
Příloha 1 
 
 

Přehled vybraných norem sekundárního práva  
Evropských spole čenství a Evropské Unie 

 
 

Doporu čení 
 

• Doporučení č. 86/379 o zaměstnávání zdravotn ě postižených osob ve 
Společenství  

• Doporučení č. 92/441 o určení minimálních prost ředků pro zdravotn ě 
postižené osoby zákonn ě pobývající na území členského státu  

• Doporučení č. 92/442 o sbližování cíl ů a politik v oblasti sociální ochrany  
• Doporučením č. 98/376 o parkovací kart ě pro zdravotn ě postižené osoby 

 
Nařízení 
 

• Nařízení č. 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpe čení na 
zaměstnané osoby  

• Nařízení č. 1626/2000 o implementaci nařízení Rady č. 577/1998 o 
organizaci pr ůzkumu trhu pracovních sil ve Spole čenství ve vztahu k 
příležitostným modul ům pro pr ůzkum trhu pracovních sil v rámci programu 
2001- 

 
Rezoluce 
 

• Rezoluce Rady z 21. ledna 1974 o sociálním ak čním programu  
• Rezoluce Rady z 27. června 1974 zakládající první program pro vzd ělávací 

rehabilitaci zdravotn ě postižených osob  
• Rezoluce Evropského parlamentu z 11. března 1981, o hospodá řské, 

sociální a vzd ělávací integraci zdravotn ě postižených osob v Evropském 
spole čenství se zvláštním z řetelem k mezinárodnímu roku zdravotn ě 
postižených osob 1981  

• Rezoluce Rady a zástupců členských států v Radě z 21.12. 1981 o sociální 
integraci zdravotn ě postižených osob 

• Rezoluce Rady z 22 prosince 1986 o akčním programu pro r ůst 
zaměstnanosti  

• Rezoluce o sociální situaci postižených žen a žen, které se starají o 
postižené  

• Rezoluce Rady a ministrů školství v Radě z 31. května 1990 o integraci d ětí 
a mladých lidí se zdravotním postižením do b ěžného systému vzd ělávání 

• Rezoluce Rady o komunitárním akčním programu týkajícím se přístupu 
dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí 

• Rezoluce o lidských právech zdravotn ě postižených osob 
• Rezoluce o právech zdravotn ě postižených osob 
• Rezoluce Rady a zástupců vlád členských států v Radě z 20. prosince 1996 

o rovných p říležitostech pro zdravotn ě postižené osoby   



• Rezoluce Evropského parlamentu o sdělení Komise o rovnosti p říležitostí 
pro zdravotn ě postižené osoby  

• Rezoluce Rady o zaměstnání a sociální dimenzi informa ční spole čnosti  
• Rezoluce o rovných p říležitostech v zam ěstnávání pro zdravotn ě postižené 

osoby  
• Rezoluce o zprávě Komise o hodnocení Třetího komunitárního akčního 

programu pomoci zdravotn ě postiženým osobám  
• Rezoluce Rady a ministrů práce a sociálních věcí v Radě z 29. června 2000 

o vyvážené ú časti žen a muž ů v rodinném život ě a v  
• Rezoluce Rady a zástupců vlád členských států v Radě ze 17. prosince 

1999 o zaměstnanosti a sociální dimenzi informa ční spole čnosti  
• Rezoluce Rady a ministrů práce a sociálních věcí členských států v Radě 

ze dne 29. června 2000 o vyvážené ú časti muž ů a žen v rodinném život ě a 
zaměstnání – po řadí – žen a muž ů 

• Rezoluce Rady z 25. března 2002 o Evropském akčním plánu 2002: 
přístupnost ve řejných webových stránek a jejich obsah   

 
Rozhodnutí 
 

• Rozhodnutí č. 63/266 upravující všeobecné principy pro implementaci 
spole čné politiky odborného vzd ělávání   

• Rozhodnutí č. 79/505/EEC o uzavření Protokolu k Úmluvě o dovozu 
vzdělávacích, v ědeckých a kulturních  

• Rozhodnutí č. 88/231 o založení druhého komunitárního programu pro 
zdravotn ě postižené osoby   

• Rozhodnutí č. 89/658 o dalším rozvoji systému Handynet v rámci programu 
Helios  

