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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je popsat podpůrné služby, které poskytují studentům se 

sluchovým postižením vysoké školy v České republice. Jsou zde uvedeny zákony, které se 

pojí s právem na vzdělávání osob se specifickými potřebami, resp. osob se sluchovým 

postižením. Následně se práce věnuje jednotlivým oblastem nezbytných pro studium na 

vysoké škole, jako např. jazykové kompetence či tlumočnické služby. Stěžejní část práce 

tvoří výčet veřejných vysokých škol, u kterých je uvedeno, zda zřizují centrum pro 

poskytování služeb studentům se specifickými potřebami a následně jsou prezentovány 

konkrétní služby, které jsou nabízeny studentům se sluchovým postižením. Posléze je 

uvedena organizace, která sdružuje některé veřejné vysoké školy, které poskytují podpůrné 

služby studentům se specifickými potřebami. Dané informace byly získány pomocí 

analýzy webových stránek konkrétních vysokých škol, případně skrze elektronické 

dotazníky. Výsledky této práce umožňují rychlý a ucelený vhled do problematiky 

poskytování služeb studentům se sluchovým postižením na vysoké škole.  
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ABSTRACT  

The purpose of this thesis is to describe support services for students with hearing 

impairment which are being provided by Czech universities. The paper describes laws 

related to educational rights concerning students with special needs.  The thesis is also 

devoted to particular areas that are necessary for university studies, such as language 

proficiency or interpreting services. The main part of the thesis is a list of public 

universities, which holds the information whether each university establishes a service 

centre for students with special needs and presents specific services provided to students 

with hearing impairment. Lastly, there is mentioned an organization which unites together 

some of the public universities that provide support services for students with specific 

needs. All information has been acquired by analyzing websites of the universities, in some 

cases also through e-questionnaires. The results of this thesis enable a quick and 

comprehensive insight into the issue of the provision of services to students with hearing 

impairment at university. 
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Úvod 

Cílem této bakalářské práce je přinést informace o tom, zda a případně jaké služby 

veřejné vysoké školy poskytují studentům se sluchovým postižením. Pro téma této práce je 

nutné taktéž vymezit terminologii týkající se problematiky sluchového postižení, proto je 

tomu věnována jedna kapitola. Poté jsou uvedeny zákony platné v České republice, které 

se pojí se vzděláváním osob se sluchovým postižením. Také je zde uveden princip 

financování služeb poskytovaných na veřejných vysokých školách. Posléze jsou 

zmiňovány různé oblasti, se kterými se setkávají studenti se sluchovým postižením nejen 

při studiu na vysoké škole, nicméně jsou neopomenutelné v daném kontextu práce.   

Další část této bakalářské práce obsahuje výčet veřejných vysokých škol v České 

republice. Seznam veřejných vysokých škol je rozdělen na ty, které neposkytují žádné 

podpůrné služby studentům se specifickými potřebami a na ty vysoké školy, které nějakou 

formou a rozsahem nabízejí podpůrné služby této skupině studentů. U těch vysokých škol, 

které poskytují služby studentům se sluchovým postižením, je uvedena tabulka, která 

zpřehledňuje výčet služeb poskytovaných danou institucí.  

Je nutné zmínit, že jedinec se sluchovým postižením potřebuje velmi individuální 

přístup s ohledem na jeho komunikační potřeby. O to více to platí pro studenty se 

sluchovým postižením na vysoké škole. Tyto osoby jsou velmi heterogenní skupinou, od 

které by se mělo očekávat, že bude mít rozličné potřeby, které by v jejich studijním zájmu 

měly být naplňovány. O daných potřebách pojednává tato bakalářská práce. 
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1. Terminologie a legislativa související se vzděláváním osob se 

sluchovým postižením  
 

1.1 Terminologie týkající se osob se sluchovým postižením  

V posledních letech se v odborné, ale i v laické společnosti začíná užívat poněkud 

obecné označení osoby s jistým typem postižení, v tomto případě tedy osoby se sluchovým 

postižením. Lze též užívat označení sluchově postižený, ovšem zde se ztrácí onen 

přídomek „osoba s …“, jež naznačuje pohled na člověka, v první řadě jako na lidskou 

bytost. Avšak pro tuto práci je nutné osoby se sluchovým postižením rozlišit do více 

specifických kategorií. Toto rozdělení je nezbytné z hlediska specifičnosti potřeb 

plynoucích z jednotlivých skupin.  

Skupiny jsou tři a liší se dle velikosti sluchové ztráty, dobou vzniku sluchového 

postižení a v neposlední řadě preferovaným komunikačním kódem. Poslední zmiňované 

kritérium je nejdůležitější vzhledem k poskytování služeb, které mohou studenti se 

sluchovým postižením na vysoké škole využívat.  

Konkrétní rozdělení je tedy následující: neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé osoby.  

U neslyšících a nedoslýchavých osob je podstatné, zda dokáží vnímat mluvenou řeč 

sluchem bez nebo s kompenzačními pomůckami. Podrobněji se o definici neslyšících osob 

zabývá zákon č. 384/2008 o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, 

kde dle §2 jsou neslyšící „[…] osoby, které neslyší od narození, nebo ztratily sluch před 

rozvinutím mluvené řeči, nebo osoby s úplnou či praktickou hluchotou, které ztratily sluch 

po rozvinutí mluvené řeči, a osoby těžce nedoslýchavé, u nichž rozsah a charakter 

sluchového postižení neumožňuje plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem.“  

Primárním komunikačním prostředkem neslyšících osob je znakový jazyk.  

Nedoslýchavé osoby jsou dle Hrubého ty osoby, jejichž sluchovou ztrátu lze 

úspěšně kompenzovat sluchadly či jinými technickými pomůckami. Nedoslýchavý člověk 

může díky kompenzačním pomůckám ve vhodném prostředí bez větších problémů vnímat 

mluvenou řeč. Taktéž jako komunikační kód používá mluvenou řeč a psaný jazyk. (1997, 

s. 43) 

 Ohluchlí lidé jsou ti, kteří o sluch přišli po osvojení mluvené řeči. Je důležité, 

v jakém věku ke ztrátě sluchu dojde, zda před osvojením nebo až po osvojení mluvené 
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řeči. Pokud pojde k prelingválnímu1 ohluchnutí, tak tito lidé většinou užívají znakový 

jazyk. Jestliže ke ztrátě sluchu dojde postlingvální,2 je pravděpodobné, že tito lidé budou 

užívat ke komunikaci mluvený jazyk přibližně stejně jako před ztrátou sluchu.  

 

1.2 Legislativa zaměřená na vzdělávání osob se sluchovým postižením 

Již Listina základních práv a svobod zmiňuje, že každý má právo na vzdělání. 

Pokud bychom však o neslyšících uvažovali jako o jazykové menšině, vzhledem k užívání 

českého znakového jazyka, jež je jejich mateřským jazykem, a který je svébytným jazykem 

nezávislým na českém jazyce, lze v Listině základních práv a svobod čerpat z odstavce 

týkajícího se práv národnostních a etnických menšin, kde je mimo jiné výslovně napsáno, 

že „Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek 

stanovených zákonem zaručuje též právo na vzdělání v jejich jazyku […].“ (Listina 

základních práv a svobod, 1993) Ovšem takto „pokrokově“ nešlo v převážné většině 

případů smýšlet až do roku 1998.  

V roce 1998 byl vydán Zákon o znakové řeči, ve kterém se pouze krátce zmiňuje 

právo neslyšících osob na vzdělávání s využitím znakové řeči.3 Nicméně uvádí i informace 

týkající se poskytování tlumočnických služeb žákům středních škol a studentům vysokých 

škol. (Zákon o znakové řeči, 1998) Zde se poprvé setkáváme s explicitním uvedením práva 

neslyšících nejen na vzdělání ve znakové řeči, což z dnešního pohledu budí jisté 

terminologické rozpaky, ale i se sdělením toho, že mají právo na tlumočnické služby, i 

když pouze jen v sekundární a terciární úrovni vzdělávání, a to bezplatně. 

Zákon č. 155/1998 o znakové řeči byl roku 2008 novelizován a přejmenoval se na 

Zákon č. 384/2008 o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. V tomto 

zákoně jsou nově definovány komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob, 

jimiž je „český znakový jazyk a komunikační systémy vycházející z českého jazyka.“ (Zákon 

o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, 2008) Z těchto změn 

vychází následná úprava i dalších dílčích částí předešlého zákona o znakové řeči. Je zde 

tedy uvedeno, že neslyšící a nově zmíněné i hluchoslepé osoby mají právo na „vzdělávání s 

využitím komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob.“ (Zákon o 

                                                 
1 prelingvální – sluchová vada vzniklá před ukončením vývoje řeči 
2 postlingvální – sluchová vada vzniklá po ukončení vývoje řeči 
3 znaková řeč – dříve používané označení komunikace neslyšících osob, prostřednictvím pohybů, pozic a 

tvarů rukou, pohybů hlavy a horní části trupu a mimiky obličeje; dnes se již užívá termín znakový jazyk 
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komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, 2008) Samozřejmě zde byla 

ponechána část o bezplatném poskytnutí tlumočnických služeb neslyšícím a hluchoslepým 

žákům středních škol a studentům škol vysokých.  

