebami postoj zaujalo. 79% z nich se domnívalo, 

že systém podpory funguje na jejich škole dobře. Z těch intaktních studentů, kteří postoj 

k dané otázce také zaujali, se obdobné procento (81%) taktéž domnívalo, že systém podpory 

funguje dobře. 
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4.5 Možnosti zlepšení podpory studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami na vysokých školách 

V této kapitole budou analyzovány komentáře a připomínky respondentů 

z dotazníkového šetření a budou zmíněny možnosti zlepšení systémů podpory studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami na základě inspirace ze zahraničí a ze studia literatury. 

Všeobecně přibývá počet studentů s psychiatrickými diagnózami, kteří studují na 

vysokých školách.
360

 V dotazníkovém šetření tvořili mezi studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami 15% respondentů. Zapojení těchto studentů do vysokoškolského 

studia umožnily mimo jiné i pokroky v medikaci a efektivní metody psychiatrické 

rehabilitace.
361

 Stále existují smíšené pocity o tom, zda mají tito studenti dostatečnou 

emocionální kapacitu pro vysokoškolské studium.
362

 Bariérami pro jejich studium a úspěšné 

zakončení školy jsou vedlejší efekty medikace, nízká koncentrace pozornosti a cyklická, 

vracející se podstata jejich onemocnění.
363

 Tito studenti se potýkají s diskriminací, 

s nedostatkem porozumění podstatě jejich onemocnění na straně zaměstnanců i spolužáků, 

s nedostatkem vhodné podpory na školách a se strachem ze stigmatu, který ztěžuje sociální 

interakce.
364

 Collins, Mowbray (2008) uvádějí, že 90% těchto studentů nevyhledalo 

poradenské služby situované přímo na škole, přestože skoro všichni využívají poradenství 

ambulantně.
365

 47% studentů zjišťovalo možnosti podpory na škole a 4% obdržely podporu 

od centra podpory.
366

 Tito studenti potřebují podporu při rozhodování, při vstupu do 

studijního programu, během jeho studia a až do ukončení studia.
367

 Podle šetření Collins, 

Mowbray zatím inkluze studentů s psychickými problémy nebo psychiatrickým 

onemocněním plně neprobíhá.
368

 Dvěma nejčastějšími psychiatrickými onemocněními 

vysokoškolských studentů byla podle jejich výzkumu úzkost a afektivní poruchy.
369

 Zajímavé 
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je, že výzkum Collins, Mowbray zjistil, že zastoupení studentů s psychiatrickým 

onemocněním je značně vyšší na školách, které disponují centrem podpory pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami.
370

 Čím víc byla na škole rozvinuta podpora těchto 

studentů a čím více kvalifikovanějších zaměstnanců v této oblasti tam působilo, tím více 

studentů s psychiatrickým onemocněním tam studovalo.
371

 Mnoho studentů s psychiatrickým 

onemocněním využívá podpory ambulantně mimo vysokou školu, a pak služby na škole už 

potřebovat nemusejí.
372

 Šetření v předkládané rigorózní práci potvrdilo vysoké procento 

studentů se s psychickými nebo psychiatrickými obtížemi na vysokých školách a zároveň 

nedostatečnou podporu těchto studentů při studiu. Právě oni by z důvodů svých speciálních 

vzdělávacích potřeb často potřebovali určité úpravy ve studiu, ale právě tento typ podpory 

není studentskou obcí plně schvalován a jeho odůvodnění není plně porozuměno, přestože 

v zahraniční literatuře se běžně uvádí.
373

 

Největší skupinou studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých 

školách jsou studenti se specifickými poruchami učení. Potvrzují to zahraniční výzkumy
374

 i 

předkládané šetření této práce. V dotazníkovém šetření tvořili mezi studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami 42% respondentů a šlo o jasně nejpočetnější skupinu studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Právě od nich pocházelo nejvíc podnětů k nefunkčnosti 

systému podpory pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami v otevřených otázkách 

dotazníku. Především si opakovaně stěžovali na malé povědomí o rázu specifických poruch 

učení mezi učiteli. Někteří zmínili i nedostatečné povědomí o dané problematice mezi 

spolužáky. Osvěta spolužáků studentů se specifickými poruchami učení je důležitá proto, aby 

intaktní spolužáci nevnímali jejich podporu jako nespravedlivou úlevu a aby nehodnotili 

určité jejich limity za nedostatečné osobnostní vlastnosti. Do budoucnosti je určitě potřeba 

dále rozvíjet kurzy na vzdělávání učitelů v této problematice a rozvíjet zážitkové projekty pro 

studenty, kde by se studenti seznámili s povahou speciálních vzdělávacích potřeb svých 

spolužáků. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 48% studentů by se chtělo dozvědět více o 

speciálních vzdělávacích potřebách svých spolužáků. Na základě různých projektů by mohly 
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být navázány vztahy pro ať už formální nebo neformální podporu studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami ze strany spolužáků, protože většina studentů (78%) uvedla, že by 

byla ochotná pomoci svým spolužákům se speciálními vzdělávacími potřebami se studiem. 

Jeden respondent vypověděl: „Studenti se speciálními potřebami o sobě neví, tudíž si 

nemohou např. vzájemně pomáhat – kdyby chtěli.“
375

 

Podle výpovědi dalšího studenta někteří učitelé neuznávali určité speciální 

vzdělávací potřeby a nejsou ochotni těmto studentům poskytnout podporu. „Největším 

problémem je komunikace mezi centrem (podpory) a profesory, (kteří) specifické poruchy 

učení neuznávají a nejsou ochotni přizpůsobit nic pro studenty s těmito poruchami…“
376

 

Respondenti opakovaně ve svých komentářích zmiňovali neinformovanost učitelů a 

spolužáků o speciálních vzdělávacích potřebách, špatnou kooperaci mezi katedrami/učiteli a 

centry podpory pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Stejně jako 

v zahraničních výzkumech
377

 zmiňovali únavný boj s byrokracií, který je vyčerpává. 

Vypovídají o tom následující komentáře z provedeného dotazníkového šetření: 

„Není to automatizované (myšlena je podpora) o všechno se musí starat, zjišťovat, 

žádat a na konci to i zařídit student sám. Zabírá to hodně času, je to neefektivní a tato práce 

je úplně zadarmo (a nejspíš jsou za to placeni jiní, kteří ale tyhlety věci nedělají).“
378

 

„Systém mi přijde nedostatečný, nepropojený, hodně záleží na studentovi, aby vše 

oběhl a zařídil si sám.“
379

 

„Podporu z papíru by to chtělo lépe zavést do praxe.“
380

 

Studenti v dotazníku volali po větší jasnosti a přehlednosti pravidel v systému 

podpory pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami: 

„Větší přehlednost pravidel, jednoznačnost v tom na koho se kdy mám obrátit.“
381

 

                                                 

375
 Výpověď studenta S1. 

376
 Výpověď studenta S2. 

377
 Goode, 2006. 

378
 Výpověď studenta S3. 

379
 Výpověď studenta S1. 

380
 Výpověď studenta S4. 
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„Systém není ucelený, není průhledný.“
382

 

Někteří studenti uvedli, že kvůli nepochopení a špatným zkušenostem o svých 

potřebách radši nemluvili, dokud to nebylo nutné. „Spolužáci a vyučující dle mého názoru 

nejsou dostatečně informováni (někteří podle mě vůbec) o problému studentů se speciálními 

potřebami a proto na ně velmi často nahlíží jako na někoho kdo chce jakousi úlevu a má 

jakési výhody, které nejsou vůči ostatním spravedlivé. Je tedy občas frustrující někomu 

takovému to vysvětlovat a proto se radši pokud to jde ani o svém problému nezmiňuji jen 

pokud je to nezbytně nutné.“
383

 K zlepšení situace by opět přispělo zvyšování povědomí o 

dané problematice a inkluzivní pojetí vysokoškolského studia. Jen ojediněle se vyskytl mezi 

respondenty názor, že osoba s poruchami učení se nemá na vysokou školu vůbec hlásit nebo 

má mít stejné podmínky jako intaktní studenti. „…pokud má někdo poruchy učení nemá podle 

mého názoru chodit na vysokou školu, nebo mít stejné podmínky jako ostatní. Na naší škole se 

ulevuje studentům, kteří to vůbec nepotřebují.“
384

 

Respondenti pozitivně reflektovali měnící se situaci v podpoře studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách a zavádění opatření na podporu 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do praxe. 

„I přes to, že si myslím, že (systém podpory) funguje poměrně dobře, je stále co 

zlepšovat (jako př. sice je plošina pro osoby s vozíkem na fakultě, nebyl však přítomen nikdo, 

kdo by ji uměl využít…).“
385

 

„Celkově jsem velmi spokojena, i když některým vyučujícím chybějí zkušenosti, 

fakulta jim sice nabízí konzultace ohledně naplňování SVP, ale ne všichni toho využívají nebo 

je v praxi naplňují; ale všichni se musí učit, ne vždy je to jednoduché, je potřeba v některých 

ohledech měnit své komunikační návyky, ty má v sobě ale člověk tak vžité, že je nelze změnit 

vždy naráz a stoprocentně; důležitý je pozitivní přístup vyučujících a spolužáků k naplňování 

                                                                                                                                                         

381
 Výpověď studenta S7. 

382
 Výpověď studenta S9. 

383
 Výpověď studenta S5. 

384
 Výpověď studenta S6. 

385
 Výpověď studenta S10. 
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SVP (tento přístup není u všech vyučujících samozřejmostí).“
386

 V dalších výpovědích 

studenti zmiňovali potřebu zlepšit vztah studentů a učitelů, požadovali pochopení a empatii 

od učitelů, individuální přístup ke studentům se speciálními vzdělávacími potřebami a ohled 

na znevýhodnění. Tyto tendence zmiňuje i zahraniční literatura, jak již bylo zmíněno výše. 

V komentářích respondentů dotazníkového šetření se objevily i konkrétní požadavky 

na zlepšení jednotlivých druhů podpory – na odstraňování fyzických bariér, na lepší 

tlumočení pro studenty se sluchovým postižením, na poskytnutí kostry přednášek od 

vyučujících, na změnu stylu výuky a zkoušení. Studenti zmiňovali i další konkrétní 

nedostatky, např. nemožnost bezlepkového stravování nebo málo parkovacích míst v okolí 

vysoké školy. Jedním respondentem byla zmíněna slabá finanční odměna pro zapisovatele a 

tlumočníky českého znakového jazyka. Obecně je oblast financování v České republice ještě 

nedostatečně řešena. Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, čeští studenti nejsou příliš 

nakloněni tomu, aby studenti se speciálními vzdělávacími potřebami dostávali finanční 

podporu. Pravděpodobně neznají jejich zvýšené náklady např. na dopravu, zapisovatelské 

služby, osobní asistenci atd. Finanční podpora je opodstatněná podle 38% respondentů. 

V zahraničí je finanční podpora studentů mnohem více zakotvena.
387

 Rozvinutý je v zahraničí 

na rozdíl od České republiky systém státních grantů a půjček.
388

 

  

                                                 

386
 Výpověď studenta S8. 

387
 Brandt, 2011, s. 110. 

388
 Brandt, 2011, s. 110. 
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5 ANALÝZA PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ 

5.1 Případová studie č. 1: Systém podpory studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami na Univerzitě Karlově v Praze389 

Charakteristika školy  

Univerzita Karlova v Praze je nejstarší a největší institucí terciárního vzdělávání 

v naší republice. Univerzita byla založena roku 1348. V roce 2012 studovalo na škole (stav 

matriky k 22. 1. 2013) 48 578 studentů.
390

 Univerzita má 17 fakult na celém území hlavního 

města Prahy a v jeho okolí. 