• Rozhodnutí č. 93/136 zakládající třetí komunitární akční program pomoci 
zdravotn ě postiženým osobám 

• Rozhodnutí č. 93/512 o komunitární technologické iniciativ ě Společenství 
pro zdravotn ě postižené a starší lidi  

• Rozhodnutí č. 2000/750 o založení komunitárního ak čního programu na 
potírání diskriminace   

• Rozhodnutí o e-Inclusion - využívání možností informa ční spole čnosti pro 
sociální inkluzi  

• Rozhodnutí č. 2001/903 Rady o Evropském roce zdravotn ě postižených 
2003 

• Rozhodnutí č. 50/2002 zakládající Komunitární akční program k podpo ře 
spolupráce mezi členskými státy p ři potírání sociální exkluze   

 
Směrnice 
 

• Směrnice č. 76/207 o implementaci principu rovného zacházení mezi muži a 
ženami, pokud jde o p řístup k zam ěstnání, odborné vzd ělávání a kariérní 
postup v zam ěstnání a pracovní podmínky  

• Směrnice č. 2000/78 zakládající obecný rámec pro rovné zacházení a 
zaměstnání a povolání 2000  p. 16-22 

• Sdělení  



• Sdělení Komise o rovnosti p říležitostí pro osoby se zdravotním postižením , 
COM (96)0406 

• Sdělení Komise o některých opatřeních Společenství k potírání 
diskriminace , z 25.11.1999, COM (1999) 

• Sdělení Komise: K Evrop ě bez barier pro osoby se zdravotním postižením , 
COM (2000) 

• Sdělení Komise zakládající vodítka pro komunitární iniciativu EQUAL 
týkající se nadnárodní spolupráce k posílení nových  prost ředků pro boj 
proti všem formám diskriminace a nerovnosti ve spoj ení s trhem práce , 
2000/C1 27/02 

• Zprávy  
• Zpráva Výboru pro zaměstnanost a sociální věci o sdělení Komise o 

rovnosti p říležitostí pro osoby se zdravotním postižením , COM (96) 0406-
C4-0582/96 

• Další dokumenty  
• Informace Komise: Sociální integrace zdravotn ě postižených osob  – Rámec 

pro vývoj komunitární činnosti, ÚL C 347, 31/12/1981 
• Charta základních práv EU , 2000/C 364/01, 18. 12. 2000 



Příloha 2 
 
 

Seznam úplných názv ů veřejných vysokých škol  
uváděných ve srovnávací studii 

 

 

AMU Akademie múzických umění v Praze 
AVU Akademie výtvarných umění v Praze 
ČVUT České vysoké učení technické v Praze 
ČZU Česká zemědělská univerzita v Praze 
JAMU Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
MU Masarykova Univerzita 
MZLU Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 
OU Ostravská univerzita v Ostravě 
SU Slezská univerzita v Opavě 
TUL Technická univerzita v Liberci 
UHK Univerzita Hradec Králové 
UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
UK Univerzita Karlova v Praze 
UP Univerzita Palackého v Olomouci 
UPa Univerzita Pardubice 
UTB Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
VFU Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně 
VŠB - TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze 
VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
VŠPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava 
VŠUP Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze 
VUT Vysoké učení technické v Brně 
ZČU Západočeská univerzita v Plzni 



Příloha 3 
 

Poradenská pracovišt ě zaměřená na podporu student ů se speciálními 
pot řebami na Univerzit ě Karlov ě1 

 
Název 
instituce 

Studentský fará ř ETF UK 
Zaměření osobní setkání a pastorační rozhovory se studenty 

Název 
instituce 

Poradenské centrum HTF UK 
při kated ře psychosociálních v ěd a etiky 

Zaměření • Všeobecné a profesní poradenství pro studenty s postižením, zajišťování tlumočení 
do znakového jazyka pro neslyšící studenty, kurzy znakového jazyka pro studenty 
UK, příprava textů pro studenty se zrakovým postižením, podpora při zajišťování 
speciálních pomůcek, logopedická intervence, poradenství pro studenty kulturních, 
jazykových minorit a zahraniční studenty se specifickými jazykovými potřebami. 

