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Tématem práce jsou ústavněprávní záruky práva zdravotně postižených na přístup ke 

vzdělání. Osoby se zdravotním postižením, tělesným i duševním, tvoří významnou část 

společnosti. Jako specifický subjekt lidských práv jsou však tyto osoby pojímány až v druhé 

polovině 20. století, a to nejprve jako subjekty ochrany a sociálního zabezpečení, teprve později 

s cílem plného zapojení těchto osob do společnosti. Nejvýznamnějším mezinárodním 

instrumentem na tomto poli je Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, která byla 

přijata na půdě OSN v roce 2006. 

Právo na vzdělání je důležitým lidským právem, které vyvěrá z lidské důstojnosti. 

Vzdělání předpokladem pro výkon dalších práv a je jedním z klíčových prostředků k začlenění 

osob se zdravotním postižením do společnosti. Zdravotní postižení může být často překážkou 

či diskriminačním důvodem v přístupu ke vzdělání. Proto je nutné v této oblasti věnovat 

osobám se zdravotním postižením zvláštní pozornost. 

Cílem práce je pojmenovat hlavní ústavněprávní záruky práva zdravotně postižených na 

přístup ke vzdělání. Pramenem těchto záruk je jednak Listina základních práv a svobod 

s ohledem na judikaturu Ústavního soudu. Práce ale zohledňuje i záruky vyplývající 

z mezinárodních lidskoprávních úmluv, jichž je Česká republika smluvní stranou, včetně 

judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Ústavněprávní záruky jsou v práci rozděleny do 

těchto skupin: dostupnost, fyzická a ekonomická přístupnost, obsahová a formální vhodnost 

a přizpůsobivost vzdělávání, dále důraz na nejlepší zájem dítěte a soudní přezkum rozhodování 

o právu na vzdělání. 

Dále se práce zabývá českou právní úpravou a jejím dynamickým vývojem, který nastal 

zejména po rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D.H. a ostatní proti České 

republice. Současná právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením na základní 

úrovni, které se tato práce věnuje především, je obsažena zejména ve školském zákoně a jeho 

prováděcích předpisech. Práce hodnotí tuto právní úpravu z hlediska výše jmenovaných 

ústavněprávních záruk práva zdravotně postižených na přístup ke vzdělání. 

 