Karlova univerzita v Praze je tradičním centrem výzkumných a vědeckých činností a 

studovat na této škole je otázkou jisté prestiže. Z důvodů její velikosti a rozmanitosti má 

systém podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami značně nejednotný ráz a liší 

se fakulta od fakulty.
391

 Škola se vyznačuje integrativním přístupem ke studentům se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Na škole nalezneme několik oborů, na kterých tradičně 

studují studenti se speciálními vzdělávacími potřebami (např. Čeština v komunikaci 

neslyšících na Filozofické fakultě, Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě). Další obory 

jsou zaměřeny na přípravu na výkon povolání s osobami se speciálními vzdělávacími 

potřebami (např. Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami na Fakultě 

tělovýchovy a sportu, Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě). 

Ohodnocení webových stránek, dostupnost informací 

                                                 

389
 Případová studie byla zpracovávána na podzim 2012, v následujících měsících jsou přepracovávány a nově 

formulovány některé části podpory. Nově jsou upraveny webové stránky školy, řeší se novelizace Opatření 

rektora č. 25/2008 – Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními 

potřebami na Univerzitě Karlově, zavádí se funkční diagnostika. 
390

 Statistické ročenky školství, webový portál MŠMT dostupný z http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs_f1.html 
391

 Dalo by se říci i katedra od katedry. Na jednotlivých fakultách jsou katedry, které z důvodu svého oborového 

zaměření podporují studium osob se speciálními vzdělávacími potřebami více (např. katedra Speciální 

pedagogiky na Pedagogické fakultě). 

http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs_f1.html
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Webové stránky Univerzity Karlovy jsou v současné době (duben 2013) nově 

předělané a probíhají v pilotním projektu. Působí přehledně a jednoduše. Odkaz pro studenty 

se speciálními vzdělávacími potřebami není hned na hlavní stránce, což by mohlo být pro 

některé studenty se speciálními vzdělávacími potřebami obtížněji dohledatelné.
392

 V odkazu 

„Studenti se speciálními potřebami“ jsou uvedeny důležité informace k organizaci podpory 

pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, praktické informace pro tyto studenty, 

nabízené služby a kontakty. Jednotlivé katedry mají své vlastní webové stránky, jejichž 

úroveň a přehlednost se liší. 

Univerzitní metodika podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

Na Univerzitě Karlově v Praze funguje od října 2008 jednotný rámec přístupu 

k uchazečům o studiu a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami.
393

 Je definován v 

Opatření rektora č. 25/2008, Minimální standardy podpory poskytované studentům a 

uchazečům o studiu se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově (dále jen Minimální 

standardy podpory).
394

 Cílem dokumentu je deklarovat a definovat práva studentů a uchazečů 

o studium se speciálními vzdělávacími potřebami, jež vychází ze Základní listiny práv a 

svobod.
395

 Člověk má právo na svobodnou volbu povolání a přípravy k němu, a proto i 

uchazeč o studium a student se speciálními vzdělávacími potřebami má právo studovat na 

vysoké škole.
396

 Povinností vysoké školy je poskytnout mu podporu při studiu a zajistit 

úpravy studia a prostředí tak, aby co nejvíce kompenzovaly důsledky postižení 

v akademickém životě.
397

 Jedná se o širokou definici, která zdůrazňuje plnohodnotnou účast 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve všech oblastech akademického a 

společenského života vysokoškoláka. Dokument deklaruje i důležitost vyrovnávání 

                                                 

392
 Hlavní stránka - Péče o studenty a zaměstnance - Studenti se speciálními potřebami 

393
 Vydání dokumentu souviselo s dvouletým projektem MŠMT ČR „Vzdělávání pracovníků Univerzity Karlovy 

v Praze v problematice zdravotního postižení studentů" započatým v roce 2007. V prvním roce projektu 

proběhlo celouniverzitní výzkumné šetření, které mapovalo vzdělávací potřeby čtyř skupin zaměstnanců v 

oblasti podpory poskytované studentům se speciálními vzdělávacími potřebami na Univerzitě Karlově 

v Praze (kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami na jednotlivých fakultách, pracovníci 

studijních oddělení, pedagogové a pracovníci sekretariátů jednotlivých kateder a ústavů, kontrolní skupinou 

byli studenti se speciálními vzdělávacími potřebami), in Šámalová, 2008. 
394

 Dále používám v textu jen Minimální standardy. 
395

 Opatření rektora č. 25/2008, čl. I. 
396

 Tamtéž. 
397

 Tamtéž. 
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příležitostí studentů se speciálními vzdělávacími potřebami vzhledem k budoucímu 

pracovnímu uplatnění.
398

 Podporou a úpravou studia a prostředí se rozumí odstraňování 

architektonických, komunikačních a informačních bariér s těmito cíly
399

: 

 srovnatelné podmínky přijímacích zkoušek, dílčích a závěrečných kontrol studia 

 dostupnost výukových prostor 

 přístupnost informací ke studentovi ze strany vyučujících, fakulty či univerzity 

 co nejvíc svobodný výběr stravování a ubytování studenta 

 důstojný přístup ke studentovi ze strany všech zaměstnanců školy 

Minimální standardy podpory definují povinnosti studenta a jednotlivých pracovišť, 

které se na podpoře studentů se speciálními vzdělávacími potřebami podílejí. Jak je 

v dokumentu uvedeno, studijní nároky nesmí být snižovány. Pro obdržení vysokoškolského 

vzdělání musí student prokázat požadované dovednosti dané vysokou školou. Cílem 

modifikace přijímacího řízení, studijních podmínek, odstranění fyzických překážek a jiných 

úprav pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami je rovný přístup ke vzdělání, 

rozvoj potenciálu studenta se speciálními vzdělávacími potřebami, jeho talentu a osobnosti 

v plném rozsahu.
400

 Dokument zmiňuje podporu celoživotního učení osob se speciálními 

vzdělávacími potřebami nezávisle na věku a podporu při přechodu mezi jednotlivými stupni 

vzdělání a při přechodu do zaměstnání. Studenta nebo uchazeče o studium se speciálními 

vzdělávacími potřebami definuje dokument jako „takového studenta či uchazeče o studium, 

který vzhledem k vrozené nebo získané povaze svého zdravotního stavu vyžaduje modifikaci 

přijímacího řízení, studijních podmínek, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní 

úpravy prostor Univerzity za účelem úspěšného průběhu studia.“
401

 

  

                                                 

398
 Tamtéž. 

399
 Tamtéž. 

400
 Opatření rektora č. 25/2008, čl. III. 

401
 Opatření rektora č. 25/2008, čl. II. 
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Typologie studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami rozčleňuje škola podle svých potřeb 

do sedmi skupin a u nich definuje možnosti modifikace podmínek studia a studijního 

prostředí.
402

 

1) osoby s pohybovým postižením 

2) osoby se zrakovým postižením 

3) osoby se sluchovým postižením 

4) osoby se specifickými poruchami učení 

5) osoby s psychologickými a psychiatrickými poruchami 

6) osoby s chronickým somatickým onemocněním nebo oslabením 

7) osoby s kombinovaným postižením 

Modifikace byly shrnuty do Tabulky č. 6, modifikace pro osoby s kombinovaným 

postižením nejsou v dokumentu samostatně uvedeny, proto chybí i v tabulce. 

Tabulka 6 Modifikace studia dle kategorizace studentů se SVP 

Druh znevýhodnění Modifikace 

pohybové postižení  bezbariérové studijní prostory 

 blízkost bezbariérových toalet 

 modifikace plnění kontrol studia 

 využití asistenta při studiu
403

 

zrakové postižení  obdržení sylabu a seznamu studijní literatury 

v elektronické podobě před zahájením výuky
404

 

 možnost pořizovat zvukové záznamy výuky a využívat 

jiného technického vybavení a pomůcek
405

 

 modifikace plnění kontrol studia 

                                                 

402
 Opatření rektora č. 25/2008, čl. VIII. 

403
 Zajišťuje Kancelář pro studenty se speciálními potřebami. Více o asistenci na http://www.cuni.cz/UK-

1656.html 
404

 Zajišťuje vyučující. Navrátilová uvádí, že Vogel (in Lerner, Kline, 2006) doporučuje zpřístupnit sylabus 

studentům 4-6 týdnů před začátkem výuky. 
405

 Po domluvě s vyučujícím a jen pro vlastní studijní potřeby. 

http://www.cuni.cz/UK-1656.html
http://www.cuni.cz/UK-1656.html
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 využití asistenta při studiu 

sluchové postižení  obdržení sylabu a seznamu studijní literatury 

v elektronické podobě před zahájením výuky
406

 

 možnost pořizovat zvukové a obrazové záznamy výuky a 

využívat jiného technického vybavení a pomůcek
407

 

 výuka preferována v odhlučněných místnostech, 

s kobercem, sálovou smyčkou apod. 

 zajištění tlumočníka do znakového jazyka nebo 

zapisovatele výuky
408

 

 modifikace plnění kontrol studia 

 využití asistenta při studiu 

specifické poruchy učení  možnost pořizovat zvukové a obrazové záznamy výuky a 

využívat jiného technického vybavení a pomůcek
409

 

 modifikace plnění kontrol studia – spočívá hlavně 

v navýšení časového limitu a úpravě prostředí 

 využití asistenta při studiu 

psychické a psychiatrické 

poruchy 

 modifikace plnění kontrol studia 

 využití asistenta při studiu 

chronické somatické 

onemocnění/oslabení 

 modifikace plnění kontrol studia 

 využití asistenta při studiu 

Struktura podpory a nabízené služby 

Škola má vypracované schéma organizace podpory studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami, popisuje účastníky a zprostředkovatele podpory a uvádí výčet jejich 

úkolů a poskytovaných služeb.
410

 Nejvýrazněji působí na celouniverzitní úrovni Kancelář 

pro studenty se speciálními potřebami (dále jen Kancelář)
411

, která je součástí Informačně 

poradenského centra Rektorátu Univerzity. Náplní práce Kanceláře je zabezpečení 

                                                 

406
 Zajišťuje vyučující. 

407
 Po domluvě s vyučujícím a jen pro vlastní studijní potřeby. 

408
 Zajišťuje kontaktní osoba po dohodě s vyučujícím. 

409
 Po domluvě s vyučujícím a jen pro vlastní studijní potřeby. 

410
 Opatření rektora č. 25/2008, čl. V. 

411
 Kancelář sídlí na Praze 1 v Celetné ul. 13, další informace na http://www.cuni.cz/UK-297.html. 

 

http://www.cuni.cz/UK-297.html
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koordinačních, konzultačních, informačních, evidenčních a koncepčních činností a metodická 

pomoc studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťuje informovanost studentů o 

službách Karlovy univerzity, vede webovou stránku, každoročně vydává a distribuuje brožuru 

pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje poradenství a koordinuje 

služby pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Zvláštní pozornost věnuje 

studentům prvních ročníků. Kancelář spolupracuje s kontaktními osobami na fakultách, se 

studijními odděleními a dalšími pracovišti (i na jiných vysokých školách) a dále se 

zájmovými organizacemi pro lidi s postižením. Organizuje celouniverzitní projekty v oblasti 

podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vyjadřuje se k stavebním úpravám 

univerzity včetně kolejí a menz, zpracovává nové podněty a monitoruje oblast podpory na 

celouniverzitní úrovni. 