Lidé se sluchovým postižením jsou specifickou skupinou, vzhledem k možnostem 

jejich vzdělávání. Ne vždy měli žáci a potažmo studenti se sluchovým postižením stejný 

přístup ke vzdělání, tak jako intaktní jedinci. Například povinná školní docházka pro 

mládež vyžadující zvláštní péči se ve školském zákoně objevuje až v roce 1948, kde je 

uvedeno, že se školy „zřizují zejména pro mládež tělesně vadnou a s vadami smyslů a řeči, 

duševně a mravně vadnou, postiženou chorobami a umístěnou v léčebných ústavech a 

ozdravovnách“. (Školský zákon, 1948) Do té doby byli žáci se sluchovým postižením 

vzděláváni buď doma, nebo byli umístěni v ústavech, kde ke vzdělávání nějakou ucelenou 

formou spíše nedocházelo.   

Nicméně tato práce se zaměřuje na studenty se sluchovým postižením na vysokých 

školách, proto je nezbytné vycházet ze zákona č. 111/1998 o vysokých školách. Tento 

zákon uvádí, jakou úlohu mají ve společnosti vysoké školy. Například umožňují získání 

profesní kvalifikace, přípravu pro výzkumnou práci či „umožňují získávat, rozšiřovat, 

prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury.“ (Zákon o 

vysokých školách, 1998) 

Kromě těchto všeobecných úloh je však v tomto zákoně v paragrafu 21 jasně 

uvedeno, že je veřejná vysoká škola povinna „činit všechna dostupná opatření pro 

vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole“ (Zákon o vysokých školách, 1998). Tímto 

se rozumí to, že veřejná vysoká škola musí poskytovat takové služby těm studentům, kteří 

jsou nějakým způsobem znevýhodněni, aby se vyrovnaly případné rozdíly mezi intaktními 

studenty a studenty s postižením. To má vést ke srovnatelným podmínkám při studiu, aby 

žádná skupina studentů nemohla být zvýhodněna či spíše znevýhodněna nedostatečnou 

podporou při svém studiu na vysoké škole, plynoucí z jejich zdravotních znevýhodnění.  

Další odstavec tohoto zákona se zmiňuje o poskytování informačních a 

poradenských služeb, které souvisí se studiem a tyto služby mají být poskytovány jak 

studentům, tak i uchazečům o studium. Tato zmínka o uchazečích o studium je velmi 

podstatná vzhledem k tomu, že již při přijímacím řízení je v jistých případech nutná 

modifikace přijímací zkoušky.  
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Vysokoškolský zákon se ovšem vztahuje pouze na veřejné vysoké školy, které se 

podle něj musí řídit. Soukromé a státní vysoké školy pod tento zákon nespadají, proto se 

jejich působení v odvětví podpory studentů se specifickými potřebami, resp. sluchovým 

postižením může značně lišit.   

 

1.3 Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 

Kromě zákonů vztahujících se ke vzdělávání osob se specifickými vzdělávacími 

potřebami existují i dokumenty, které nemají legislativní povahu, avšak stále pracují 

s myšlenkou rovnoprávného zapojení žáků a studentů do vzdělávacího systému.  

Jedním z těchto dokumentů je Národní program rozvoje vzdělávání v České 

republice, taktéž označovaný jako Bílá kniha. Tento program se zabývá strategiemi 

v oblasti vzdělávání a poskytuje podněty ke konkrétní práci škol.  Mimo jiné se zabývá i 

terciárním vzděláváním, kdy charakterizuje základní předpoklady pro toto studium, ale 

také cíle a jeho institucionální strukturu.  

Jak již bylo zmíněno výše, všichni mají právo na vzdělání a v tomto dokumentu se 

tato informace explicitně uvádí také – „Přístup ke vzdělávání je rovný a v maximální míře 

otevřený, vylučující diskriminaci z jakéhokoliv důvodu.“ (Bílá kniha, 2001, str. 66) 

Rovností a otevřeností vzdělávání je myšleno to, že když uchazeč splní přijímací kritéria, 

tak by mu nic nemělo bránit k nástupu a studiu na vysoké škole. Dále se dočteme, že je 

nezbytné, „[…] aby se nemohly z žádného důvodu projevit problémy v případě zdravotně 

handicapovaných uchazečů […]“ (Bílá kniha, 2001, str. 67). Cílem tedy je podporovat 

studenty se specifickými vzdělávacími potřebami v jejich studijních záležitostech, pomoci 

jim v překonávání překážek spojených se studiem vzhledem k jejich znevýhodnění a 

kvalitně je připravovat na jejich budoucí pracovní uplatnění. 

Neméně důležité informace, zde zmíněné, se týkají integrace studentů, a to nejen 

těch se speciálními vzdělávacími potřebami, ale všech studentů participujících v terciárním 

vzdělávání. Pro všechny je náročné začít studovat v neznámém prostředí s odlišnými 

požadavky a většinou mnohem náročnějšími, než jaké byly na střední škole, proto je 

nezbytné poskytnout podporu, která usnadní tento přechod a celkově přispěje k úspěšnému 

zařazení do vysokoškolského prostředí.   
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1.4 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020  

Dalším podobným dokumentem je Strategie vzdělávací politiky České republiky do 

roku 2020. Na ten navazuje Akční plán inkluzivního vzdělávání pro období 2016 – 2018, 

který zpracovává cíle a opatření Strategie na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání. 

(Horváthová, Pastieriková, 2017, s. 22)  

Strategie vzdělávací politiky 2020 obsahuje tři priority, které jsou vázány na 

myšlenku zlepšujícího se vzdělávání. Pro tuto práci je nejpodstatnější první priorita, která 

se zabývá snižováním nerovnosti ve vzdělávání. V této oblasti řeší různé koncepce, které 

by měly být zavedeny a užívány ve vzdělávání. Mimo jiné se zabývá i podporou 

kompenzace všech typů znevýhodnění – sociálního, kulturního a zdravotního, která má být 

řešena na individuální úrovni. S tímto bodem se pojí i jeden další – udržet otevřený přístup 

k terciárnímu vzdělání. (Strategie vzdělávací politiky 2020, 2014) 

V dokumentu samotném se zmiňuje, že „nelze za plně uspokojivé považovat ani 

podmínky vytvářené ve prospěch zdravotně postižených uchazečů o studium a studentů“ 

(Strategie vzdělávací politiky 2020, 2014, s. 20). Je dobré, že se zde reflektují nedostatky v 

zajišťování bezbariérového studia studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. Pokud 

je zřejmé, že jsou v poskytování služeb nějaké nedostatky, lze na nich pracovat a do 

budoucna je zlepšovat.  
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1.5 Financování studia studentů se specifickými vzdělávacími potřebami 

Zanesení práva na vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, 

resp. studentů se sluchovým postižením do zákonů je jistě podstatné, avšak neméně 

důležitá je otázka financování zvýšených nákladů na studium těchto studentů.  

Do roku 2011 spadalo veškeré financování zvýšených nákladů na studium do 

organizace jednotlivých vysokých škol, které si svépomocí hledali finanční prostředky, 

které většinou pocházeli z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky (Horváthová, Pastieriková, 2017, s. 22). 

Od počátku roku 2012 se financování zvýšených nákladů na studium studentů se 

specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole stalo normalizovaným a byl vydán 

dokument, jenž stanovil pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým 

školám v České republice. Od tohoto roku tedy Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy přiděluje finance jednotlivým veřejným vysokým školám, které je následně 

nárokově poskytují jednotlivým studentům prostřednictvím služeb, které využívají. Služby, 

které student bude využívat, jsou konzultovány s centrem, které tyto služby 

zprostředkovává či s pověřenou osobou, která má na starost koordinaci těchto služeb. 

Pokud chce vysoká škola čerpat finanční příspěvek, musí podat písemný požadavek 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které následně posuzuje požadavky a 

případně poskytuje finanční příspěvek na studenta se specifickými vzdělávacími 

potřebami. Tento finanční příspěvek je vypočítán na základě přesně určeného vzorce 

s různými koeficienty. (Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým 

školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017, 2017, s. 26) 

V daných pravidlech pro poskytování příspěvku je užita dvojí typologie postižení. 