• Konzultace, diagnostika a intervence pro studenty se specifickými poruchami učení. 
• Poskytování informací, osvětová a přednášková činnost v oblasti náboženství, nových 

náboženských směrů a sekt v České republice. 
• Psychoterapeutická podpora a pomoc studentům v těžké životní situaci. 
• Spirituální a religiózní podpora a pomoc klientům a jejich rodinám po výkonu trestu. 

Název 
instituce 

Psychologická a psychoterapeutická poradna  
1. LF UK 
při Ústavu pro humanitní studia v léka řství 

Zaměření • orientace na klinickou psychologii, psychodiagnostiku a psychoterapii 
• individuální psychoterapie i skupinový psychologický výcvik 
• řešení osobních problémů, sebepoznání 
• řešení problémů v partnerských, manželských, rodinných či generačních vztazích 
pomoc při adaptaci na vysokoškolské studium, řešení studijních a motivačních problémů 

Název 
instituce 

Psychologická poradna 2. LF UK 
Zaměření • prevence psychických selhání studentů 2. LF UK v průběhu studia, zaměření na 

zlepšení jejich psychosociální adaptace v oblasti studijní i v jiných oblastech osobního 
života 

• pomoc při utváření optimálního modelu studia 
• nácvik zvládání zátěže a stresu při studiu i pozdějším výkonu lékařské profese 
• zaměření na zlepšení porozumění budoucích lékařů ve vztahu k pacientům 
psychologická a psychoterapeutická pomoc v krizích a adaptačních selháních studentů a 
absolventů v oblasti osobní, partnerské i rodinné, při překonávání deprese, úzkostnosti, 
jídelní patologie ad. problémů 

Název 
instituce 

Studentská poradna 3. LF UK 
při Centru preventivního léka řství 

Zaměření • studijní poradenství, pomoc při řešení studijních problémů, akademických záležitostí 
a hledání efektivního studijního stylu 

• poradenství při řešení osobních problémů 
• psychoterapie zaměřená na osobní rozvoj a zvládání úzkostných a depresivních 

stavů, psychosomatických obtíží, poruch příjmu potravy 
• prevence a zvládání stresu (vč. zkouškového) s pomocí webových stránek 

Název 
instituce 

Středisko služeb pro studenty LF UK v Plzni 
Zaměření • osobní a psychologické poradenství 

• zdravotní a sociální poradenství 
• studijní a profesní poradenství, nabídka exkurzí, kurzů 
• nabídka dobrovolných aktivit ve zdravotní a sociální sféře 

                                                 
1 Dostupné na http://www.cuni.cz/UK-60html  



• právní poradenství 
• informace o možnostech dalšího vzdělávání pro studenty i absolventy 

Název 
instituce 

Pedagogicko-psychologická poradna LF UK v Hradci 
Králové 
při Ústavu sociálního léka řství  

Zaměření 
 

 

Poradna je primárně určena medikům LF UK, sekundárně uchazečům o studium na LF 
HK, pracovníkům fakulty a příp. i dalším zájemcům 
 

• neúspěšnost ve studiu, adaptace na studium, studijní styl 
• pedagogicko-psychologické poradenství 
• poruchy sebehodnocení a emotivity, nespokojenost sám se sebou 
• intra- a interpersonální konflikty, zátěžové situace 
• životní styl, formování životní filozofie 
• konzultace o komunikaci s nemocným, pocity dehumanizace medicíny 
 

Metody práce: 
• psychologický rozhovor, rogersovská psychoterapie, systemická rodinná terapie 
 

Poradenské centrum spolupracuje: 
• s Linkou důvěry Hradec Králové 
• se Střediskem pro podporu zdraví, prevenci drogové závislosti a AIDS při KHS v HK 

Název 
instituce 

Psychologická poradna FaF UK v Hradci Králové 
při kated ře sociální a klinické farmacie 

Zaměření • psychologická diagnostika, strukturování rozumových schopností a osobnosti 
• pomoc při adaptaci studentů na VŠ studium, při snížené sebedůvěře, emocionální 

labilitě, nedostatku motivace 
• pomoc v problematice partnerských vztahů a při volbě povolání 
• nácvik relaxace a energizace jako součást duševní hygieny 
• trénink tolerance k zátěžovým situacím, schopnosti navazovat kontakty 