Na jednotlivých fakultách fungují kontaktní osoby jmenované děkanem a speciálně 

informačně poradenská pracoviště. Úkolem kontaktních osob na fakultách je: 

 příprava modifikovaného přijímacího řízení (ve spolupráci s katedrou) 

 informovat studenty o službách univerzity a fakulty 

 osvěta zaměstnanců fakulty 

 monitorovat oblast podpory na fakultě 

 informovat o možnostech v oblasti trhu práce 

 informovat vyučující o účasti studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na 

jejich výuce 

 zajišťovat tlumočníky českého znakového jazyka, transliterátory znakované 

češtiny, vizualizátory mluvené češtiny, zapisovatele výuky, pořizování zvukových a 

obrazových záznamů výuky 

 převádět studijní materiály do formy použitelné pro studenta se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 konzultovat a případně realizovat návrhy studentů na odstraňování bariér 

 řešit individuální studijní záležitosti 
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Speciálními pracovišti Univerzity Karlovy jsou
412

: 

 Laboratoř Carolina – Centrum podpory studia zrakově postižených studentů na 

UK při MFF UK 

 Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů 

 Mediatéka Jazykového centra Filozofické fakulty UK 

 Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty UK 

 Ústav jazykové a odborné přípravy UK (Celoživotní jazykové vzdělávání 

zdravotně handicapovaných občanů) 

 Elektronická knihovna Katedry české literatury a literární vědy Filozofické 

fakulty UK 

 Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UK 

 Knihovna Evangelické teologické fakulty UK 

 Knihovna Právnické fakulty UK 

 Knihovna Katolické teologické fakulty UK (Oddělení pro nevidomé a zdravotně 

postižené) 

Speciální pracoviště jsou přístupná každému studentovi Univerzity Karlovy 

(nezávisle na fakultě) a nabízejí především tyto služby: 

 poradenství 

 návrhy a konzultaci individuální a modifikované výuky 

 technickou podporu 

 půjčování knih a studijních materiálů 

 sportovní aktivity a sportovní poradenství
413

 

Důležitým zdrojem podpory je vyučující. Ten je kontaktní osobou v předstihu 

informován o účasti studenta se speciálními vzdělávacími potřebami na výuce a jeho 

povinností je individuální, poučený a důstojný přístup ke studentovi. Má zajišťovat 

multisenzoriální přístup, využívat kompenzační, technické a výukové pomůcky tak, aby byly 

                                                 

412
 http://www.cuni.czúUK-678.html 

413
 Další příklad o snahu rozvoje celkového potenciálu studenta. 

http://carolina.mff.cuni.cz/
http://carolina.mff.cuni.cz/
http://www.cuni.cz/UK-1657.html
http://jc.ff.cuni.cz/mmp/mmp.htm
http://ucjtk.ff.cuni.cz/
http://www.ujop.cuni.cz/page/cz/dalsi/handicap01.html
http://cl.ff.cuni.cz/
http://cl.ff.cuni.cz/
http://www.pedf.cuni.cz/index.php?menu=148
http://web.etf.cuni.cz/ETFLIB-13.html
http://knihovna.prf.cuni.cz/
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-267.html
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informace studentovi zpřístupněny co nejvíce. Vyučující zároveň nesmí snižovat studijní 

nároky a modifikace by měly být co nejmenší. Pro modifikaci studijních povinností musí 

student předložit lékařské potvrzení nebo jinou relevantní zprávu odborného pracoviště 

studijnímu oddělení. 

Na koho a s čím se mohou studenti se speciálními vzdělávacími potřebami obrátit 

v průběhu studia, ukazuje Tabulka č. 7.
414

 

Tabulka 7 Schéma kompetencí dle požadované podpory 

Oblast podpory Na koho se obrátit 

modifikace plnění kontrol studia  kontaktní osoba (ve spolupráci s katedrou, příp. 

speciálním pracovištěm) 

modifikace studijních podmínek a 

prostředí 

 kontaktní osoba 

 Kancelář pro studenty se speciálními potřebami 

 speciální pracoviště 

poskytování informací o systému 

podpory 

 kontaktní osoba 

 Kancelář pro studenty se speciálními potřebami 

konzultace, příp. realizace návrhů 

na odstranění bariér ze strany 

studentů 

 kontaktní osoba 

asistence při studiu  Kancelář pro studenty se speciálními potřebami 

Začátek podpory a její průběh v čase 

Jaký je postup při podávání žádosti o modifikaci přijímacího řízení na Univerzitě 

Karlově v Praze z důvodů speciálních vzdělávacích potřeb? Podle Minimálních standard 

podpory
415

 přikládá student se speciálními vzdělávacími potřebami spolu s přihláškou ke 

                                                 

414
 Zpracováno na základě Opatření rektora č. 25/2008, čl. VII. 

415
 Opatření rektora č. 25/2008, čl. VI. 
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studiu také písemnou žádost o modifikaci přijímacího řízení a potvrzující lékařskou zprávu 

nebo jinou relevantní zprávu odborného pracoviště o jeho znevýhodnění. Studijní oddělení 

předá informace kontaktní osobě, která naváže s uchazečem osobní kontakt a ve spolupráci 

s proděkanem fakulty a katedrou, kam se uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami 

hlásí, navrhne modifikaci přijímací zkoušky. Modifikace by se měla odchylovat od běžného 

postupu přijímacího řízení co nejméně. Během osobního kontaktu je u studenta ověřována 

schopnost využívat standardních technologií pro překonávání bariér (ovládání kompenzačních 

pomůcek, schopnost studovat alternativním komunikačním systému apod.). V případě 

úspěšného přijetí ke studiu je se studentem navázána další spolupráce a řešeny individuální 

oblasti studijní podpory. 

Podmínkou poskytování podpory při studiu je evidence studenta jako studenta se 

speciálními vzdělávacími potřebami. K tomu je zapotřebí písemný souhlas studenta a 

provedení funkční diagnostiky.
416

 Funkční diagnostika probíhá jako osobní konzultace 

studenta s odborným pracovníkem. Výstupem je posudek, který identifikuje potřeby studenta 

a jeho omezení v rámci studia daného oboru. Navrhuje i vhodná opatření k řešení těchto 

omezení nebo prevenci vzniku problémů. Funkční diagnostiku provádí odborně způsobilý 

pracovník fakulty, na které student studuje či vybraná odborná pracoviště.
417

 Výběr 

pracovníka nebo odborného pracoviště pomáhá studentovi vybrat kontaktní osoba na fakultě 

nebo studijní oddělení. Ti naváží s pracovníkem/pracovištěm prvotní kontakt a zprostředkují 

informace oběma směry. Posudek funkční diagnostiky je vypracován minimálně ve čtyřech 

originálech. Jeden je k dispozici studentovi, který si na jeho základě domlouvá případné 

studijní úpravy s vyučujícími, objasňuje své studijní potřeby apod. Dokument slouží jako 

podklad pro modifikaci studijních podmínek (např. žádost o individuální studijní plán, úpravy 

formy a průběhu plnění studijních povinností, zápočtů a zkoušek, žádost o asistenci při studiu, 

tlumočení, zapůjčení pomůcky, digitalizaci textů).
418

 Posudek je pouze určitým doporučením. 

Modifikace a doporučení nejsou na základě posudku automaticky prováděny, student teprve o 

                                                 

416
 http://www.cuni.cz/UK-1611.html 

417
 Odbornými pracovišti jsou:Poradenské centrum při Katedře psychosociálních věd a etiky HTF UK, Poradna 

pro studenty s handicapem při Katedře speciální pedagogiky PedF UK, Akademická psychologická poradna 

při Katedře psychologie PedF UK, Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, Psychologické 

poradenské centrum při katedře psychologie FF UK. 
418

 http://www.cuni.cz/UK-1611.html 
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ně musí zažádat a závisí na něm, o co má zájem a jaké podpory využije. Druhý originál je 

předán studijnímu oddělení, třetí je předán kontaktní osobě na fakultě, čtvrtý se archivuje. 

Posudek podléhá ochraně osobních údajů. Souhlas s jeho zněním potvrzuje svým podpisem 

odborný pracovník i student. Funkční diagnostika probíhá už před přijímacím řízením jako 

součást modifikace přijímacích zkoušek a dále u přijatých studentů do konce října. Funkční 

diagnostiku lze během studia opakovat a aktualizovat podle potřeby. 

Důležitými milníky podpory je vždy zkouškové období a závěrečné bakalářské nebo 

magisterské zkoušky, které s sebou nesou zvýšené požadavky i na oblast podpory studenta se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je průběžnost podpory a prevence vzniku 

komplikací. Na to se zaměřují i různé univerzitní evaluační výzkumy mapující úspěšnost 

studia. 

Další činnosti systému podpory 

Na Univerzitě Karlově probíhají semináře a přednášky, které cíleně zvyšují 

povědomí o problematice studentů se speciálními vzdělávacími potřebami u pracovníků 

školy.
419

 Významně se na nich podílí Kancelář pro studenty se speciálními potřebami a 

Katedra speciální pedagogiky z Pedagogické fakulty. Těchto seminářů se účastní učitelé 

různých oborů a hodnotí je za velmi přínosné. Často byl díky nim navázán dlouhodobější 

kontakt mezi katedrami různého zaměření s Katedrou speciální pedagogiky, stejně jako 

s pracovníky studijního oddělení a dalšími kontaktními osobami. 

                                                 

419
 V roce 2011 proběhl cyklus seminářů, konferencí a setkání zaměřený na osvětu v oblasti podpory 

vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Šlo o sedm vzdělávacích akcí určených 

pro pracovníky, kteří pracují s vysokoškolskými studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. 

kontaktní osoby, pracovníci studijních oddělení, pracovníci speciálních pracovišť, vyučující, asistenti při 

studiu. Kurzy byly otevřeny i dalším zájemcům. Odbornou a organizační záštitu nad jednotlivými akcemi 

převzaly různé fakulty (Husitská teologická, Evangelická teologická, Filozofická, Matematicko-fyzikální, 

Pedagogická). Hlavním organizátorem byla Kancelář pro studenty se speciálními potřebami Informačně-

poradenského centra Rektorátu Univerzity Karlovy. Semináře byly zaměřeny na různá témata a cyklus 

uzavíralo interaktivní setkání se studenty z různých fakult a případová konference. Bližší informace podává 

webový portál „Vzdělávání pracovníků ze systému podpory pro studenty se zdravotním postižením“ 

https://intranet.pedf.cuni.cz/docs.php?cid=584 

Paralelně probíhaly v roce 2011 semináře o podpoře vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Vzdělávací semináře byly určeny pro vyučující a 

pracovníky fakulty a pro další zájemce a seznamovaly se systémem podpory na Pedagogické fakultě, 

s pojetím rovných příležitostí. 

https://intranet.pedf.cuni.cz/docs.php?cid=584
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Shrnutí 

Na Univerzitě Karlově v Praze existuje síť podpůrných pracovišť a osob, na které se 

studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mohou obracet. V současné době se jedná o 