První klasifikace je brána z pohledu medicínského, hledí tedy spíše na druh postižení a 

jeho typické lékařské vymezení. Druhým typem je funkční hledisko, při kterém se nehledí 

na lékařskou diagnózu, ale zabývá se vhodnými pracovními a komunikačními metodami, 

které jsou při vzdělávání na vysoké škole kýžené, aby bylo umožněno bezbariérové 

studium.  

Studenti se sluchovým postižením jsou v této kategorizaci rozděleni do dvou 

skupin. Na nedoslýchavé a později ohluchlé, tedy uživatele primárně mluveného jazyka, 

kteří komunikují českým jazykem. Druhou skupinu tvoří neslyšící, kteří jsou uživateli 
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českého znakového jazyka. V dokumentu jsou uvedeny jednotlivé služby, které by měly 

být poskytovány dané skupině studentů. V případě sluchového postižení mají uživatelé 

mluveného jazyka k dispozici následující opatření: simultánní přepis, vizualizaci pomocí 

artikulačního tlumočení, individuální výuku, studijní asistenci, časovou kompenzaci a 

režijní opatření. Neslyšící studenti mají k dispozici tyto služby: editovatelný elektronický 

dokument, elektronický videodokument, simultánní přepis, obsahový zápis, vizualizaci 

pomocí znakované češtiny, tlumočení do znakového jazyka, individuální výuku, studijní 

asistenci, osobní asistenci, režijní opatření a časovou kompenzaci. (Pravidla pro 

poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy pro rok 2017, 2017, s. 29) 

 

1.6 Typy podpory, které jsou poskytovány studentům se sluchovým 

postižením 

Informace, které jsou obsaženy v této podkapitole, byly čerpány z dokumentu 

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017. V tomto dokumentu jsou vyjmenovány 

různé služby, které je možné studentům se specifickými vzdělávacími potřebami 

poskytovat. Z tohoto výčtu jsou pro tuto práci vybrány pouze ty, které se týkají přímo 

studentů se sluchovým postižením.  

Artikulační tlumočení 

Při artikulačním tlumočení se zřetelně ústy artikulují slova tak, aby bylo možné 

snadno odezírat to, co je řečeno. Tuto službu využívají osoby, které preferují v komunikaci 

český jazyk.  

Časová kompenzace 

 Časová kompenzace, jak již název napovídá, se týká navýšení času pro danou 

studijní aktivitu, než je pro tuto aktivitu standardní. Studentům se sluchovým postižením se 

běžně poskytuje delší časová lhůta pro práci s psaným textem, která je důležitá pro 

pochopení daného textu či pro překlad do českého znakového jazyka.  

Editovatelný elektronický dokument 

 Editovatelný elektronický dokument „jehož textová vrstva je v celém svém rozsahu 

[…] přístupná odečítačům obrazovky, je uložena ve formátu, který umožňuje archivovat 

sémantickou strukturu textu […], a je uživatelským způsobem editovatelná (nejde tedy o 
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PDF nebo jiný formát určený k fixaci konečného znění).“ (Pravidla pro poskytování 

příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT, 2017, str. 43) Takovýto dokument 

je přístupný online, avšak je chráněn autorizovaným přístupem.  

Videodokument 

 Tato služba poskytuje informace skrze digitální videozáznam. Videozáznam se 

nejčastěji využívá jako médium, na které je nahrán projev ve znakovém jazyce, a který je 

posléze přístupný online.  

Individuální výuka 

 Individuální výuka „není primárně určena ke znalostní kompenzaci nedostatečné 

připravenosti z nižších stupňů vzdělávání“ (Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací 

veřejným vysokým školám MŠMT, 2017, str. 45). Pokud je ovšem u studentů se 

sluchovým postižením obtížné dosáhnout podobných výsledků ve srovnání s intaktními 

studenty, je individuální výuka potřebná. Typicky se to děje u studentů se sluchovým 

postižením, resp. uživatelů českého znakového jazyka, kteří mají problémy v českém 

jazyce a převážně jeho terminologii. Taktéž se tyto obtíže objevují při výuce cizích jazyků, 

či jiných předmětů, které jsou atypicky náročné pro svoji specifickou terminologii (např. 

technické obory). Avšak může se jednat i o problémové vnější podmínky prostředí, kdy je 

tempo výuky příliš rychlé, vyučující není zvyklý na určitý přednes vyhovující potřebám 

studenta či o kombinaci různých prvků ve výuce, které je nesnadné sledovat zároveň. 

Obsahový zápis 

 Tato služba se zaměřuje na faktický zápis informací, které jsou sdělovány. Jde o 

zápis informací, ze kterých se lze posléze učit jako z plnohodnotného učebního materiálu. 

Navíc lze tyto zápisy nechat editovat vyučujícími, aby se v nich nevyskytovaly případné 

chyby. Je nutné zdůraznit, že se nejedná o přepis reálného mluveného projevu, tedy o 

formu sdělovaného, ale opravdu pouze o věcný zápis obsahu vyučovaného předmětu.  

Osobní asistence 

 Pro studenty se sluchovým postižením se osobní asistence poskytuje hlavně v rámci 

úpravy textů. Při psaní prací, nutných k řádnému plnění studijních povinností, je ve většině 

případů nutná jazyková korekce těchto textů, aby se zde omezily chyby způsobené 

nedostatečným osvojením českého jazyka.  
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Režijní opatření 

 Režijní opatření je všeobecná podpora studentů, která se nedá předem přesněji 

určit. Jedná se spíše o organizační domluvu mezi studenty a pracovníky školy a také o 

studijní poradenství, které se týká studijních strategií během studia.   

Simultánní přepis  

 Simultánní přepis je služba, která se poskytuje převážně pouze studentům se 

sluchovým postižením. Jde o písemný přepis mluveného projevu v reálném čase, který se 

realizuje v elektronické formě. Zapisuje se vše, co je v daném okamžiku řečeno, a tím se 

přepis liší od obsahového zápisu. Nicméně ve výjimečných případech je možné simultánní 

přepis upravovat a tím získat obsahový zápis.  

Studijní asistence 

 Tato služba se zabývá asistencí zaměřenou na minimalizování studijních problémů. 

Asistence je poskytována přímým kontaktem mezi studentem a určeným studijním 

asistentem. Studentům se sluchovým postižením je tato asistence poskytována hlavně 

v případech, kdy je nutná „pomoc při orientaci v neznámém dokumentu s netriviální 

strukturou“. (Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám 

MŠMT, 2017, str. 49)  

Tlumočnický servis 

 Tlumočení do/z českého znakového jazyka zajišťuje tlumočník, který má 

dostatečné vzdělání v této oblasti. Tlumočník tak zajišťuje komunikaci mezi slyšící 

osobou, která používá mluvený jazyk a neslyšící osobou, která komunikuje českým 

znakovým jazykem. Pokud je to nezbytné, tak se v rámci tlumočení poskytuje i překlad 

psaných textů do znakového jazyka.  

Zapisovatelský, přepisovatelský a vizualizační servis 

 Do této kategorie spadá simultánní přepis, obsahový zápis a artikulační tlumočení. 

Avšak vzájemně se vylučuje poskytování simultánního přepisu a artikulačního tlumočení, 

vzhledem k nemožnosti rozdělení pozornosti mezi obě tyto služby zároveň.  

Znakovaná čeština 

 Znakovaná čeština je systém, kterým se vizualizuje mluvený projev. „Jedná se o 

umělý jazykový systém využívající gramatické prostředky češtiny, která je současně hlasitě 
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nebo bezhlasně artikulována; spolu s jednotlivými českými slovy jsou pohybem a 

postavením rukou ukazovány odpovídající znaky českého znakového jazyka.“4 

Při jeho užívání je nutné znát znaky českého znakového jazyka a tuto komunikaci tedy 

zprostředkovává tlumočník.  

Znakový jazyk 

 Znakový jazyk je komunikační systém, který využívají neslyšící osoby. „Český 

znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými 

vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, 

pozicemi hlavy a horní části trupu.“ (Zákon o komunikačních systémech neslyšících a 

hluchoslepých osob, 2008) 

 

Výše zmíněné podpůrné prostředky jsou výčtem, který zmiňuje dokument od 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ovšem nejsou to jediné a zdaleka ne 

všechny možnosti, které by mohli studenti se sluchovým postižením na vysoké škole 

využít.  