Název 
instituce 

Lékové informa ční centrum FaF v Hradci Králové  
při kated ře sociální a klinické farmacie  

Zaměření 
 

Informační servis pro zdravotníky (výjimečně i nezdravotníky) v oblastech: 
• farmakoterapie - efektivní zpracovávání a interpretace informací z oblasti léčby léky 
• otázky speciálních vlastností léků – indikace/kontraindikace k léčbě, nežádoucí účinky 

a interakce, podávání vybraným populačním skupinám (děti, staří lidé, těhotné a kojící 
ženy) 

• otázky týkající se přípravy, dostupnosti a spotřeby léčiv 
• otázky farmakoekonomiky, etiky a managementu farmacie 
• právní aspekty, vztahující se k léčivu 

Název 
instituce 

Psychologická poradna FF UK 
při kated ře psychologie 

Zaměření • problémy adaptace na VŠ studium (negativní nálady, strach, úzkost, pocity 
méněcennosti, psychosomatická onem, poruchy soustředění, paměti či schopnosti se 
učit) 

• metody studia a studijní práce na VŠ 
• partnerské a interpersonální vztahy, sebepoznávání a sociální komunikace 
• interakční výcvik sociálně-psychologických a komunikačních dovedností; 
• řešení osobnostních poruch, poruch sebepojetí, sexuální orientace, neurotických 

potíží,  existenciální frustrace, narušených vztahů (k rodičům, partnerům, spolužákům); 
• řešení existenčních otázek spojených s hledáním zaměstnání 

Název 
instituce 

Mediatéka Jazykového centra FF UK 
Zaměření 
 

• prezenční studium cizích jazyků (AJ, NJ, FJ, ŠJ, IJ, LATJ, RJ, ČJ pro cizince, anglický 
a americký znakový jazyk) pro studenty a  učitele FF UK i širší akademickou veřejnost 

• knižní fond (v AJ, NJ, FJ, ŠJ, LATJ, RJ a ČJ pro cizince) a americká literatura - 
absenční výpůjčky 

• audio-, video- a počítačové programy pro jazykové samostudium 
• satelitní jazykové vysílání a celovečerní filmy s anglickými titulky 
• cvičné verze cizojazyčných zkoušek, včetně zkoušek do postgraduálního studia 



• výuka angličtiny pro neslyšící 
• jazykové programy ve znakové řeči pro neslyšící studenty 
• metodické poradenství pro studenty a učitele 
• spolupráce se zahraničními univerzitními pracovišti, zaměřenými na speciální výuku 
• mezinárodní semináře k otázkám cizojazyčné výuky pro učitele 

Název 
instituce 

Centrum podpory studia zrakov ě postižených na UK - 
Laborato ř Carolina  při MFF UK , 
Při kabinetu softwaru a výuky informatiky  

Zaměření 
 

• odborné konzultace 
• braillský i černotiskový tisk a digitalizace učebních textů 
• kurzy i samostatná práce v laboratoři se speciálním vybavením 
 

Název 
instituce 

Poradenské a informa ční centrum pro zdravotn ě postižené 
při PedF UK - kated ře speciální pedagogiky 

Zaměření 
 

• všeobecné a profesní poradenství pro zdravotně postižené studenty 
• konzultace o možnostech modifikace či tvorbě individuálního studijního programu 
• tlumočení přijímacích a dílčích zkoušek (v rámci možností i přednášek) do znakové 
řeči ad. technická podpora výuky pro sluchově postižené studenty 

• kurzy znakové řeči pro studenty 
• zajišťování textů k přijímacím a dílčím zkouškám pro zrakově postižené studenty 
• zajišťování speciálních pomůcek pro zdravotně postižené studenty 
• zajišťování mobility zdr. postižených studentů při zkouškách, výuce a na praxích 
• zajišťování mezinárodní mobility v rámci zahr. studijního programu Socrates/Erasmus 
• logopedická intervence, korektivní logopedická a návazná foniatrická péče při 

poruchách a vadách řeči 
Název 
instituce 

Akademická psychologická poradna PedF UK 
při Kated ře pedagogické a školní psychologie  