10 specializačních pracovišť a 12 poradenských pracovišť.
420

 S Karlovou univerzitou 

spolupracují další externí pracoviště. Práva a povinnosti zúčastněných jsou kodifikovány 

dokumentem na celouniverzitní úrovni. Hlavními nástroji podpory je poskytování informací, 

zajištění specifické podpory pro určité skupiny studentů, zvyšování povědomí o problematice, 

poskytování asistence při studiu, zajištění technické podpory a pomůcek a hodnocení 

poskytovaných služeb.
421

 Zájmem školy je co největší centralizace služeb. Probíhá 

propojování a využívání zkušeností na fakultách, což zvyšuje efektivitu podpory studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a snižuje náklady (např. knihovnické služby – vzniká 

centrální katalog digitalizovaných studijních materiálů, asistence při studiu, tlumočnické 

služby).
422

 V praxi nicméně nejsou podle studijní proděkanky Kucharské všechny služby 

centralizované.
423

 Podpora je studentům poskytována z různých míst. Zásadní služby 

zabezpečují studentům jednotlivé fakulty. Ostatní specializované služby jsou situovány na 

různých fakultách, přičemž externí služby nejsou dle Kucharské využívány mezifakultně.
424

 

Jedinou centralizovanou službou je podle ní asistence při studiu.
425

 Nevýhody decentralizace 

shrnuje do čtyř bodů
426

: 

1) zvýšené náklady na zajištění služeb (např. digitalizace studijní literatury, zajištění 

technického vybavení) 

2) nestandardní úroveň služeb 

3) rozdílná dostupnost služeb na různých fakultách 

4) nepřehlednost systému, zhoršená orientace 

                                                 

420
 http://www.cuni.czúUK-678.html 

421
 Votava, 2010, s. 112. 

422
 https://intranet.pedf.cuni.cz/storage/2225/Prezentace_Kucharska.pdf 

423
 https://intranet.pedf.cuni.cz/storage/2225/Prezentace_Kucharska.pdf 

424
 https://intranet.pedf.cuni.cz/storage/2225/Prezentace_Kucharska.pdf 

425
 https://intranet.pedf.cuni.cz/storage/2225/Prezentace_Kucharska.pdf 

426
 Tamtéž. 
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Dalším rysem systému podpory na Univerzitě Karlově je předpoklad samostatnosti a 

zodpovědnosti studenta se speciálními vzdělávacími potřebami.
427

 

Na vyučujícího jsou na Univerzitě Karlově v Praze kladeny požadavky 

individuálního přístupu, zajištění přístupnosti k informacím během výuky a zajištění 

modifikace kontrol výstupů studia. Votava se domnívá, že tyto požadavky mohou být splněny 

jen s velkým osobním nasazením vyučujícího a že právě na jeho úvaze a rozhodnutí závisí 

míra úprav.
428

 Osoba učitele je klíčová pro to, jaká bude úroveň studia člověka se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Zkušenosti studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se 

studiem a s přístupem učitelů se značně liší.
429

 

5.2 Případová studie č. 2: Systém podpory studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami na Masarykově univerzitě v Brně 

Charakteristika školy  

Masarykova univerzita v Brně je v současné době (únor 2013) druhou největší 

univerzitou v republice, co se počtu studujících týká. V roce 2012 studovalo na škole (stav 

matriky k 22. 1. 2013) 39 009 studentů.
430

 Škola byla založena roku 1919. Škola se těší na 

Moravě vysoké prestiže. Je známá dobrým technickým zázemím pro své studenty. 

Ohodnocení webových stránek, dostupnosti informací 

Webové stránky jsou přehledné a strukturované. Nevýhodou pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami je to, že úvodní stránka je v angličtině, což by některým 

studentům mohlo činit problémy v orientaci a porozumění. Odkaz na středisko podpory není 

hned na úvodní stránce a trochu obtížněji se hledá. Teprve přes několik odkazů (Uchazeči o 

studium – Mohlo by vás zajímat – Servis pro studenty – Středisko pro pomoc studentům se 

                                                 

427
 Srov. Votava, 2010, s. 114. 

428
 Votava, 2010, s. 113. 

429
 Kužílková, 2009. 

430
 Statistické ročenky školství, webový portál MŠMT dostupný z http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs_f1.html 

http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs_f1.html
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specifickými nároky) se uchazeč o studium nebo student dostanete na samostatné stránky 

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás, kde je mnoho základních 

informací pro uchazeče a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Informace jsou 

rozčleněné podle typu postižení. 

Univerzitní metodika podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami  

Na Masarykově univerzitě v Brně je systém podpory definován ve Směrnici č. 4/03 

o studiu osob se specifickými nároky
431

 z července 2003. Dokument ukládá všem 

zaměstnancům univerzity, aby jednali se studenty a uchazeči o studium se smyslovým nebo 

pohybovým handicapem (v dokumentu je dále používán termín „specifický student“ a 

„specifický uchazeč“) tak, aby byl co nejméně odkázán na asistenta, a aby komunikace 

probíhala pro studenta v co nejbližší formě. Centrem podpory je Středisko pro pomoc 

studentům se specifickými nároky Teiresiás (dále jen „Středisko Teiresiás“). Přímo ve 

směrnici je zakotvena povinnost, že personální obsazení a působnost pracovníků Střediska 

Teiresiás musí být stále aktuální a veřejně přístupná na webových stránkách Masarykovy 

univerzity v Brně. Směrnice popisuje postup podpory od přijímacího řízení přes podporu 

během studia, definuje možné úpravy studijního plánu (anotace, počet kreditů, plnění výstupů 

studia). Středisko Teiresiás je obdobou Poradenského centra, které na univerzitě funguje jako 

centrum podpory pro studenty bez speciálních vzdělávacích potřeb. 

Typologie studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na škole 

Podporu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťuje Středisko 

Teiresiás, které studenty se speciálními vzdělávacími potřebami člení podle typu 

znevýhodnění do pěti kategorií: 

1) se zrakovým handicapem 

2) se sluchovým handicapem 

3) s pohybovým handicapem 

4) se specifickými poruchami učení 

                                                 

431
 Dostupná na http://www.teiresias.muni.cz/smernice.html. Pozn. Na univerzitě užívají pojem „specifické 

nároky“, jde o ekvivalent pojmu „speciální vzdělávací potřeby“, který v rigorózní práci používám. 

http://www.teiresias.muni.cz/smernice.html
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5) s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým postižením 

Podle typu znevýhodnění podává Středisko Teiresiás na svých webových stránkách konkrétní 

informace o studiu pro studenty právě s tímto znevýhodněním. 

Začátek podpory a její průběh v čase, struktura podpory 

Podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami začíná už před přijímacím 

řízením. Pokud uchazeč žádá o zohlednění některých svých speciálních vzdělávacích potřeb, 

předá studijní oddělení uchazeči kontakt na Středisko Teiresiás, příp. Středisko Teiresiás 

přímo kontaktuje. Středisko Teiresiás pak navazuje osobní kontakt s uchazečem, zjišťuje 

povahu a rozsah speciálních vzdělávacích potřeb (příp. si je nechá potvrdit od ošetřujícího 

lékaře) a navrhuje studijnímu oddělení modifikaci přijímacího řízení. Modifikace by se měla 

lišit co nejméně. U uchazeče jsou ověřovány dovednosti používat standardní technologie a 

kompenzační pomůcky pro studium. Potřebné dovednosti na zvládání technologií si student 

může doplnit v programu celoživotního vzdělávání. Při přijetí studenta se speciálními 

vzdělávacími potřebami je studijní oddělení povinno o tom neprodleně informovat Středisko 

Teiresiás. 

Studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami je zvolen tutor z příslušného 

studijního programu, který spolupracuje se Střediskem Teiresiás na tvorbě individuálního 

studijného plánu. Na plánu se mohou podílet i poradci z Katedry speciální pedagogiky 

Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a dalších specializovaných pracovišť. 

Vypracovaný plán je předán děkanovi fakulty. Musí být vypracován minimálně na dva 

nejbližší semestry a musí být vypracován tak, aby umožňoval ukončit studium v čase, který se 

co nejvíce přibližuje standardní době studia (max. dvojnásobek standardní doby). Kromě 

obvyklých dovedností obsahuje individuální vzdělávací plán také zvládnutí dovedností 

souvisejících se specifikem postižení. 

Počet kreditů může být pro postup do dalšího semestru v odůvodněných případech 

nižší než standardní. Ukáže-li se během měsíce, že student se speciálními vzdělávacími 

potřebami nemůže zapsaný předmět absolvovat, může Středisko Teiresiás udělat v studijním 

plánu úpravy. Po uplynutí jednoho měsíce od zápisu předmětů, je student tyto předměty 
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povinen ukončit a to maximálně do doby trojnásobku standardní lhůty. Student se speciálními 

vzdělávacími potřebami má právo obdržet anotaci předmětů na dva nejbližší měsíce včetně 

seznamu literatury. O zápisu studenta se speciálními vzdělávacími potřebami do předmětu 

informuje Středisko Teiresiás vyučujícího 14 dní před zahájením jeho docházky a nabídne mu 

konzultaci. Vyučující je naopak povinen informovat Středisko Teiresiás jeden den předem o 

nárocích studenta, které by mohly překračovat jeho možnosti a Středisko Teiresiás následně 

ověří technologické řešení úkolu nebo možnost alternativy. Není-li student se speciálními 

vzdělávacími potřebami schopen sledovat didaktický postup během výuky, je mu zajištěn 

alternativní nebo individuální výklad, přičemž náklady na individuální výuku hradí Středisko 

Teiresiás (až do rozsahu trojnásobku hodinové dotace předmětu). Předměty založené na 

specifické práci s technologiemi absolvuje student se speciálními vzdělávacími potřebami ve 

Středisku Teiresiás. 

Zkoušky nebo písemné testy má právo student se speciálními vzdělávacími 

potřebami skládat v odůvodněných případech ve zvláštní místnosti Střediska Teiresiás. 

Student se speciálními vzdělávacími potřebami je povinen předem upozornit, že má zájem 

použít vlastní zařízení při vykonání zkoušky. Může mu být přiděleno zařízení z inventáře 

Masarykovy univerzity. Studenti nevidomí a slabozrací mají právo skládat zkoušky 

v braillském písmu nebo ve zvětšeném černotisku. Studenti neslyšící nebo se sluchovým 

handicapem mají právo na tlumočení do znakového jazyka. Časová lhůta na složení zkoušky 

nesmí překročit trojnásobek standardní doby. V případě více zkoušek během jednoho dne 

musí být studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami umožněna dostatečná doba 

k odpočinku. Zadání zkoušky je minimálně 24hodin před zkouškou podáno řediteli Střediska 

Teiresiás, aby zajistil využití specifických technologií. Pokud musí být zadání zkoušky 

sděleno až ve chvíli, kdy je sděleno všem studentům, je studentovi se speciálními 

vzdělávacími potřebami umožněno začít s výkonem zkoušky se zpožděním nutným k zajištění 

speciálních vzdělávacích potřeb. 

Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na přednostní ubytování 

na kolejích v odpovídajícím zázemí. Strava je studentům se speciálními vzdělávacími 

potřebami nabízena dostupným způsobem a tak, aby studenti nebyli závislí na vlastních 

asistentech. 
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Nabídka služeb a jejich organizace 

Hlavní náplní Střediska Teiresiás je poradenství při výběru studijního oboru a 

zajištění podpory během přijímacího řízení a studia pro studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Středisko Teiresiás má vlastní studijní oddělení pro studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Dále funguje jako výukové centrum pro studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami (nabízí kurzy doplňující nebo nahrazující řádnou výuku), provozuje 

braillské a elektronické vydavatelství studijní literatury, celostátní vysokoškolskou knihovnu 

pro zrakově postižené, provozuje tlumočení českého znakového jazyka a zapisovatelské 

služby, zajišťuje nácvik prostorové orientace a asistenční služby. Ve Středisku Teiresiás 

probíhají kurzy programu celoživotního vzdělávání. Na internetových stránkách Střediska 

Teiresiás
432

 nalezne uchazeč o studium se speciálními vzdělávacími potřebami detailní 

informace a rady o výběru oboru a možnostech podpory. Informace jsou strukturovány podle 

typu postižení do pěti kategorií: 1) pro uchazeče se zrakovým handicapem, 2) pro uchazeče se 

sluchovým handicapem, 3) pro uchazeče s pohybovým handicapem, 4) pro uchazeče se 

specifickými poruchami učení, 5) pro uchazeče s psychickou poruchou nebo s chronickým 

somatickým onemocněním. 