 Další podpůrné prostředky ve své publikaci zmiňuje Vitásková (2003), která se 

ovšem více zaměřuje na aktivity poradenských pracovišť na vysokých školách. Autorka 

zmiňuje služby, z nichž některé jsou již uvedeny v Pravidlech pro poskytování příspěvku a 

dotací veřejným vysokým školám. Je to například osobní asistence, do které zařazuje 

tlumočení do znakového jazyka, znakované češtiny a orální tlumočení. Následně uvádí 

možnost adaptace studijních materiálů, která se týká skenování, digitalizace a tisku 

studijních materiálů. Dále také přepis zvukových záznamů a kopírovací služby. Všechny 

vyjmenované možnosti se týkají práce s textem, což je stěžejní bod pro studenty se 

sluchovým postižením, vzhledem k jejich potřebě čerpat informace ze psaných materiálů.  

 Vitásková se ovšem zabývá i nutností konzultační činnosti, kdy se konzultují 

konkrétní potřeby studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, ale taktéž se pojí 

s intaktními studenty, a tedy následná spolupráce mezi studenty navzájem. Samozřejmé je 

domluvení se s pedagogickými pracovníky a potažmo všemi zaměstnanci instituce, se 

kterými se student se sluchovým postižením může dostat do kontaktu, aby věděli, jak 

s těmito studenty komunikovat, a jak jim poskytnout potřebnou podporu. S tímto se pojí 

školící účast, kdy se proškolují asistenti, tedy studenti zapojení do asistenční činnosti, ale 

taktéž pedagogičtí pracovníci a všichni dotčení zaměstnanci.  

                                                 
4 dle Zákona č. 384/2008 o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob 
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 Neméně důležitou součástí je poskytování metodické pomoci a diagnostiky, ze 

které se posléze vychází při určování potřebné podpory jednotlivým studentům.  

 Taktéž se přistupuje i k nezbytnosti materiálního a technického zabezpečení, což 

zahrnuje nákup a případnou modernizaci zařízení a přístrojů, které jsou potřebné k zajištění 

bezbariérového prostředí. Může se zdát, že zajistit spotřební materiál není tak důležité 

kritérium, ovšem materiál se spotřebovává ve zvýšeném množství (např. neustálé 

kopírování studijních textů apod.), proto je to také nutné vzít v potaz, jako podpůrné 

hledisko.  

 Se zajištěním materiálního vybavení se může pojit i publikační a osvětová činnost. 

Osvětová činnost zahrnuje předávání informací zaměstnancům, pedagogům a studentům 

dané vzdělávací instituce. Taktéž mohou být realiazovány odborné semináře na různá 

témata, která se týkají konkrétní problematiky.  

Poslední věc, kterou Vitásková zmiňuje, je grantová činnost. Většina podpůrných 

služeb je spjatá se zvýšenou finanční náročností a jak již bylo zmíněno výše, Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje jistou finanční částku, ovšem je nezbytné, aby si 

vysoké školy sháněly peníze i z jiných zdrojů. (Vitásková, Ludíková, Souralová, 2003, str. 

9-10) 
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2. Student se sluchovým postižením na vysoké škole 
 

2.1 Jazykové kompetence  

Sluch je jedním z nejdůležitějších smyslů, díky kterému získáváme informace, a 

také nám umožňuje interakci s druhými. Proto je při jeho chybění či poškození obtížné 

zapojit se do každodenních činností, které mohou zahrnovat i vysokoškolské studium. Dle 

Květoňové je „sluchově postižený student vystaven neustálému stresu, na který může 

reagovat rezignací na svůj cíl“ (2007, s. 43). Stres může být způsobem mnoha faktory, 

například častým neporozuměním, neustálým nedorozuměním, neochotou okolí být 

nápomocný či vyčerpáním z namáhavých podmínek studia. Tomuto všemu by mělo být 

předcházeno, aby se nestávalo, že studenti se sluchovým postižením vysokých škol 

nedokončí své studium jen z toho důvodu, že budou mít pocit nepochopení pro své 

specifické potřeby.  

Protože jsou informace na převážné většině vysokých škol předávány verbálně, a 

vzhledem k přednáškám pro velké množství studentů, je pro sluchově postižené studenty 

toto studium bez poskytované podpory nesnadné až skoro nemožné. Takový problém 

v oblasti komunikace může snižovat pocit sebejistoty a vést k podhodnocení reálných 

dovedností. (Hádková, 2006, s. 29)  

Uchazeč o studium na vysoké škole se sluchovým postižením by měl mít představu, 

jaké jsou jeho dovednosti a přednosti, samozřejmě by měl znát i své slabé stránky a podle 

toho volit obor studia. Měl by vzít v úvahu i možnou komunikační bariéru, která by se 

mohla objevit nejen v případné cizojazyčné terminologii, jako se to děje například při 

studiu medicíny apod.  

Problematika jazykových kompetencí jedinců se sluchovým postižením při studiu 

je velmi aktuální téma. Pokud na vysoké škole studuje student s těžkým sluchovým 

postižením, jehož mateřským jazykem je český znakový jazyk, je pro něho toto studium 

obzvláště náročné, protože vlastně studuje v odlišném jazyce (Květoňová, 2007, s. 43).  

Takové studium by se dalo přirovnat k situaci, kdy by slyšící český student začal studovat 

obor, který by byl v cizím jazyce.  

Problematiku porozumění českému jazyku studenty se sluchovým postižením 

reflektuje i Vitásková. Zmiňuje obtíže především u těch jedinců, kteří absolvovali základní 

a střední školy pro sluchové postižené žáky. Žáci, kteří absolvovali tyto instituce, nemají 
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většinou dostatečně velkou slovní zásobu, která je základem pro pochopení souvislostí a 

teoretické podstaty studijních oborů. Z toho vyplývá, že jednou z největších překážek je 

jazyk a komunikace, a je tedy nezbytné, aby uchazeč o studium měl následující jazykové 

kompetence:  

• „[…] znalosti jazykové (tzn. gramatika a lexikum příslušného jazyka), 

• znalosti věcné (encyklopedické), 

• znalosti interakční, které zahrnují schopnost prostřednictvím adekvátních 

jazykových prostředků identifikovat záměr autora, znalost komunikačních norem, 

metakomunikační schopnosti, 

• znalosti strategické, spojené se schopností postupně vybírat z jazykového, věcného 

a interakčního souboru znalostí vhodné prostředky, 

• speciální znalosti, využívané při propojování poznatků z textu s vlastními znalostmi 

a zkušenostmi, které pomáhají odhalit autorův záměr […].“ 

(Vitásková, 2003, s. 21, cit. dle Hoffmannová, 1997) 

Pokud jedinec nemá zvnitřněny tyto jazykové dovednosti je velmi malá šance, že 

bude schopen funkčně komunikovat s okolím. Avšak je možné, že se správnou podporou 

ze strany vysoké školy, resp. centra poskytující podporu studentům se specifickými 

potřebami, bude student se sluchovým postižením nejen úspěšně studovat, ale taktéž, že 

bude zlepšovat svoji komunikační zručnost vzhledem ke každodenní nutnosti používat 

český jazyk, čímž by se měly rozvíjet všechny jeho jazykové úrovně. (Hádková, 2006, s. 

34) 

 

2.2 Funkční diagnostika 

Pokud je uchazeč o studium přijat na vysokou školu, je nutné, aby proběhla funkční 

diagnostika studentových potřeb, které bude potřebovat v následujících letech strávených 

ve vysokoškolském prostředí. Avšak předběžnou funkční diagnostiku je možné provádět 

již u uchazečů o studium, z důvodu úpravy přijímacího řízení, pokud to je nezbytné.  

Diagnostiku provádí odborná pracoviště či pracovníci příslušné fakulty studenta. 

S těmito pracovišti či pracovníky se spojí kontaktní osoba nebo pracovník studijního 

oddělení, který jim podá informace o daném studentovi.  