Zaměření • pomoc při řešení osobní, sociální a studijní krize a komplikací 
• trénink schopnosti sebepoznání, autoregulace a sebeutváření 
• pomoc absolventům a postgraduálním studentům při adaptaci na učitelskou praxi a při 
řešení některých specifických edukačních problémů z praxe 

• poradenství pro středoškoláky, uvažující o studiu na VŠ 
(také pro posluchače  PřF UK, MFF UK a DAMU) 
 

Název 
instituce 

Tělovýchovná a pedagogicko-psychologická poradna 
FTVS UK 

Zaměření 
 

• optimalizace vysokoškolského studia a výuky 
• studijní adaptace a profesní orientace studentů 
• diagnostika osobnostních předpokladů pro různé profese 
• řešení osobních a rodinných problémů 
• psychologická analýza kritických životních situací sportovních a mimosportovních 

(problémy aktivních výkonnostních a špičkových sportovců) 
• problémy zdravotně handicapovaných 

Název 
instituce 

Institut rehabilitace zrakov ě postižených  
při FHS UK 

Zaměření • přímé i expertní posudky a  služby pro zrakově postižené 
• proškolování instruktorů prostorové orientace a praktické výchovy pro zrakově 

postižené 
• vývoj speciálních pomůcek a modelů pro zrakově postižené 
• návrhy na odstraňování architektonických bariér pro zrakově postižené 
• návrhy řešení informačních systémů pro zrakově postižené 

Název 
instituce 

Psychologická ambulance pro poslucha če VŠ  
při SZÚP 

Zaměření 
 

• psychologická pomoc v náročných životních situacích a studijních problémech 
• individuální a skupinová psychoterapie, relaxační cvičení 
• partnerské a rodinné poradenství 



 



Příloha 4 
 
 

Odborná pracovišt ě zaměřená na podporu student ů se speciálními pot řebami na 
Univerzit ě Karlov ě1 

 
 

Název 
instituce 

Centrum sportovních aktivit zdravotn ě postižených 
student ů UK 

Zaměření Hlavním cílem centra je umožnit sportovní vyžití studentům s 
různými typy postižení a prostřednictvím sportu vyrovnávat rozdíly 
mezi zdravými a postiženými mladými lidmi. Sídlem centra v Praze 
je loděnice Regata, kde je zázemí centra. V loděnici a jejím 
bezprostředním okolí je možno provozovat vodní sporty (kanoistika, 
jachting), cyklistiku, stolní tenis, posilování. Pracovníci centra 
pořádají rovněž celou řadu akcí mimo Prahu – lyžování v 
Krkonoších (Pec pod Sněžkou - Husova bouda, Špindlerův Mlýn) i v 
Alpách a Dolomitech nebo vodní sporty (kanoistika, jachting) na 
základně ve Vikleticích na Nechranické přehradě, na českých a 
slovenských řekách nebo u moře v Chorvatsku (Viganj). Připravují 
také setkání handicapovaných studentů, které se koná každoročně 
v rámci Rektorského dne. Loděnice Regata je jedinečná pro sport 
zdravotně postižených hlavně svoji polohou přímo na břehu Vltavy. 
Důležitá je možnost příjezdu vozíčkářů auty přímo k vodě. Břeh je 
zde velmi pozvolný a umožňuje postiženým snadný nástup do lodí.  

Název 
instituce 

Laborato ř Carolina 
Centrum podpory studia zrakov ě postižených student ů na UK p ři 
Kabinetu software a výuky informatiky Matematicko-f yzikální fakulty 
UK 

Zaměření Centrum slouží přednostně studentům UK, a pokud jsou volné 
kapacity, je laboratoř přístupná bezplatně všem zrakově 
postiženým. Organizuje kurzy, poskytuje konzultace, umožňuje 
samostatnou práci v dobře vybavené laboratoři s rychlým 
přístupem na internet, poskytuje braillský i černotiskový tisk a v 
omezené míře provádí i digitalizaci učebních textů pro klienty centra 
(aktuální seznam skenovaných knih je na 
http://carolina.mff.cuni.cz/knihy.php). 