Náplní činnosti Střediska Teiresiás se osvěta v oblasti speciálních vzdělávacích 

potřeb u vysokoškoláků. Formou manuálů a kurzů seznamuje středisko s návody, jak 

komunikovat a přistupovat k studentům se speciálními vzdělávacími potřebami (např. Manuál 

základních postupů jednání při kontaktu se studentem se sluchovým postižením na vysoké 

škole, Kurz komunikace se zrakově postiženými).
433

 

Další činnosti centra podpory  

Mezi další náplně činnosti Střediska Teiresiás patří pořádání sportovních a 

volnočasových aktivit pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Unikátem na 

Masarykově univerzitě je činnost tzv. studentských poradců
434

, kteří fungují pod 

Poradenským centrem od roku 2007. Jde o studenty Masarykovy univerzity, kteří jsou zběhlí 

                                                 

432
 http://www.teiresias.muni.cz/ 

433
 Viz aktuality na webových stránkách Střediska Teiresiás. 

434
 Jde o obdobu systému „buddies“ na vysokých školách v zahraničí. 

http://www.teiresias.muni.cz/?chapter=5-1
http://www.teiresias.muni.cz/?chapter=5-2
http://www.teiresias.muni.cz/?chapter=5-2
http://www.teiresias.muni.cz/?chapter=5-3
http://www.teiresias.muni.cz/?chapter=5-4
http://www.teiresias.muni.cz/?chapter=5-4
http://www.teiresias.muni.cz/?chapter=5-5
http://www.teiresias.muni.cz/?chapter=5-5
http://is.muni.cz/th/29868/pedf_d/Dolezalova_manual_final.pdf
http://is.muni.cz/th/29868/pedf_d/Dolezalova_manual_final.pdf
http://is.muni.cz/th/29868/pedf_d/Dolezalova_manual_final.pdf
http://www.teiresias.muni.cz/download/komunikace-zrakove-postizeni.pdf
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ve studijních předpisech univerzity i jednotlivých fakult a nabízejí studijně-právní poradenství 

svým spolužákům za účelem hladkého průchodu studiem. Z větší části radí prostřednictvím e-

mailu a diskusního fóra, jsou k dispozici i k osobním konzultacím. 

Masarykova univerzita nabízí řadu kurzů pro studenty, zaměstnance i veřejnost 

v oblasti tzv. měkkých technik. Kurzy pořádá Akademické centrum poradenství a supervize, 

které sdružuje Klinicko-poradenské centrum a Sociálně-pedagogické centrum.
435

 Mnohé tyto 

kurzy jsou vhodné pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Shrnutí 

Pro hodnocení systému podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami je 

na Masarykově univerzitě v porovnání s ostatními vysokými školami v České republice na 

velmi vysoké úrovni technická podpora. Středisko Teiresiás je jedním z technicky 

nejvybavenějších center pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami v republice. 

Masarykova univerzita definuje svůj přístup ke studentům se speciálními 

vzdělávacími potřebami jako inkluzivní.
436

 Uvádí, že podíl studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami se blíží podílu osob s handicapem v populaci. Na Masarykově 

univerzitě studuje téměř polovina vysokoškoláků se speciálními vzdělávacími potřebami 

v České republice.
437

 Určitou výzvou zůstává pro školu podle jejího dlouhodobého záměru 

sociální rozměr vysokoškolského vzdělávání.
438

 Škola umožňuje studium studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami plošnými nástroji podpory, využití možností nabízené 

podpory závisí na individuálních schopnostech jednotlivého studenta.
439

 Systém podpory je 

koncipován jako nabídka, kterou mohou studenti dle subjektivního zvážení využít.
440

 Škola ve 

svém Dlouhodobém záměru do roku 2015 uvádí, že současný systém podpory není 

komplexní, protože nevychází ze skutečných příčin studijní neúspěšnosti studentů se 

                                                 

435
 V nabídce kurzů nalezneme např. kurzy relaxačních technik, asertivity, komunikačních dovedností, time-

managementu nebo svépomocné skupiny. 
436

 Dlouhodobý záměr MU do roku 2015. 
437

 Dlouhodobý záměr MU do roku 2015, s. 25. 
438

 Dlouhodobý záměr MU do roku 2015, s. 25. 
439

 Dlouhodobý záměr MU do roku 2015, s. 25. 
440

 Dlouhodobý záměr MU do roku 2015, s. 26. 
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speciálními vzdělávacími potřebami.
441

 Cílem školy do budoucnosti je, aby vybudovala 

aktivní mechanismy, jež by studentům pomohly zvolit správnou studijní strategii, předcházely 

studijním neúspěchům a včas řešily obtíže ve studiu.
442

 Masarykova univerzita klade ve svém 

Dlouhodobém záměru do roku 2015 velký důraz na elektronizaci studijních materiálů a 

podporu technologického a personálního zázemí v přístupu k informacím. Zdůrazňuje 

profesionalitu zaměstnanců univerzity v kontaktu se studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami a zapojení těchto studentů do odborné a tvůrčí činnosti.
443

 Chtěla by zlepšit 

poradenství v době ukončování studia a následného přechodu do praxe. Poradenství by mělo 

být zaměřeno na jednotlivé cílové skupiny studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Stejně jako na Univerzitě Karlově zde dochází ke kategorizaci studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami podle typu jejich handicapu. Podporu studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami by škola chtěla začlenit i do programů celoživotního vzdělávání. 

Na Masarykově univerzitě má podpora studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami mnohaletou tradici a technická podpora těchto studentů je vnímána jako 

samozřejmost. Univerzita má centrální středisko podpory pro studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami, které je odpovědné za úpravy a možnosti podpory pro hladký průběh 

studia člověka se speciálními vzdělávacími potřebami. Jeho funkce je speciálně-poradenská, 

informační, osvětová, má vlastní studijní oddělení, zajišťuje vlastní výuku a studium studentů 

včetně zpřístupňování studijních materiálů. Podílí se na volnočasových aktivitách studentů. 

Masarykova univerzita prohlašuje svůj přístup ke studentům se speciálními vzdělávacími 

potřebami za inkluzivní, přestože studenty se speciálními vzdělávacími potřebami pro své 

potřeby kategorizuje podle typu postižení, a uznává nedostatky v centrálním zajištění podpory 

a sociálním rozměru podpory. Škola nabízí studentům se speciálními vzdělávacími potřebami 

výborné technické zázemí. Vyžaduje angažovanost samotných studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a značné nároky klade i na vyučující a na pracovníky Střediska 

Teiresiás, o které se vyučující mohou opřít. 

                                                 

441
 Dlouhodobý záměr MU do roku 2015, s. 26. 

442
 Dlouhodobý záměr MU do roku 2015, s. 26. 

443
 Dlouhodobý záměr Masarykovy univerzity v Brně do roku 2015, s. 27. 
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5.3 Případová studie č. 3: Systém podpory studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě444 

Charakteristika školy  

Předmětem třetí případové studie je systém podpory studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. V roce 2012 studovalo na škole 

10 184 studentů (stav matriky k 22. 1. 2013)
445

 na šesti fakultách. Univerzita byla založena 

roku 1991, i když základy pro její vznik byly položeny již v 50. letech 20. století v institucích, 

jež vzniku dnešní univerzity předcházely. 

Univerzita leží v hlavním městě Moravskoslezského kraje. Její zaměření je 

humanitní. Snaží se být alternativou k orientaci kraje na těžký průmysl. Rozvíjí také vědeckou 

činnost ve dvou vědeckých ústavech. 

Ohodnocení webových stránek 

Webové stránky školy lze hodnotit jako dobře strukturované a přehledné. Odkaz pro 

studenty se speciálními potřebami nalezneme v záložce „Studium“. Kliknutím na odkaz se 

otevřou webové stránky Centra podpory Pyramida se všemi důležitými informacemi a 

kontakty. Nalezneme zde informace praktického rázu pro uchazeče a studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami, jsou zde představeny služby fakultního koordinátora, je zde 

zveřejněn ceník služeb, odkazy na legislativu atd. 

Univerzitní metodika podpory studentů se speciálními potřebami 

Ostravská univerzita v Ostravě vydala roku 2012 Metodiku podpory a vyrovnávání 

podmínek při studiu studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské 

univerzitě v Ostravě (dále v této kapitole Metodika), v němž definuje systém podpory na 

                                                 

444
 Při zpracovávání této případové studie vycházím především z Metodiky podpory a vyrovnávání podmínek při 

studiu studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na ostravské univerzitě v Ostravě, z Provozního 

řádu Centra podpory studentům se speciálními potřebami Pyramida Ostravské univerzity v Ostravě a z e-

mailové korespondence s PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D. (5. 4. 2013- 12. 4. 2013) z Katedry speciální 

pedagogiky Pedagogické fakulty a vedoucí centra Pyramida. 
445

 Statistické ročenky školství, webový portál MŠMT dostupný z http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs_f1.html 

http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs_f1.html
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škole. Za vznikem Metodiky stojí kolektiv autorů Centra podpory studentům se speciálními 

potřebami Pyramida (dále Centrum Pyramida), které spolu s fakultními koordinátory tvoří 

organizační osu podpory. Působnost Centra Pyramida je celouniverzitní. V současné době je 

v Centru Pyramida evidováno 37 studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
446

 

Podpora má být podle Metodiky komplexní, cílem je vyrovnání přístupu ke vzdělání. 

Univerzita se snaží o vytvoření inkluzivního prostředí.
447

 Metodika jasně definuje 

oprávněnost podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a to z důvodů 

obtížnějších podmínek studia. Podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

znamená pro univerzitu akceptování funkčních dopadů určitého zdravotního postižení a škola 

v Metodice jasně uvádí, že „nejde o neopodstatněné úlevy a zvýhodňování“
448

. Zdůrazněna je 

individualita studentů a variabilita jejich potřeb i v rámci stejného zdravotního postižení a 

proměnlivost těchto potřeb v čase. Vedle toho je zmíněna nezbytnost odpovědnosti studentů, 

nutnost jejich aktivity a iniciativy.  

Typologie studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na škole 

Typologie studentů se speciálními vzdělávacími potřebami je uvedena v Metodice. 