Pro diagnostiku je vytvořen speciální formulář, do kterého se zanáší výsledek 

„konzultace studenta s odborným pracovníkem, jehož účelem je identifikovat potřeby a 
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případná omezení studenta v průběhu studia konkrétního studijního oboru a následně 

navrhnout vhodné mechanismy či opatření vedoucí k jejich uspokojování či kompenzaci.“ 

(www.cuni.cz., cit. 18. 11. 2017) V posudku se uvádí modifikace studijních podmínek, což 

je například „[…] žádost o individuální studijní plán, úpravy formy a průběhu plnění 

studijních povinností, zápočtů a zkoušek, žádost o asistenci při studiu, tlumočení, zapůjčení 

pomůcky, digitalizaci […].“ (www.cuni.cz., cit. 18. 11. 2017) 

Aby mohla být diagnostika využívána, je nutný písemný souhlas studenta se 

speciálními potřebami s vyhotoveným posudkem, a to následně také umožňuje jeho 

evidenci v informačním systému. Vypracovaná diagnostika není konečnou a neměnnou 

zprávou. Vždy, když je to nutné, lze provádět úpravy, např. kvůli nenadálé změně 

zdravotního stavu. (Univerzita Karlova, 2016) 

 

2.3 Tlumočnické služby 

Jak již bylo několikrát zmíněno, vysokoškolské studium by měl student se 

sluchovým postižením zvládnout, pokud bude vyhověno jeho potřebám, hlavně těm, které 

se budou týkat komunikačních požadavků. Jednou z takových specifických potřeb je 

tlumočení z českého jazyka do českého znakového jazyka či opačně, které zprostředkovává 

tlumočník. Jak uvádí Hádková, „Tlumočení nelze považovat v žádném případě za úlevu 

nebo zvýhodňování […]“ (2006, s. 30). Tlumočení je vlastně převedení sdělení z jednoho 

jazyka do druhého, aby měl mluvčí i adresát stejnou představu o tématu, o kterém se 

hovoří. Není tedy možné, aby se při tlumočení přidávaly do sdělení informace, které by 

nějakým způsobem zvýhodňovaly příjemce informací.  

 Tlumočení by mělo být k dispozici všem studentům, kteří ho potřebují. 

Poskytováno by mělo být pro všechny studijní účely, tedy ne pouze na tlumočení 

přednášek, ale například také při vyřizování studijních záležitostí na studijním oddělení 

apod. Vybraný tlumočník by měl být profesionál, tudíž by se měl pečlivě připravovat na 

tlumočení každé přednášky i semináře, aby měl dostatečnou slovní/ znakovou zásobu, 

kterou bude potřebovat. Samozřejmostí by mělo být i tlumočení vystoupení jednotlivých 

studentů, například v rámci prezentace referátu či zadané práce. (Hronová a kol., 2004, s. 

3)  

Pokud by nastala situace, že na výuku není zajištěno tlumočení, mělo by se řešit, 

jak taková výuka bude probíhat. Je potřebné zvážit, zda bude student se sluchovým 
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postižením přítomen i navzdory chybějícímu tlumočníkovi a bude mít nemalé potíže 

s rozuměním, či bude tato konkrétní výuka zrušena a nahrazena jiným termínem, kdy bude 

možné tlumočení zajistit, aby všichni studenti měli stejné podmínky pro získávání nových 

informací.  

Avšak je nutné zmínit, že tlumočení jako služba studentům se sluchovým 

postižením je poměrně nová. V zákonu, jak již bylo uvedeno, se tlumočení objevilo až 

v roce 1998 a od té doby se tato služba neustále vyvíjí a zlepšuje. Nicméně ji negativně 

ovlivňuje to, že se obecně potýkáme s nedostatkem tlumočníků, a o to hůře se proto shání 

tlumočníci schopní tlumočit odborné předměty na vysokých školách.  

Nejen tlumočení, ale všechny služby by měly být poskytovány kvalitně. To 

znamená, že všichni, kdo jsou zapojeni do podpory studentů, jsou kompetentní v dané 

problematice a mají přehled a znalosti tomu odpovídající. 

 

2.4 Úspěšnost studia a spolupráce zúčastněných osob 

Než se jedinec stane studentem vysoké školy, je nutné, aby úspěšně prošel 

předcházející stupně vzdělávání, což není tak snadné, jak se může zdát. Vzhledem ke 

sluchové ztrátě mají žáci omezenou možnost získávat informace auditivní cestou, taktéž je 

velmi náročné zpracovávat tyto informace, pokud nemají plně osvojen jazyk výuky. 

Objevuje se zde i problém v komunikaci mezi pedagogy a jejich žáky, pokud žák 

komunikuje českým znakovým jazykem a pedagog tento jazyk neumí, nelze předpokládat 

snadnou domluvu a předávání informací. Totéž platí i v opačném případě, pokud učitel 

mluví, ale žák neumí odezírat, je nemožné takovouto komunikaci považovat za 

plnohodnotnou. Pokud tedy žák nemá adekvátní vzdělávací základ, ze kterého by mohl 

čerpat a obohacovat ho v následujících letech, je jasné, že ve většině případů budou snahy 

o vysokoškolské studium neúspěšné.  

Z celorepublikového hlediska se na tuto situaci dívá Vitásková, jež uvádí, že „[…] 

podíl studentů se zdravotním postižením na celkovém počtu univerzitních studentů činí 

v průměru 2−3% […]“ (Vitásková, 2003, s. 7). Nicméně autorka dále podotýká, že se 

přístupnost terciárního vzdělávání těmto skupinám studentů postupně zlepšuje, což je 

prospěšné vhledem k jejich budoucí nezávislosti ať už v oblasti sociální či pracovní. 

Zapojení osob se sluchovým postižením, potažmo všech osob s postižením, do 

společenství jako do procesu socializace se z dlouhodobého hlediska jistě vyplatí. Nejenže 
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by měla klesnout jejich závislost na finanční podpoře od státu, ale taktéž to prospěje jejich 

sebedůvěře v sebe sama.  

V této souvislosti by šlo hovořit o jisté integraci studentů se sluchovým postižením 

do vysokoškolského prostředí, ve kterém není možnost zřízení nějaké speciální školy pro 

studenty se sluchovým postižením, jak to je možné například na úrovni primárního stupně 

vzdělávání. Jak je tato integrace úspěšná závisí na mnoha faktorech. Avšak nejvíce se 

nejspíše odvíjí od motivace a schopností studenta přizpůsobit se vysokoškolskému studiu. 

Hádková k tomuto dodává, že „[…] sluchově postižení jsou z hlediska získávání 

vysokoškolské graduace jednou z nejohroženějších skupin“ (2006, s. 29). Proč tomu tak je, 

je poměrně nasnadě. Pokud jedinec se sluchovým postižením nemá přístup k informacím, 

v případě vzdělávání k probíranému učivu, není z dlouhodobého měřítka možné, aby byl 

v takové situaci úspěšný. Samozřejmě je nutné myslet i na obtížnost studia na vysoké 

škole. Student se musí přizpůsobit tempu studia, ale taktéž si musí přivyknout na určitou 

samostatnost, která je na tomto stupni vzdělávání vyžadována. Jak trefně poznamenává 

Vitásková, „vysoká náročnost na kvalitu výuky se recipročně odráží ve stupni nároků 

kladených univerzitními pedagogy na učební výkony studentů“ (2003, s. 7).  

Integraci neboli začlenění do kolektivu, ale i do celého vzdělávacího systému nelze 

brát jako morální povinnost intaktní společnosti (Vitásková, 2003, s. 9). Jde spíše o 

zrovnoprávnění podmínek pro možnost studia, a tudíž o snahu, aby společnost byla 

divergentní. Takto mohou být přinášeny nové a podnětné otázky od rozličných jedinců, 

kteří vnímají jistou problematikou jiným pohledem, který vyvolává diskuzi a hledání 

nových řešení.  

 Je důležité si uvědomit, že student se sluchovým postižením musí každý den 

podstupovat nesnadné domlouvání, neporozumění a nepochopení ze strany lidí, kteří neví, 

jak komunikovat s lidmi se sluchovým postižením (Květoňová, 2007, s. 43).  V takových 

případech je nutné zajistit, že všichni zúčastnění pochopí specifické potřeby studentů se 

sluchovým postižením. Týká se to nejenom vyučujících pedagogů, případně zaměstnanců 

fakulty, kteří přijdou do kontaktu se studenty, ale hlavně ostatních intaktních studentů, 

kteří by v různých podpůrných opatřeních mohli spatřovat zvýhodňování sluchově 

postižených studentů. (Hádková, 2006, s. 29)  

Jak zdůrazňuje Vitásková, důležitá je efektivní komunikace mezi všemi účastníky 

s důrazem na individuální potřeby jednotlivců. Není možné, aby komunikace a vlastně celý 
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systém fungoval bez zajištění spolupráce mezi pedagogy, intaktními studenty a studenty se 

sluchovým postižením. (2003, s. 6)  

V neposlední řadě je na místě zmínit i prostředí, do kterého se student se 

sluchovým postižením v mnohých případech nově dostává. Pokud se jedinec se sluchovým 

postižením v rámci základní i střední školy pohyboval pouze mezi spolužáky se stejným 

postižením, může být pro něj přechod do slyšícího kolektivu studentů náročný. 

Nepochybně si bude muset zvyknout na jiná pravidla skupiny do které přichází, ať už se to 

týká komunikace či vzájemné spolupráce apod. Avšak jisté přizpůsobení se samozřejmě 

očekává i od slyšící většiny. Nicméně pokud student se sluchovým postižením obstojí 

v těchto náročných situacích a bude úspěšně postupovat ve vysokoškolském studiu, je 

velmi pravděpodobné, že se mu bude postupně zvyšovat i jeho sebevědomí.  