Název 
instituce 

Institut rehabilitace zrakov ě postižených p ři Fakult ě 
humanitních studií UK 

Zaměření Své služby nabízí Institut i zrakově postiženým studentům VŠ. Na 
počátku (cca 1 měsíc před nástupem na vysokou školu) se student 
seznámí s umístěním a vnitřním členěním školy, koleje a menzy a 
zároveň probíhá nácvik základních tras mezi nimi. Po této úvodní 
přípravě následuje dlouhodobá doprovodná péče v rozsahu asi 16 - 
60 hodin měsíčně, při které se operativně řeší vznikající potřeby 
studentů. Především se procvičují základní trasy, student se 

                                                 
1 Dostupné na http://www.cuni.cz/UK-60html 



seznámí s dalšími zařízeními školy, s dopravním systémem v 
návaznosti na mimopražskou dopravu, s rozmístěním kulturních 
zařízení atd., podle individuálních potřeb jednotlivce. Výuka je 
realizována v průběhu akademického roku individuálně, pravidelně 
1x týdně (v případě potřeby i častěji). 

Název 
instituce Mediatéka Jazykového centra Filozofické fakulty UK 
Zaměření 

Mediatéka slouží především k prezenčnímu studiu cizích jazyků. 
Jejími uživateli se mohou stát studenti a učitelé Filozofické fakulty 
UK i širší akademická veřejnost. 

Název 
instituce 

Elektronická knihovna 
Ústav české literatury a literární v ědy Filozofické fakulty UK 

Zaměření Elektronická knihovna české literatury a teorie literatury nabízí 
přístup k základním i těžko dostupným textům, používaným pro 
základní a případně i volitelné kurzy v rámci studia české literatury 
na Filozofické fakultě UK. Elektronická knihovna pro studium české 
literatury (http://cl.ff.cuni.cz) nabízí texty určené pro studijní účely, 
a proto není veřejně přístupná - slouží hlavně studentům oboru 
český jazyk a literatura 

Název 
instituce Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UK 
Zaměření • zabezpečení individuálního řešení výpůjček bez ohledu na 

standardní nastavení knihovnického softwaru  
• možnost využití chráněných míst pro zrakově postižené 

uživatele (2 PC stanice, vybavené kromě běžného 
uživatelského softwaru i podporou pro slabozraké - Grand 
ProfiKompletem, který obsahuje ZoomText Xtra 7.11 Lev.1 pro 
zvětšování a zvýraznění objektů na obrazovce a WinTalker 
Voice 1.51 a Window Eyes 4.2 PRO pro hlasový výstup; na 
dalším pracovním místě je k dispozici kamerová čtecí lupa 
Twinkle Star 75+ s cb monitorem 17’’)  

• přístup na internet i pro zrakově postižené  
• skenování textů - především materiálů potřebných pro výuku 

(xeroxy, sylaby, přehledy…); na žádost studenta i učitele lze 
zajistit digitalizaci učebních textů. Cílem je (ve spolupráci s 
vyučujícími jednotlivých předmětů) vytvářet ucelený komplet 
vybraných textů ke studovaným oborům a podílet se na 
budování knihovny textů v elektronické podobě zapojené do 
souborného katalogu. Aktuální seznam digitalizovaných textů 
je k dispozici na http://beta.pedf.cuni.cz/handiscn.htm.  

• asistenční služby při práci na výše uvedených zařízeních 
podle přání a potřeb uživatelů - poskytují pracovníci knihovny 

Název 
instituce Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
Zaměření 
 

Knihovna je speciálním pracovištěm PF, jehož účelem je 
minimalizovat handicap zrakově postižených studentů při přístupu 
ke studijním textům.  



Název 
instituce Knihovna Evangelické teologické fakulty UK 
Zaměření Knihovna ETF UK zpřístupňuje českou a zahraniční odbornou 

literaturu a ostatní informační zdroje z teologie (nejen evangelické), 
filosofie, církevních i obecných dějin, religionistiky, klasické 
filologie a hraničních společenskovědních oborů. Poskytuje 
standardní knihovnické služby akademické obci UK i odborné 
veřejnosti. Ve volném výběru, oborově a tematicky rozděleno, je cca 
70 tisíc svazků. Na 20 studijních místech z 50 je možnost připojení 
vlastního notebooku. Uživatelům knihovny je k dispozici 10 
počítačů s internetem, na němž je přístupný též kompletní katalog 
knihovního fondu (knihovní systém ALEPH). 