Podpora při studiu je určena především pro studenty se zdravotním postižením (zmíněno je 

především zrakové, sluchové a tělesné postižení, které má dopad na příjem, zpracování nebo 

reprodukci informací potřebných ke studiu) a se zdravotním znevýhodněním (Metodika jimi 

rozumí dlouhodobé nemoci, specifické poruchy učení, narušení komunikační schopnosti, 

chronická somatická onemocnění nebo oslabení). Podrobná typologie postižení je uvedena 

v příloze Metodiky.
449

 Univerzita rozlišuje pro potřeby školy pět typů postižení (zrakové, 

sluchové, pohybové, specifické poruchy učení, psychické poruchy nebo chronické somatické 

                                                 

446
 E-mailové vyjádření vedoucí Centra Pyramidy ze dne 12. 4. 2013. 

447
 Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na 

Ostravské univerzitě v Ostravě, kap. 1, Preambule. 
448

 Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na 

ostravské univerzitě v Ostravě, kap. 1, čl. 1 
449

 Příloha č. 4, dostupné na http://pyramida.osu.cz/index.php?id=190 

http://pyramida.osu.cz/index.php?id=190
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onemocnění), smyslová postižení člení dále podle závažnosti.
 
V příloze Metodiky je podrobně 

popsána typologie adaptovaných studijních materiálů.
450

 

Struktura podpory, její začátek a průběh 

Podpora studenta se speciálními vzdělávacími potřebami začíná u jednotlivých 

zaměstnanců školy. Povinnosti zaměstnanců školy jsou uvedeny v Metodice. Se studentem se 

speciálními vzdělávacími potřebami mají povinnost jednat takovým způsobem, aby 

zohledňovali funkční dopady jeho zdravotního postižení/znevýhodnění při plnění nároků 

vysokoškolského studia a aby byl co nejméně odkázán na pomoc asistenta, pokud této 

možnosti student výslovně nedává přednost.  

Jaký je proces zařazení do podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

na Ostravské univerzitě? Uchazeč v přihlášce ke studiu požádá o zohlednění speciálních 

vzdělávacích potřeb a souhlasí s evidencí osobních údajů. Po ukončení termínu podání 

přihlášek odešle pracovník Centra informačních technologií seznam uchazečů, kteří zažádali o 

podporu, pracovníkovi Centra Pyramida. Pracovník Centra Pyramida si od uchazeče o 

studium vyžádá potřebné doklady o zdravotním postižení, lékařskou zprávu apod. a údaje 

pošle správci databáze Sdružených informací matrik studentů, kde jsou informace 

uchovávány, dále uvědomí o skutečnostech fakultního koordinátora. Na univerzitě jsou 

určena jasná pravidla pro nahlížení do dokumentace o studentovi. Pracovník Centra Pyramida 

zároveň zašle uchazeči úvodní kontaktní dopis. Modifikaci přijímacího řízení navrhuje 

fakultní koordinátor, přičemž úpravy by se od běžného postupu měly odchylovat co nejméně. 

Pokud student se speciálními vzdělávacími potřebami úspěšně projde přijímacím řízením a je 

na školu přijat, studijní oddělení o tom neprodleně spraví jak fakultního koordinátora, tak 

pracovníka Centra Pyramidy. 

Do povinností Ostravské univerzity patří prokázat funkční diagnostiku studenta, 

který o podporu při studiu zažádá, vyjádřit se k funkčním dopadům jeho 

postižení/znevýhodnění v kontextu zvoleného studijního oboru a také ověřit minimální 

                                                 

450
 Příloha č. 5, dostupná na http://pyramida.osu.cz/index.php?id=190 

http://pyramida.osu.cz/index.php?id=190
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kompetence uchazeče ke studiu. Diagnostika nemusí být prováděna, pokud student doloží 

zprávu z obdobného vyšetření, ne starší než 2 roky. 

V Metodice je přesně popsáno, co která složka podpory má na starosti a kdo za ni 

zodpovídá. Fakultní koordinátor je jmenován děkanem a hlavní náplní jeho práce je zjištění 

speciálních vzdělávacích potřeb a schopností studenta před započetím studia a dále během 

studia. Spolu s pedagogickým poradcem a garantem příslušného oboru vytvoří individuální 

studijní plán. Je zodpovědný za informovanost příslušných kateder, které se podílejí na výuce 

studenta se speciálními vzdělávacími potřebami. Individuální studijní plán schvaluje děkan a 

jeho sestavení má jasně daná pravidla. V odůvodněných případech nemusí respektovat 

Studijní a zkušební řád školy, musí být vypracován minimálně na jeden semestr dopředu, 

doba studia by neměla překročit dvojnásobek standardní doby studia a měla by být ukončena 

v co nejkratším čase. 

Další pravidla jsou určena pro registraci a zápis předmětů. Hlavní odlišností od 

intaktních studentů je možnost změnit zápis předmětů během prvního měsíce od začátku 

studia, pokud se ukáže, že student nemůže vzhledem ke svým speciálním vzdělávacím 

potřebám předmět absolvovat. 

Fakultní koordinátor má právo požadovat od vyučujících anotaci předmětů a 

seznam studijní literatury na dva semestry dopředu. Pokud není literatura v požadovaném 

formátu, dá podnět pracovníkovi Centra Pyramida k její adaptaci. Student je povinen si 

nezbytnou studijní literaturu zajistit. Koordinátor dále informuje vyučující, že na jejich 

předmět je přihlášen student se speciálními vzdělávacími potřebami a nabídne jim konzultaci. 

Vyučující je zase povinen fakultního koordinátora upozornit na požadavky jeho předmětu, 

které by mohly překračovat kompetence studenta se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Snaží se vymyslet technologické řešení studijní povinnosti, příp. alternativní řešení, které je 

pak ověřeno pracovníky Centra Pyramida. Metodika jasně říká, že je nepřístupné, aby 

studentovi byly povoleny nějaké neoprávněné nebo neodůvodnitelné úlevy. Vyučující nesmí 

ustupovat od standardních procesů kontroly studia, pokud technologie standardní kontrolu 

výstupů studia umožňují. 
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Ostravská univerzita si stanovila pět podmínek technické a technologické podpory 

pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami: bezbariérové prostory, adaptovatelný 

interiér a mobiliář (např. různě stavitelné pracovní stoly, možnost modifikace světelných 

podmínek), informační technologie zajišťující přístupnost studia a studijních materiálů, 

technologické vybavení (hardwarové i softwarové, které umožňuje úpravu studijních formátů, 

např. digitalizaci textů), zajištění přístupnosti vnitřních informačních systémů. 

Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo užívat kompenzační 

pomůcky. Jsou povinni na ně vyučujícího předem upozornit a domluvit s ním možnost jejich 

použití. Univerzita může od studentů vyžadovat používání pomůcek z inventáře školy. Je 

výslovně stanoveno, že studenti s těžkým zrakovým postižením mohou skládat výstupy studia 

v braillském písmu nebo zvětšeném černotisku, studenti se speciálními vzdělávacími 

potřebami (např. se specifickými poruchami učení) v elektronické podobě, studenti s těžkým 

sluchovým postižením mají nárok na tlumočení do znakového jazyka, které si předem musí 

zařídit. 

Při řešení studijních povinností probíhá komunikace hlavně mezi studentem se 

speciálními vzdělávacími potřebami a Centrem Pyramida. Je organizován i společný seminář, 

většinou v září, kterého se účastní studenti se speciálními vzdělávacími potřebami, fakultní 

koordinátoři a pracovník Centra Pyramida. Takový seminář považuji za důležitý základ pro 

hladké předávání informací mezi jednotlivými účastníky podpory studenta se speciálními 

vzdělávacími potřebami a zároveň je přínosné pro seznámení studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami mezi sebou.
451

 

Centrum Pyramida nabízí množství služeb, které jsou podrobně popsány v Metodice 

včetně jejich specifikace, organizace, personálního zajištění apod.
452

 Domnívám se, že jasně 

stanovené podmínky jsou klíčovým momentem pro úspěšné poskytování podpory pro 

studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Přesným určením toho, na co mají studenti 

se speciálními vzdělávacími potřebami nárok a jakým způsobem bude jejich podpora 

                                                 

451
 Myslím, že na českých vysokých školách chybí něco jako svépomocné skupiny studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami, kde by si studenti mohli pomáhat a sdílet své zkušenosti. 
452

 Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na 

ostravské univerzitě v Ostravě, kap. 3-9. 
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naplňována, eliminuje možnost zneužití a pozitivní diskriminace. Mezi hlavní poskytované 

nebo zprostředkované služby na Ostravské univerzitě patří
453

: 

 speciálně-pedagogické poradenství 

 konzultace psychologa 

 asistenční služba 

 zapisovatelský a vizualizační servis 

 tlumočnický servis 

 individuální výuka 

 zpracování a zpřístupnění literatury 

 knihovnické a informační služby, podpora při vyhledávání v katalozích a 

databázích 

 technická podpora (instalace hardwarů a softwarů na počítače studentů, kopírování 

a tisk ve speciální úpravě, digitalizace dokumentů atd.) 

 zapůjčování a pomoc s obsluhou kompenzačních pomůcek 

 kurzy znakového jazyka 

Co se finančních povinností týče, studenti se speciálními vzdělávacími potřebami 

jsou zproštěni platby za změny v zápisu, pokud tyto změny souvisejí s funkčními dopady 

postižení/znevýhodnění. Ze stejných důvodů mohou studenti se speciálními vzdělávacími 

potřebami zažádat o prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia. Studenti se nicméně 

finančně podílejí na některých službách Centra Pyramida. Centrum Pyramida je financováno 

z rozvojových projektů Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky a z projektů 

Evropských strukturálních fondů. Náklady za provoz centra jsou hrazeny z prostředků 

Ostravské univerzity.
454

 

  

                                                 

 
454

 Jsou velké rozdíly mezi finančními možnostmi jednotlivých center podpory na různých vysokých školách. Od 

financí se samozřejmě odvíjí i úroveň především technického vybavení a technického zázemí pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 
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Další činnosti systému podpory 

Na Ostravské univerzitě probíhá několik projektů zaměřených jak na studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami, tak studenty intaktní s cílem komplexně řešit 

problematiku integrace v prostředí vysoké školy. Projekt „KARP“ navrhuje a ověřuje 

zavádění inovativních studijních programů a předmětů s tématikou speciální pedagogiky. 

Projekt „Pro plný život“ je zaměřen na studenty se sluchovým postižením a cílem je podpořit 

celoživotní vzdělávání neslyšících. 

Centrum Pyramida úzce spolupracuje s Centrem pro znevýhodněné studenty 

Slunečnice při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Jejich společným projektem, který posiloval neformální složku podpory studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami, byl projekt na sdílení informací a znalostí informací 

v dané problematice a vytváření virtuální sítě prostřednictvím MediaWiki na webovém 

portálu StudiumBezBarier.eu.
455

 

5.4 Zhodnocení případových studií456 

Všechny tři vysoké školy popisované v případových studiích patří mezi velké 

univerzitní komplexy s mnohaletou tradicí a s rozvinutými systémy podpory. Všechny školy 

mají univerzitní metodiku o podpoře studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, mají 

centrum podpory pro tyto studenty s množstvím nabízených služeb, zapůjčují řadu 

kompenzačních pomůcek a šíří osvětu o dané problematice. Studenti, pokud chtějí nějakou 

podporu využívat, musí být v systému podpory evidováni. Průběh modifikace přijímacích 

řízení a žádání o úpravy během studia probíhají podobným procesem na všech třech 

univerzitách. 

                                                 

455
 http://pyramida.osu.cz/index.php?id=143 

456
 Vycházím především z informací získaných z webových stránek škol a částečně z komunikace s pracovníky 

systémů podpory. Pro ucelenější popis systémů podpory a jejich fungování v praxi by bylo zapotřebí udělat 

detailnější výzkumy. 
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Masarykova univerzita v Brně a Karlova univerzita v Praze reflektují své systémy 

jako nekomplexní a do budoucna by komplexnost poskytovaných služeb rády zlepšily. 