 

2.5 Pracovní perspektiva 

 Když jedinec dosáhne vysokoškolského vzdělání, otevírají se mu větší možnosti v 

případě pracovního uplatnění a s tím spojeným i společenským postavením. Pokud se 

rozšiřují sociální vazby, zvětšuje se i okruh přátel a známých, který v mnohých případech 

překračuje hranice komunity Neslyšících. (Hádková, 2006, s. 34)  

Po dostudování vysoké školy by měl být jedinec připravený vykonávat vybrané 

zaměstnání. Je možné, že některé osoby budou chtít podporovat další jedince se sluchovým 

postižením v terciárním vzdělávání, což můžou realizovat jako učitelé, kteří budou 

vzdělávat další generaci žáků se sluchovým postižením anebo také jako zástupci 

v politické sféře, kteří budou hájit práva lidí se sluchovým postižením a tím zlepšovat 

podmínky pro jejich studium.  

Hledání pracovního uplatnění pro osoby se sluchovým postižením může být někdy 

poměrně náročné. I když tito jedinci mají příslušné vzdělání, a tedy i dovednosti, ještě stále 

ve společnosti převládá obava z toho, zda by se s takto znevýhodněnými lidmi dokázal 

zaměstnavatel a potažmo i další zaměstnanci domluvit, proto je většinou obtížné sehnat 

zaměstnání. Proto v roce 2006 vznikla organizace APPN5, o. s., která se věnuje osvětě o 

kultuře Neslyšících a snaží se tak překonávat bariéry ve většinové společnosti.  

V průběhu času se APPN přejmenovala na Tichý svět, ale její zaměření zůstalo 

stejné. Od roku 2013 působí Tichý svět v 10 krajích České republiky. Na svých pobočkách 

                                                 
5 APPN   ̶ Agentura Profesního Poradenství pro Neslyšící 
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zaměstnává pracovní konzultanty, jejichž náplní práce je zprostředkovávat nabídku práce 

klientům se sluchovým postižením a pomoci jim začlenit se do pracovního procesu. Tichý 

svět také vytvořil webové stránky WWW.NESLYSIMPRACUJI.CZ na kterých jsou 

zveřejněny pracovní nabídky z různých oborů vhodné pro osoby se sluchovým postižením. 

(Tichý svět, 2017) 
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3. Vysoké školy a služby, které poskytují studentům se sluchovým 

postižením 
 

3.1 Design výzkumného šetření  

Téma této bakalářské práce je Student se sluchovým postižením, což je velmi 

široké téma. V užším vymezení tématu se tedy následující část této práce zabývá popisem 

všech veřejných vysokých škol na území České republiky, resp. cílem je popsat služby pro 

studenty se sluchovým postižením, poskytované na dané vysoké škole.  

V centru zájmu je zjistit, zda veřejné vysoké školy v České republice poskytují 

studentům se sluchovým postižením podporu při studiu a případně jaké formy podpory 

poskytují. Taktéž se práce zabývá tím, jakým způsobem vysoká škola podporu studentům 

poskytuje. Tzn. zda je vše řízeno centrálně z jednoho centra podpory studentů se 

specifickými potřebami nebo je zde nastaven decentralizovaný systém, který se dělí na 

několik subjektů konkrétně se zaměřujících na studenty s různým typem postižení či 

znevýhodnění, případně jsou-li určeny jednotlivé kontaktní osoby, které zajišťují potřebné 

záležitosti.  

Výzkumná otázka tedy zní: Poskytují všechny veřejné vysoké školy na území 

České republiky podpůrné služby studentům se sluchovým postižením? Z této výzkumné 

otázky vyplývá ještě jedna podotázka, která zní: Jaké podpůrné služby poskytují veřejné 

vysoké školy studentům se sluchovým postižením?  

Záměrem této práce je tedy vytvořit přehled vysokých škol poskytujících služby 

pro studenty se sluchovým postižením, který by poskytoval jednak přehledné informace 

pro rychlou orientaci všem, které tato problematika zajímá, ale také, aby bylo možné 

případně tato vysokoškolská pracoviště mezi sebou porovnávat z hlediska daných 

poskytovaných služeb.  

Za výzkumnou metodu byla zvolena analýza dokumentů, resp. analýza 

elektronických dokumentů, tj. získávání dat z webových stránek daných vysokých škol.  

Nicméně pokud vysoká škola na svých webových stránkách neměla dostatek 

potřebných informací, popřípadě žádné informace, byla s nimi navázána e-mailová 

korespondence či jim byl zaslán elektronický dotazník, jež měl doplnit chybějící údaje 

týkající se nabídky podpůrných služeb.  
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Daná metoda byla zvolena z toho důvodu, protože v online prostředí je největší 

pravděpodobnost k dosažení nejaktuálnějších informací. 

Analýza dokumentů je nástrojem kvantitativní metody získávání dat. Využívá se, 

pokud není možná osobní interakce s danou osobou. Čerpá se tedy z materiálů, které 

nebyly primárně určeny pro naše výzkumné záměry. Je to poměrně náročná metoda, která 

vyžaduje dostatek času a schopnost analyzovat získané informace. (Výzkumy.knihovna.cz, 

2012) Dotazník se taktéž řadí do skupiny kvantitativních metod získávání dat. Je nejčastěji 

volenou metodou pro sběr dat, protože zahrnuje množství výhod, jako například možnost 

opakovaného použití, malé náklady na vytvoření a distribuci dotazníku, časovou náročnost 

či anonymitu zúčastněných respondentů. Dotazník může být vytvořen v online prostředí, 

což je lepší pro celkové vyhodnocování výsledků, ale taktéž lze vytvořit tištěný dotazník, 

jež lze považovat za více osobnější variantu. (Výzkumy.knihovna.cz, 2012) 

 

3.2 Vysokoškolské studium  

Tato část bakalářské práce se věnuje praktickým otázkám služeb, které jsou 

poskytovány na veřejných vysokých školách. Jak již bylo několikrát zmíněno, každý má 

právo studovat, což reflektuje i Hudáková. „Důležité je znovu zopakovat to, že dneska 

každý člověk i ten, který od narození vůbec nic neslyší, má možnost studovat tak, aby 

dosáhl maturitního nebo vysokoškolského vzdělání, což dříve opravdu běžné nebylo.“ 

(Neslyšící a právo na vzdělání I., 2014)  

Cesta, jak dosahovat vysokoškolského vzdělání, není pro studenty se specifickými 

vzdělávacími potřebami zcela jednoduchá. Proto vysokoškolské prostředí v čím dál větší 

míře poskytuje této skupině studentů služby a podporu, která jim pomáhá vyrovnat jejich 

handicap, a tedy možnost dosahovat stejných příležitostí jako intaktní studenti.  

Vzhledem k nastavenému trendu integrace je pochopitelné, že míst, kde budou chtít 

studenti nejen se sluchovým postižením, ale i s každým jiným, studovat, se zvyšuje. Proto 

je na místě zjišťovat podmínky, které se realizují na jednotlivých vysokých školách, aby 

bylo jasnější, kde se poskytuje maximální servis studentům, a kde jsou stále ještě mezery.  
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3.3 Typy vysokých škol dle jejich právní formy 

Dle portálu MŠMT se v současné době na území České republiky vyskytují 4 typy 

vysokých škol, které se liší svojí právní formou. Tyto vysoké školy jsou veřejné, státní, 

soukromé a zahraniční.  

Všechny tyto vysoké školy legislativně spadají pod Zákon č. 111/1998 o vysokých 

školách. V České republice nyní působí 26 veřejných vysokých škol, které náleží pod 

správu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Státní vysoké školy jsou dvě – 

Policejní akademie České republiky v Praze a Univerzita obrany, která sídlí v Brně. Tyto 

vysoké školy jsou v kompetenci Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany. Soukromá 

vysoká škola má statut právnické osoby a „[…] je oprávněna působit jako soukromá 

vysoká škola, pokud jí ministerstvo udělilo státní souhlas.“. (Zákony pro lidi, online, 2018) 

V současné chvíli se uvádí, že je v Česku kolem 40 soukromých vysokých škol. Posledním 

typem jsou vysoké školy zahraniční. Ty se dělí na zahraniční vysoké školy – evropské a 

pobočky zahraničních vysokých škol – evropské. Dohromady jich zde působí 9. Dosud 

nebylo žádné mimoevropské vysoké škole či její pobočce uděleno povolení, aby zde mohly 

působit.  