Název 
instituce Knihovna Katolické teologické fakulty UK 
Zaměření 
 

Knihovna nabízí v digitální podobě odbornou literaturu, která je 
nutná ke studiu na KTF UK, a ve formě zvukových knih další 
křesťanskou literaturu. 

Název 
instituce 

Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické 
fakulty UK 

Zaměření pracoviště zajišťující výuku studijního oboru Čeština v komunikaci 
neslyšících 

Název 
instituce Ústav jazykové a odborné p řípravy 
Zaměření 
 Jazykový kurz pro zdravotně postižené 

 



Příloha 5a 
 
 

Organizace pro zrakov ě postižené v Praze 
 
 
 

 
Blindhelp  
Steinerova 735/1, schr. 98, 149 00, 
Praha 11 - Háje  
603 810 000, 272 942 505 
done@quick.cz  
 
Centrum zrakových vad  
FN Motol, V Úvalu 84, 150 06, 
Praha 5  
224 432 772 
czv@post.cz  
 
LORM 
Zborovská 62, Praha 5, 150 00  
257 325 478 
info@lorm.cz  
www.lorm.cz  
 
Okamžik  
Nemocniční 7, 190 00, Praha 7  
775 209 055, 233 379 196 
m.michalek@okamzik.cz 
asistence@okamzik.cz 
poradna@okamzik.cz  
www.okamzik.cz  
 
Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých  
Krakovská 21, 110 00, Praha 1  
221 462 146 
sons@braillnet.cz  
 
Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 
Rehabilita ční a rekvalifika ční 
středisko D ědina  
Šmolíkova 866, 161 00, Praha  
221 462 462 
dedina@dedina.cz  
 
 
 

TyfloCentrum, o.p.s 
TyfloCentrum Praha  
Krakovská 21, 110 00, Praha 1  
221 462 492 
praha@tyflocentrum.cz  
www.tyflocentrum.cz/praha  
 
Tyfloservis, o.p.s.  
Krakovská 21, 110 00, Praha 1  
221 462 365 
centrum@tyfloservis.cz  
www.tyfloservis.cz  
 
VIA sdružení hluchoslepých  
K Vodojemu 29, 150 00, Praha 5  
251 556 381 
jajakes@volny.cz  



Příloha 5b 
 
 

Organizace pro sluchov ě postižené v Praze 
 
 
 

 
Česká komora tlumo čníků 
znakového jazyka  
Za Černým Mostem 1522/B, 198 00, 
Praha 9  
281 918 747 
cktzj@cktzj.com  
www.cktzj.com  
 
Česká unie neslyšících  
Havlíčkova 4, Praha 1, 110 00  
604 547 035, 222 328 900 
deafunie@mbox.vol.cz  
www.cun.cz  
 
Český klub ohluchlých  
Radlická 56, 150 00, Praha 5  
cko-praha@volny.cz  
 
Federace rodi čů a přátel sluchov ě 
postižených  
Hábova 1571, 155 00, Praha 5  
235 517 691 
frpsp@frpsp.cz  
 
LORM 
Zborovská 62, Praha 5, 150 00  
257 325 478 
info@lorm.cz  
www.lorm.cz  
 
Pevnost  
Sokolovská 304/810, 190 61, Praha 
9  
266 006 390 
pevnost@pevnost.com  
www.pevnost.com  
 
Suki  
Pod Markétou 30, 104 00, Praha 10  
muler@quick.cz  
 
 

 
Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých v ČR 
Karlínské nám. 12, 186 03, Praha 8  
snncr@quick.cz  
 
VIA sdružení hluchoslepých  
K Vodojemu 29, 150 00, Praha 5  
251 556 381 
jajakes@volny.cz  



Příloha 5c 
 
 

Organizace pro t ělesně postižené v Praze 
 
 
 

 
Asociace muskulárních dystrofik ů 
Petýrkova 1953/24, Praha 4, 148 00  
272 933 777 
amd@md-cz.org  
www.md-cz.org  
 