Masarykova univerzita v Brně si hodně zakládá na technické a technologické podpoře, 

zdůrazňuje také vědu a výzkum. Nabízené služby nechává otevřené pro subjektivní využití 

studentů, studenti musí sami chtít a umět služby využít. Univerzita Karlova v Praze oproti 

tomu víc staví na sociálním rozměru podpory a individuálnějším vedení klientů centra 

podpory. 

Systém podpory na Ostravské univerzitě v Ostravě je nejmladší. Zdá se, že 

kombinuje přístupy Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity. Svým přístupem 

orientovaným na individuálního klienta se více blíží systému na Univerzitě Karlově, 

nabízenou podporu pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami má detailně popsanou 

a jasně definovanou, čímž předchází zneužití podpory. Univerzita Karlova v Praze a 

Ostravská univerzita v Ostravě hodně zdůrazňují funkční diagnostiku studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

Ostravská univerzita v Ostravě a Masarykova univerzita v Brně mají stejnou 

typologii postižení. Univerzita Karlova v Praze navíc samostatně uvádí skupinu studentů 

s kombinovaným postižením a ve skupině studentů s psychickými poruchami zmiňuje i 

psychiatrická onemocnění. 

Ohlasy studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, jež v dotazníkové šetření 

hodnotili systémy podpory na těchto třech školách, se různí. K obecnějším závěrům o tom, 

jak fungují popisované systémy v praxi, by bylo zapotřebí další podrobnější výzkumy na to 

zaměřené. 
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6 DISKUSE 

Analýza nabídek českých veřejných vysokých škol v oblasti podpory studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami, která byla v rámci práce provedena, přinesla podobné 

výsledky jako Analýza současné situace studentů se specifickými nároky na vysokých 

školách provedená společností Alevia.
457

 Rigorózní práce potvrdila závěr analýzy společnosti 

Alevia, že české vysoké veřejné školy jsou částečně bezbariérové a speciálně pedagogické 

poradenství nabízí více jak polovina z nich. Podrobnosti byly uvedeny v kap. 2.3. 

Dotazníkové šetření potvrdilo některé nálezy zahraničních výzkumů.
458

 Potvrdilo se, 

že vysokoškolští studenti se speciálními potřebami oproti studentům intaktním častěji studují 

nižší stupně studijních programů (více studují bakalářské programy než magisterské a 

doktorské). Potvrdilo se tvrzení autorů Riddel, Weedon
459

, že mezi studenty vysokých škol se 

speciálními vzdělávacími potřebami je nejvíce zastoupena skupina studentů se specifickými 

poruchami učení. Dotazníkové šetření nepotvrdilo tvrzení Barnese
460

, že by studenti se 

speciálními vzdělávacími potřebami byli věkově starší než jejich intaktní spolužáci 

Kvalitativní výsledky dotazníkového šetření a případových studií potvrdily závěry 

zahraničních autorů
461

, že by studenti se speciálními vzdělávacími potřebami uvítali 

průhledný systém podpory s jasnými pravidly, méně byrokracie v procesu žádostí o úpravy 

při studiu a vysvětlování specifik svých vzdělávacích potřeb. Potvrdily se i nálezy šetření 

Cawton, Cole
462

, že studenti se speciálními vzdělávacími potřebami by upřednostnili také více 

neformálních vztahů s vyučujícími, různorodé styly výuky a více možností ověřování výstupů 

studia (tj. inkluzivní výuku, která se více blíží řešení problémů v reálném životě). 

Problematické zůstává, jak zavádět teorii inkluzivního terciárního vzdělávání do 

praxe vysokých škol a jak nastavit systémy podpory studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami tak, aby je evidence „nenálepkovala“, ale zároveň aby bylo poskytování podpory 

                                                 

457
 Alevia, 2010. 

458
 Např. Riddel, Weedon, 2014; Barnes, 2007. 

459
 Riddel, Weedon, 2014. 

460
 Barnes, 2007. 

461
 Např. Goode, 2006. 

462
 Cawthon, Cole, 2010. 
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spravedlivé a dostalo se ke všem potřebným jednotlivcům ve správný čas. Analýza 

předkládaného dotazníkového šetření potvrdila výzkumy zahraničních autorů (např. Murray, 

Lombardi, Wren
463

; Lombardi
464

), že cesta k inkluzivnímu vzdělávání na vysokých školách 

vede přes osvětu všech účastníků vysokoškolského vzdělávání. Významným bodem je to, že 

inkluzivní opatření mají přínos nejen pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, ale 

pro všechny studenty bez rozdílu.
465

 To částečně potvrdila analýza kvalitativních výstupů této 

práce. 

Jednou možností, jak zaručit spravedlivost systému studijní podpory pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami a zajistit jejich „nenálepkování“, je otevření systému 

podpory všem studentům bez ohledu na to, jaký typ speciálních vzdělávacích potřeb mají a 

zda spadají do nějaké objektivní diagnostiky, kterou se mohou prokázat.
466

 Podpora by byla 

poskytována podle symptomů, podle funkční potřebnosti, ne podle diagnóz. Podporu by mohl 

využít v podstatě každý student, který by k tomu shledal důvod. Vedle opatření, která by 

zůstala cílena na určité speciální vzdělávací potřeby (tlumočení do znakového jazyka, 

modifikace studijní literatury do Braillského písma) by se rozvíjela inkluzivní opatření, 

z nichž by těžili všichni studenti (bezbariérový přístup do učebny mohou vedle osob 

s pohybovým somatickým omezením využít i studenti s dočasným zraněním, větší pestrost 

stylů výuky a možností výstupů studia by ocenilo mnoho intaktních studentů, jak zmiňuje 

např. Hanafin a kol. nebo Brandt
467

). 

Do budoucna by bylo vhodné dotazníkové šetření opakovat a cíleně komparovat jeho 

výsledky na jednotlivých vysokých školách spolu s případovými studiemi systémů podpory 

pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami těchto vysokých škol. Z důvodu 

omezeného času a rozsahu rigorózní práce toto nebylo možné provést. Porovnání povědomí 

studentů o problematice speciálních vzdělávacích potřeb vysokoškoláků a jejich postojů 

k dané problematice by mohlo korelovat s úrovní systému podpory studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami na dané škole ve smyslu ucelenosti systému, funkčnosti a efektivity 
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 Murray, Lombardi, Wren, 2010. 

464
 Lombardi, 2010. 

465
 Hanafin a kol., 2006; Healey a kol., 2006; Adams, Holland, 2006, in Brandt, 2011. 

466
 Srov. Alevia, 2010, s. 14. 
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poskytované podpory a mohlo by být tudíž znakem inkluzivního vzdělávání na škole. Tuto 

domněnku by bylo vhodné potvrdit nebo vyvrátit dalšími výzkumy. Dále by bylo vhodné 

provést v budoucnosti šetření o stupni osvěty v oblasti podpory studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami mezi zaměstnanci českých vysokých škol. Inspirací by mohl být 

výzkum, který provedl Lombardi.
468
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7 ZÁVĚR 

7.1 Naplnění cílů práce a zodpovězení výzkumných otázek 

Předkládaná práce ukázala stav systémů podpory studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami v českém terciárním školství. Konfrontací se zahraničními výzkumy 

byly prezentovány aktuální problémy podpory také v jiných státech. Výsledkem 

dotazníkového šetření bylo zjištění, jaké je povědomí českých studentů vysokých škol o 

možnostech podpory vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, jak se 

toto povědomí liší u studentů intaktních a u studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a 

dále jaké jsou postoje vysokoškolských studentů k podpoře studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Dotazníkové šetření i studium literatury odhalily, jaké jsou hlavní 

bariéry při poskytování podpory studentům se speciálními vzdělávacími potřebami a přineslo 

podněty a návrhy k minimalizaci těchto bariér do budoucnosti. Dotazníkové šetření dále 

odkrylo určité fenomény, které se v českém prostředí v oblasti systémů podpory studentů 

vysokých škol se speciálními vzdělávacími potřebami v porovnání se zahraniční literaturou 

manifestují. Případové studie ukázaly příklady organizace systémů podpory pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami na třech vysokých školách. Přinesly podrobný vhled do 

procesu žádostí o podporu pro uchazeče o studium se speciálními vzdělávacími potřebami a 

možnosti jeho podpory na konkrétní škole. 

Šetření přineslo odpovědi na následující výzkumné otázky: 

 Jaký je současný stav podpory studentů veřejných vysokých škol v České 

republice? 

 Jaká je informovanost vysokoškolských studentů o možnostech podpory pro 

studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na veřejných vysokých školách 

v České republice a jaké jsou jejich postoje k udílení této podpory? 

 V čem se liší informovanost vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a bez nich o možnostech podpory pro studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami a v čem se liší postoje těchto dvou skupin studentů 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

 

147 

 

k udílení podpory studentům se speciálními vzdělávacími potřebami při 

vysokoškolském studiu? 

Jaký je současný stav podpory studentů veřejných vysokých škol v České republice? 

Podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami není v českém prostředí 

novinkou. Za poslední roky ve velké míře vzrostla přístupnost škol pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami a přibylo mnoho vysokoškolských studentů 

se specifickými poruchami učení a s psychickými poruchami nebo psychiatrickým 

onemocněním. Na mnoha školách je podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

již zakotvena. Pět veřejných vysokých škol mají v České republice zpracovány pravidla 

podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v samostatné směrnici nebo pokynu 

rektora. O podpoře studentů se speciálními vzdělávacími potřebami nalezneme mnoho 

důležitých informací i v dlouhodobých plánech vysokých škol. 

Zahraniční autoři zmiňují ve svých pracích nedostatek aktivní participace na straně 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a na straně druhé vyzývají vysoké školy 

k proaktivnímu přístupu k rovnosti příležitostí. I v českém prostředí je podpora studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami nastavena spíše „shora“ a vysokoškolští studenti se 

speciálními vzdělávacími potřebami se v ní aktivně neangažují. Některá centra podpory pro 

studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách (např. Kancelář pro 

studenty se speciálními potřebami při Univerzitě Karlově v Praze) provedla evaluaci 

nabízených služeb pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami formou dotazníkového 

šetření mezi uživateli jejich služeb a výsledky chtějí použít pro zlepšení nabízené podpory do 

budoucnosti. Práce přinesla zjištění, že více jak na polovině českých vysokých veřejných škol 

fungují centra podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a více jak na polovině 

českých vysokých veřejných škol funguje speciálně-pedagogické poradenství pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Systém podpory je v českém prostředí definován na základě handicapu – omezení, 

jedná se stále převážně o medicínský model. Pokrokem je provádění funkční diagnostiky na 
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některých vysokých školách, v níž jsou vyzdviženy i silné stránky a přednosti studenta se 

speciálními vzdělávacími potřebami.
469

 Pro obdržení podpory se musí student sám přihlásit a 

být evidován do systému podpory pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na 

vysoké škole. Důvodem tohoto nastavení je způsob financování podpory studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách. Postoj českých vysokých 

veřejných škol ke studentům se speciálními vzdělávacími potřebami lze definovat jako 

integrační. Jen pár škol podniká kroky, které by do budoucnosti vedly k více inkluzivnímu 

prostředí školy.
470

 Hlavními problémy systému podpory studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami je neucelenost systému, netransparentnost, zavádění nastavených pravidel 

do praxe, špatná kooperace a komunikace mezi centry podpory, katedrami a vyučujícími. Za 

hlavní bariéru, která brání plnému zapojení studenta se speciálními vzdělávacími potřebami 

do vysokoškolského studia a života, se ukázal být přístup vyučujících ke studentům se 

speciálními vzdělávacími potřebami vyvěrající z nedostatečných znalostí specifik speciálních 

vzdělávacích potřeb studenta.  