Z důvodu rozsahu práce se zde nebudu zabývat soukromými, státními ani 

zahraničními vysokými školami. Soukromé vysoké školy jsou většinou financovány 

z vlastních zdrojů a jejich zřizování je tedy specifičtější. Pro studium na státní vysoké 

škole je nezbytné mít velmi dobrý zdravotní stav, což se v souvislosti s osobami se 

sluchovým postižením poměrně vylučuje. A pro vzdělávání se na zahraniční vysoké školy 

je nezbytné ovládat daný cizí jazyk, ve kterém je výuka poskytována, což by vzhledem 

k jazykové vybavenosti osob se sluchovým postižením mohl být dosti výrazný problém.  

Postupně se tedy v práci budu zabývat pouze veřejnými vysokými školami, a to 

nejdříve těmi, které služby studentům se sluchovým postižením neposkytují a následně 

těmi, které v různém rozsahu podporu studentům poskytují.  

 

3.4 Veřejné vysoké školy  

Jak již bylo zmíněno, v České republice je v současné době zřizováno 26 veřejných 

vysokých škol. Je zřejmé, že takovéto množství vysokých škol nutně nabízí i pestrou škálu 

studijních oborů. Avšak otázka zní, jak vybrat tu správnou vysokou školu? Pokud je jasné, 

co chcete studovat, jaký obor vás zajímá, pak je už jen nezbytné vybrat tu vysokou školu, 
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která daný obor nabízí. Při výběru vysoké školy je pro studenty se specifickými 

vzdělávacími potřebami vhodné všímat si, zda a případně jaké podpůrné služby daná 

vysoká škola těmto studentům nabízí. Dobrou nápovědou, zda daná vysoká škola vůbec 

poskytuje nějaké služby, je to, že již při přijímacím řízení daná škola, potažmo fakulta, 

nabízí uzpůsobení podmínek při přijímacím řízení.  

Tato kapitola se nejdříve zabývá vysokými školami, které žádné podpůrné služby 

studentům se specifickými potřebami, resp. studentům se sluchovým postižením, 

neposkytují. Těchto vysokých škol je minimum. Následně se zaměřuje na ty vysoké školy, 

které v různé míře služby studentům se specifickými potřebami poskytují a tyto služby 

jsou konkrétně vyjmenovány.  

 

3.4.1 Veřejné vysoké školy neposkytující služby studentům se sluchovým postižením  

Vysoké školy, které neposkytují studentům se specifickými potřebami systémovou 

podporu, jsou v Česku čtyři. Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných 

umění v Praze, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a Veterinární a farmaceutická 

univerzita Brno. 

AMU6 má tři fakulty – Divadelní fakultu, Filmovou a televizní fakultu a Hudební a 

taneční fakultu. Na svých webových stránkách ani jedna fakulta neuvádí, že by 

poskytovala nějaké služby pro studenty se specifickými potřebami nebo že je zde 

zřizováno centrum pro tyto studenty. AVU7 taktéž nemá žádné specializované centrum či 

pověřenou osobu, která by se této věci věnovala. UMPRUM8 není výjimkou, a ani na 

jejich webových stánkách nelze nalézt informace týkající se podpory studentů se 

sluchovým postižením. E-mailová korespondence potvrdila, že UMPRUM nezřizuje žádné 

centrum, které by nabízelo podpůrné služby, avšak, prý kvůli menší velikosti školy a 

specifičnosti výuky, je možný individuální přístup ke studentům vzhledem k jejich 

potřebám. Na AVU se dle obdrženého vyjádření taktéž žádné služby studentům se 

specifickými potřebami neposkytují. Nikdo z AMU se na e-mailový dotaz ke zřizování 

centra či poskytování služeb pro studenty se sluchovým postižením nevyjádřil.  

Na webových stránkách Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně nelze nalézt 

žádné informace, které by se týkaly podpory studentů se specifickými potřebami. Po 

                                                 
6 AMU – Akademie múzických umění 
7 AVU – Akademie výtvarných umění 
8 UMPRUM – Vysoká škola uměleckoprůmyslová  
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podrobnějším hledání lze vyhledat odkaz na Centrum poradenství pro studenty. Avšak toto 

Centrum se zaměřuje na poskytování psychologické pomoci studentům, kteří mají osobní 

či studijní problémy. (VFU, 2018) Z elektronické komunikace vyplynulo, že na VFU 

nestuduje žádný student se sluchovým postižením, proto žádné zmíněné služby 

neposkytují.  

 

3.4.2 Veřejné vysoké školy poskytující služby studentům se sluchovým postižením 

Nyní se práce bude věnovat všem zbylým 22 veřejným vysokým školám, které 

v určité formě a měřítku poskytují služby studentům se specifickými potřebami, resp. 

studentům se sluchovým postižením. Tyto služby by měly vyrovnávat studijní šance 

s intaktními studenty. Řazení konkrétních vysokých škol je abecední, není zde jiný záměr 

v jejich pořadí.  

Pro lepší přehlednost jsou údaje týkající se konkrétní vysoké školy zaneseny do 

tabulky, jež obsahuje informace, zda daná vysoká škola poskytuje či neposkytuje vybranou 

podpůrnou službu pro studenty se sluchovým postižením. Služby, které jsou zde 

popisovány, jsou pro lepší systematičnost a jednotnost částečně převzaty z Pravidel pro 

poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám, které vydalo Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. Tento výčet služeb byl upraven, aby více odpovídal 

realitě, tzn. seznam byl například doplněn o možnost poskytování kompenzačních 

pomůcek či kopírování studijních materiálů.  

 

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) 

Na této univerzitě je zřízeno Poradenské středisko pro studenty se speciálními 

potřebami. Toto středisko vzniklo v roce 2006 a spadá pod Institut vzdělávání a 

poradenství ČZU v Praze. Na svých webových stránkách mají pro studenty se sluchovým 

postižením uvedenou pouze jednu službu, a to tlumočnické služby. (ČZU, 2017)  

Z e-mailové korespondence následně vyplynulo, že v současné době na této 

univerzitě nestuduje žádný neslyšící student, který by potřeboval tlumočnické služby, proto 

jsou zde primárně poskytovány ostatní služby.  
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Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení  ne 

Časová kompenzace                               ano 

Individuální výuka                              ano 

Obsahový zápis                               ano 

Osobní asistence  ne 

Simultánní přepis   ne 

Skenování/kopírování studijních materiálů                               ano 

Studijní asistence                               ano 

Technické/kompenzační pomůcky                               ano 

Tlumočení znakového jazyka                               ano 

Znakovaná čeština ne 

 

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) 

V metodickém pokynu o podpoře studentů se specifickými potřebami na ČVUT je 

uvedeno, „Každý student se SP9 má právo na takové studijní podmínky, které jej 

neznevýhodňují v porovnání s ostatními uchazeči nebo studenty.“ (Metodický pokyn, 2016, 

str. 4) Proto na této univerzitě funguje Středisko pro podporu se specifickými potřebami 

ELSA. Toto středisko vzniklo roku 2012 sloučením dvou pracovišť, které zde doposud 

působila. První z těchto institucí bylo centrum pro podporu vysokoškolského studia 

zrakově postižených studentů – TEREZA, které zde založili již v roce 1992. V roce 2007 

vzniklo druhé zařízení, Handicap poradna, které bylo zřízeno pro studenty, kteří měli jiné 

než zrakové postižení. Na webových stránkách centra je podrobně rozepsána každá služba, 

která je studentům se specifickými potřebami poskytována. (Služby střediska, 2013) 

 

Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení                               ano 

Časová kompenzace                               ano 

Individuální výuka                              ano 

Obsahový zápis                               ano 

Osobní asistence                               ano 

Simultánní přepis                                ano 

Skenování/kopírování studijních materiálů ne 

Studijní asistence                              ano 

Technické/kompenzační pomůcky ne 

Tlumočení znakového jazyka                              ano 

Znakovaná čeština                              ano 

 

                                                 
9 SP – specifické potřeby 
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Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU) 

Tato umělecky založená vysoká škola na svých webových stránkách nereflektuje 

potřeby studentů se specifickými potřebami, tudíž zde není zřízeno žádné centrum pro 

poskytování služeb těmto studentům. Nicméně je zařazena do seznamu škol, které 

poskytují služby studentům se sluchovým postižením. JAMU má specifické postavení, 

protože jako jeden ze studijních programů, které nabízí, je Výchovná dramatika pro 

Neslyšící, což je obor, který je primárně určen pro studenty se sluchovým postižením, resp. 

neslyšící studenty. A proto v rámci výuky běžně poskytuje takové služby, jako je 

tlumočení z/do českého znakového jazyka. (JAMU, 2018)  

Z e-mailové komunikace vyplynulo, že v rámci zmíněného oboru má znakový 

jazyk významné postavení, protože je nedílnou součástí studentské tvorby. Nicméně 

v tabulce nalezneme pouze pohled na služby, které poskytuje daný obor. Služby na JAMU 

nejsou dohledatelné.  