Centrum Paraple  
Ovčárská 471, 108 00, Praha 10  
274 771 478, 274 773 785 
paraple@paraple.cz  
www.paraple.cz  
 
Centrum pro zdravotn ě postižené 
hl. m ěsto Praha  
Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00  
736 509 900, 224 324 406 
jzavadilova@tiscali.cz  
www.czppraha.cz  
 
Centrum pro zdravotn ě postižené 
hl. m ěsto Praha 
Centrum pro zdravotn ě postižené 
Praha 1, 7  
Rybná 24, 110 00, Praha 1  
736 509 864, 224 828 431 
spsr-p1@volny.cz  
 
Centrum pro zdravotn ě postižené 
hl. m ěsto Praha 
Centrum pro zdravotn ě postižené 
Praha 10, 15  
Moskevská 61, 101 00, Praha 10  
736 509 855, 272 741 825 
spsr-p10@volny.cz  
 
Centrum pro zdravotn ě postižené 
hl. m ěsto Praha 
Centrum pro zdravotn ě postižené 
Praha 2, 3  
Balbínova 6, 120 00, Praha 2  
736 509 852, 224 253 877 
szdppraha2@razdva.cz  

Centrum pro zdravotn ě postižené 
hl. m ěsto Praha 
Centrum pro zdravotn ě postižené 
Praha 5, 13  
Zborovská 46,Praha 5,13,150 00  
736 509 865, 257 315 430 
czpp5@centrum.cz  
 
Centrum pro zdravotn ě postižené 
hl. m ěsto Praha 
Centrum pro zdravotn ě postižené 
Praha 6  
Wuchterlova 11, 160 00, Praha 6 
736 509 866, 224 323 433 
czp.praha6@tiscali.cz  
736 509 866, 224 323 433 
czp.praha6@tiscali.cz  
 
Centrum pro zdravotn ě postižené 
hl. m ěsto Praha 
Centrum pro zdravotn ě postižené 
Praha 8, 9, 14, 18, 19, 20 a  
Lovosická 40/440, 190 00, Praha 9 
736 509 853, 284 810 936 
centrum.praha9@volny.cz  
U Skládky 4, 190 00, Praha 9  
284 818 767 
jhukelova@seznam.cz  
 
Klub becht ěrevik ů 
Na Slupi 4, revmatologický ústav, 
128 00, Praha 2  
323 661 794 
klub.bechtereviku@seznam.cz  
www.klub-bechtereviku.com  
 
 
 
 
 
 



Městské centrum sociálních služeb 
a prevence  
Palackého nám. , podchod metra, 
128 00, Praha 2  
222 646 151 
Centrum pro zdravotn ě postižené 
Středočeského kraje 
Centrum pro zdravotn ě postižené 
Praha vých. a záp 
infokontakt@volny.cz  
www.mcssp.cz  
 
Parkinson  
Ruská 69, 100 00, Praha 10  
272 739 222 
parkinson@volny.cz  
www.volny.cz/parkinson  
 
Pohoda 
Hálkova 1, Praha 2, 120 00  
777 913 450, 296 303 003 
poradna@pohoda-help.cz  
www.pohoda-help.cz  
 
Pražská organizace vozí čkářů 
Benediktská 6, 110 00, Praha 1  
224 826 078, 224 827 210 
pov@gts.cz  
www.pov.cz  
 
Prosaz 
Kodymova 2526, 158 00, Praha 5  
296 113 214 
prosaz@prosaz.cz  
www.prosaz.cz  
 
Sdružení pro komplexní pé či při 
DMO 
Všehrdova 14, 118 00, Praha 1  
224 815 912 
www.dmoinfo.cz  
 
Sdružení pro rehabilitaci osob po 
cévních mozkových p říhodách  
U Michelského lesa 366, 140 00, 
Praha 4  
241 721 518, 776 721 519 
scmp@volny.cz  
www.sdruzenicmp.cz  
 

Sdružení zdravotn ě postižených v 
ČR 
Karlínské nám. 8, 186 00, Praha 8  
222 314 990, 222 314 992 
ŽIVOT 90, o.s. 
 
K. Světlé 18/286, 110 00, Praha 1  
222 333 555, 800 157 157 
sekretariat@zivot90.cz  
www.zivot90.cz  
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