Pro rovnocenný přístup studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

k vysokoškolskému studiu se jako klíčovou ukázala být v pracích zahraničních autorů
471

 i 

v komentářích respondentů z předkládaného dotazníkového šetření role vysokoškolského 

učitele. Tato role by podle mého názoru měla být nově přeformulována. Učitel by měl být 

průvodcem studenta, měl by umět zapojit moderní metody výuky, vhodné pomůcky a 

technologii, umět diferencovat výstupy studia podle jednotlivých studentů a mnohem více 

pracovat s motivací a sebehodnocením studentů. Jde o prvky moderní výuky, inkluzivní 

výuky, která je sice pro učitele náročnější, ale jak uvádějí zahraniční autoři
472

, reflektuje 

skutečný život. Inkluzivní výuka je přínosná nejen pro studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami, ale pro všechny vysokoškolské studenty. Role vysokoškolského učitele dle mého 

názoru klade extrémní nároky na osobnost, znalosti a schopnosti učitele, proto by mu škola 

měla poskytnout odpovídající podporu, zázemí a finanční ohodnocení. Domnívám se, že nová 

role vysokoškolského učitele souvisí s novou rolí vysokých škol ve společnosti vůbec. Podle 

                                                 

469
 Funkční diagnostiku provádějí např. na Karlově Univerzitě v Praze, na Masarykově univerzitě v Brně, na 

Ostravské univerzitě v Ostravě. 
470

 Např.: Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Hradec Králové. 
471

 Murray, Lombardi, Wren, 2010. 
472

 Hanafin a kol., 2006; Healey a kol., 2006; Adams, Holland, 2006, in Brandt, 2011. 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

 

149 

 

mého názoru by měli být vysokoškolští učitelé více připravováni na své povolání v novém 

rozsahu, ke kterému dnes již nestačí pouze znalosti vyučovaného oboru. Noví učitelé 

vysokých škol by například při nástupu do zaměstnání měli být povinni projít školením, kde 

by získali povědomí o problematice studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, o 

systému podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na škole, o možnostech 

moderních metod výuky a ověřování výstupů studia, které škola umožňuje atd. 

Možnosti zlepšení poskytované podpory se odvíjí od zvyšování povědomí o 

problematice mezi zaměstnanci škol a také mezi studenty. Přestože je v literatuře podpora 

studentů se specifickými poruchami učení nebo s psychickým či psychiatrickým 

znevýhodněním jasně zdůvodněná
473

, v praxi je mezi studenty vysokých škol opodstatněnost 

podpory těchto studentů diskutabilní. Pro nedostatečně poučené vysokoškolské učitele je 

podpora studentů s těmito a jinými „neviditelnými“ postiženími při výuce náročná. Zvyšování 

povědomí o dané problematice spolu s příklady dobré praxe na základě výzkumů pomáhá 

dobrému fungování podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle literatury 

a výsledků dotazníkového šetření v této práci by dále pomohlo rozvíjení pozitivních kontaktů 

(včetně těch neformálních) mezi učiteli a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a 

rozvíjení pozitivních kontaktů mezi studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a 

studenty intaktními.  Zde se za dobrou praxí ukázaly být projekty zaměřené na zážitkové a 

sebepoznávací aktivity studentů. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že přibližně polovina 

studentů českých vysokých škol by se chtěla dozvědět více o speciálních vzdělávacích 

potřebách svých spolužáků a téměř 80% studentů českých vysokých škol by byla ochotná 

pomoci se studiem svým spolužákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
474

 Studentům se 

speciálními vzdělávacími potřebami by pro hladší fungování systému podpory při studiu 

pomohlo zprůhlednění a zjednodušení byrokratických procedur, kterými musejí opakovaně 

procházet, aby doložili opodstatněnost úprav při studiu, a které jsou pro ně časově a 

psychicky náročné. 
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 Collins, Mowbray, 2008. 

474
 Viz kap. 4.2, 4.3. 
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Jaká je informovanost vysokoškolských studentů o možnostech podpory pro studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami na veřejných vysokých školách v České republice a 

jaké jsou jejich postoje k udílení této podpory? 

V praktické části rigorózní práce bylo zjištěno, jaká je informovanost českých 

vysokoškolských studentů o možnostech podpory studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami na jejich škole. Přibližně 2/3 vysokoškolských studentů se potkalo se spolužákem 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Přibližně 2/3 studentů vědělo o existenci systému 

podpory pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na jejich vysoké škole. To, jak 

je podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami řešena a jak funguje, už mnoho 

studentů českých vysokých škol nevědělo. Především proto, že se jich to netýká. Pokud by 

studenti potřebovali nějakou podporu vyhledat, přibližně ¾ jich vědělo, na koho se obrátit. 

Přibližně 3/4 vysokoškolských studentů uvedly, že neměli dostatek informací o speciálních 

vzdělávacích potřebách svých spolužáků a přibližně polovina studentů by se chtěla o 

speciálních vzdělávacích potřebách spolužáků dozvědět více. Analýza zde našla prostor pro 

pořádání osvětových a zážitkových aktivit mezi studenty – studenti vysokých škol měli zájem 

o informace o speciálních vzdělávacích potřebách svých spolužáků. Mezi respondenty byl 

nejznámějším typem rozpoznané podpory na vysokých školách odstraňování fyzických bariér 

a navýšení času na napsání písemné zkoušky. V malém množství byla na vysokých školách 

podle respondentů poskytována finanční podpora a úpravy v obsahu výuky. 

Dále byly v dotazníkovém šetření zjištěny postoje vysokoškolských studentů 

k podpoře studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Přibližně 4/5 studentů se 

domnívalo, že studenti se speciálními vzdělávacími potřebami by měli dostávat podporu při 

studiu. Specifické poruchy učení a psychické poruchy nebo psychiatrická onemocnění byly 

respondenty hodnoceny jako nejméně opodstatnitelné k obdržení podpory. Čeští studenti 

neviděli odůvodnění ve finanční podpoře studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a 

v úpravách v obsahu výuky, přestože v zahraničí je tato podpora studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami běžná. Vysoké procento studentů, přibližně ¾, bylo ochotné pomoci 

svým spolužákům se speciálními vzdělávacími potřebami při studiu. Při hodnocení systému 

podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami při vysokoškolském studiu 
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respondenti buď nevěděli, jak systém podpory na škole funguje, nebo se domnívali, že 

funguje dobře. 

V čem se shoduje a v čem se liší informovanost vysokoškolských studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a bez nich o možnostech podpory pro studenty se speciálními 

vzdělávacími potřebami a v čem se liší a v čem se shodují postoje těchto dvou skupin 

studentů? 

Informovanost o systému podpory na škole a postoje k studentům se speciálními 

vzdělávacími potřebami se z povahy mezi skupinou studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a skupinou intaktních studentů věci výrazně lišili. Studenti se speciálními 

vzdělávacími potřebami se ve větší míře stýkali s dalšími spolužáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Byli více informovaní o tom, jak systém podpory na jejich škole 

funguje a jaké druhy podpory nabízí. Většinou znali centrum podpory na škole nebo kontaktní 

osobu na své fakultě. Nejednoznačně vysvětlitelným výstupem dotazníkového šetření byl 

postoj studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří si pětkrát častěji než intaktní 

studenti mysleli, že studenti se speciálními vzdělávacími potřebami by neměli dostávat 

žádnou podporu při studiu. Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami také v mnohem 

větším množství zastávali postoj, že podpora při studiu by neměla být nárokována na základě 

postižení, ale měli by na ni mít nárok všichni studenti rovnocenně. Studenti se speciálními 

vzdělávacími potřebami Byli citlivější a empatičtější k potřebám studentů s neviditelným 

typem postižení. Mnohem více jich uznávalo opodstatněnost podpory z důvodu specifických 

poruch učení nebo z důvodu psychických poruch či psychiatrického onemocnění. 
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7.2 Přínos práce a limity předkládaného výzkumu 

Práce přinesla vhled do zatím málo zkoumaného tématu podpory speciálních 

vzdělávacích potřeb studentů vysokých škol v České republice. Představila ucelený vhled do 

problematiky z mnoha pohledů – legislativní východiska, přístup vysokých škol k studentům 

se speciálními vzdělávacími potřebami, ukázala hlavní bariéry v přístupnosti studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami k vysokoškolskému studiu a možnosti překonávání 

těchto bariér, předkládá pohled intaktních studentů vysokých škol na možnosti udílení 

podpory při studiu studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, analyzuje pohled 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na funkčnost systému podpory při studiu na 

jejich škole, seznamuje s příklady nastavení systému podpory studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami na několika konkrétních vysokých školách. 

Z důvodů obsáhlosti jednotlivých hledisek nebylo možné jít ve všech jednotlivých 

aspektech plně do hloubky a cílem bylo především ukázat šíři zkoumaného tématu. V práci 

nebyl zmíněn pohled vyučujících a zaměstnanců center podpory na nastavení systému 

podpory v praxi. Mezi silnou stránku dotazníkového šetření patřil vysoký počet respondentů a 

velké množství sebraných dat, která bude možné ještě dále analyzovat. Limitem 

dotazníkového šetření je jeho aktuálnost v čase, neboť informovanost a postoje studentů se 

mohou v čase poměrně rychle měnit. Zjištěná data nicméně mohou v budoucnosti sloužit pro 

porovnání stavu budoucího povědomí studentů o dané problematice a být jakýmsi 

ukazatelem, zda se české terciární školství proměňuje směrem k inkluzi. 

Nedostatkem práce bylo to, že některé analýzy vycházely z informací na webových 

portálech vysokých škol a tyto informace nemusely být vždy ucelené. Ne u všech vysokých 

škol se podařilo zjistit na webových portálech stejně detailní informace o zkoumaných 

oblastech. Omezením analýzy případových studií mohla být hodnověrnost sebraných 

informací a osobní předpojatost.
475

 Metoda případových studií byla vybrána pro potřeby 

podrobného zachycení konkrétní situace.
476

 Zvolena byla případová studie výzkumná, která, 
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jak objasňuje Štrach
477

, je více popisná a je ze své povahy spíše vyprávěním příběhu než 

technickým uceleným popisem celého složitého konstruktu. 

V budoucnosti by bylo dobré pokračovat ve výzkumech, které by zjišťovaly 

povědomí o problematice vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími potřebami u 

učitelů vysokých škol v České republice. Bylo by vhodné porovnat povědomí studentů o 

problematice podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na jednotlivých 

vysokých školách v České republice, porovnat situaci podpory na „malých“ a „velkých“ 

vysokých školách, na veřejných a soukromých vysokých školách a zjistit, zda větší povědomí 

o problematice studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na škole (jak u studentů, tak u 

zaměstnanců) vypovídá o větší inkluzi na dané škole. Na území České republiky, pokud je mi 

známo, zatím nebyla systematicky prozkoumána situace potencionálních uchazečů o studium 

se speciálními vzdělávacími potřebami, neznáme jejich sociální situaci, zázemí, předcházející 

vzdělání apod.
478

  

                                                 

477
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478
 Podle Votavy (2010, s. 115) mělo k prvnímu plošnému šetření v této oblasti dojít v roce 2010 na základě 
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