 

Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení  ne 

Časová kompenzace                               ano 

Individuální výuka                              ano 

Obsahový zápis                               ano 

Osobní asistence                               ano 

Simultánní přepis   ne 

Skenování/kopírování studijních materiálů                              ano 

Studijní asistence                              ano 

Technické/kompenzační pomůcky                              ano 

Tlumočení znakového jazyka                              ano 

Znakovaná čeština                              ano 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) 

Jihočeská univerzita poskytuje podporu studentům skrze Centrum podpory 

studentům se specifickými potřebami, které bylo založeno roku 2012. Centrum 

neposkytuje studentům podporu pouze ve studijních záležitostech, „ale také na související 

oblasti, jako je ubytování, doprava apod.“ (JU, 2018) Na svých stránkách Centrum 

neuvádí služby, které by byly konkrétně přiřazeny jednotlivým skupinám studentů podle 

jejich potřeb specificky vázaných na daný typ postižení. Dá se tedy předpokládat, že 

uvedené podpůrné služby poskytují všem studentům, kteří o danou službu projeví zájem.  
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Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení  ne 

Časová kompenzace  ne 

Individuální výuka                               ano 

Obsahový zápis                                ano 

Osobní asistence                                ano 

Simultánní přepis                                 ano 

Skenování/kopírování studijních materiálů ne 

Studijní asistence                               ano 

Technické/kompenzační pomůcky  ne 

Tlumočení znakového jazyka                                ne 

Znakovaná čeština  ne 

 

Masarykova univerzita (MU) 

Na této univerzitě působí Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se 

specifickými nároky, což je celouniverzitní pracoviště. Toto pracoviště vzniklo již roku 

2000 jako Středisko pro pomoc nevidomým a slabozrakým studentům, v roce 2003 se 

začalo zabývat podporou studentů se sluchovým postižením a došlo i k jeho přejmenování 

na jeho současnou podobu. Kromě podpůrných služeb poskytovaných během studia, 

Teiresiás studentům nabízí pomoc již při zápisu do jednotlivých předmětů. (Teiresiás, 

2015) 

 

Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení                               ano 

Časová kompenzace  ne 

Individuální výuka                              ano 

Obsahový zápis                                ne 

Osobní asistence                               ano 

Simultánní přepis                                ano 

Skenování/kopírování studijních materiálů ne 

Studijní asistence                                ne 

Technické/kompenzační pomůcky                               ano 

Tlumočení znakového jazyka                               ano 

Znakovaná čeština                               ano 

 

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) 

Mendelova univerzita nezřizuje žádné speciální centrum pro studenty se 

specifickými potřebami. Avšak v rámci Poradenského a profesního centra, které zde 

funguje, jsou poskytovány služby studentům se specifickými potřebami. I tato univerzita se 
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řídí podle vysokoškolského zákona, a proto „mají studenti i uchazeči o studium se 

zdravotním postižením či znevýhodněním stejné právo získat vysokoškolské vzdělání jako 

jejich zdraví kolegové.“ (MENDELU, 2018) MENDELU na svých webových stránkách 

nabízí přehledně zpracované příručky, které obsahují informace pro každou jednotlivou 

skupinu studentů se specifickými potřebami. Avšak o poskytovaných službách se zde nedá 

moc dozvědět. Jediná informace, týkající se studentů se sluchovým postižením, byla ta, že 

je poskytován simultánní přepis. Na e-mailový dotaz o typu poskytovaných služeb nikdo 

neodpověděl.  

 

Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení  ne 

Časová kompenzace  ne 

Individuální výuka ne 

Obsahový zápis  ne 

Osobní asistence  ne 

Simultánní přepis                                 ano 

Skenování/kopírování studijních materiálů ne 

Studijní asistence ne 

Technické/kompenzační pomůcky ne 

Tlumočení znakového jazyka                               ne 

Znakovaná čeština ne 

 

Ostravská univerzita (OU) 

Na ostravské univerzitě funguje Pyramida, což je centrum podpory studentů 

se specifickými potřebami. Na svých stránkách explicitně nerozdělují studenty se 

specifickými potřebami na konkrétní skupiny podle postižení. Nicméně lze zde nalézt 

seznam jednotlivých podpůrných služeb, které zde poskytují, avšak podrobnější informace 

o konkrétních službě již nejsou uváděny. (OSU, 2018) 

 

Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení  ne 

Časová kompenzace                                ano 

Individuální výuka                               ano 

Obsahový zápis                                ano 

Osobní asistence                                ano 

Simultánní přepis   ne 

Skenování/kopírování studijních materiálů ne 

Studijní asistence                               ano 

Technické/kompenzační pomůcky ne 
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Tlumočení znakového jazyka                               ano 

Znakovaná čeština ne 

 

Slezská univerzita v Opavě (SU) 

Slezská univerzita má zřízené Poradenské a kariérní centrum v jehož rámci je 

provozováno Centrum pro studenty se specifickými potřebami. Nicméně na této webové 

stránce nejsou uvedeny žádné relevantní informace o tom, komu konktrétně jsou služby 

poskytovány, a ani zde nejsou představeny služby, které lze využívat. Můžeme zde nalézt 

pouze e-mailový kontakt na centrum, žádné podrobnější údaje nejsou uvedeny. (SU, 2011) 

Z vyplněného dotazníku následně vyplynuly konkrétní služby, které poskytují studentům 

se sluchovým postižením.  

 

Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení  ne 

Časová kompenzace                                ano 

Individuální výuka ne 

Obsahový zápis                                ano 

Osobní asistence                                ano 

Simultánní přepis   ne 

Skenování/kopírování studijních materiálů                               ano 

Studijní asistence                               ano 

Technické/kompenzační pomůcky                               ano 

Tlumočení znakového jazyka                               ano 

Znakovaná čeština ne 

 

Technická univerzita v Liberci (TUL) 

Na Technické univerzitě v Liberci je zřízeno celouniverzitní pracoviště, které se 

věnuje poradenské činnosti pro studenty se specifickými potřebami. Tato instituce se 

nazývá Akademická poradna a centrum podpory, a při poskytování služeb vychází jednak 

z opatření rektora, které se zaměřuje na podporu uchazečů a studentů se specifickými 

potřebami, ale také z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a 

inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Technické univerzity v Liberci. Centrum na 

svých webových stránkách uvádí jednotlivé podpůrné služby, které nabízí a posléze je 

konkrétně definuje. (TUL, 2018) 
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Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení                                ano 

Časová kompenzace                                ano 

Individuální výuka                               ano 

Obsahový zápis                                ano 

Osobní asistence                                ano 

Simultánní přepis                                 ano 

Skenování/kopírování studijních materiálů ne 

Studijní asistence                               ano 

Technické/kompenzační pomůcky ne 

Tlumočení znakového jazyka                               ano 

Znakovaná čeština                               ano 

 

Univerzita Hradec Králové (UHK) 

Na této univerzitě existuje Augustin, což je středisko podpory pro studenty se 

specifickými potřebami na UHK, které je součástí Poradenského centra. Od roku 2003 zde 

působil Tyflopedický kabinet, který se zabýval podporou studentů se zrakovým 

postižením, nicméně od roku 2008, kdy vzniklo středisko Augustin, se poskytované služby 

rozšířily na všechny skupiny studentů se specifickými potřebami a Augustin se stal 

celouniverzitním specializovaným pracovištěm. Na webových stánkách lze najít velmi 

přehledně zpracované informační brožury, které obsahují všechny podstatné informace o 

daném středisku podpory. (UHK, 2016)  

 

Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení                                ano 

Časová kompenzace                                ano 

Individuální výuka                               ano 

Obsahový zápis                                ano 

Osobní asistence                                ano 

Simultánní přepis                                 ano 

Skenování/kopírování studijních materiálů ne 

Studijní asistence                               ano 

Technické/kompenzační pomůcky ne 

Tlumočení znakového jazyka                               ano 

Znakovaná čeština                               ano 

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) 

Tato univerzita se prezentuje jako Univerzita bez bariér. Konkrétně zde roku 2012 

vzniklo Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami. UJEP má 

zřízený samostatný web pro toto své Centrum. Každá skupina studentů se specifickými 
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potřebami má přesně vymezené služby, které jim jsou poskytovány. Podpora je studentům 

poskytována v průběhu studia, ale i při přijímacích zkouškách. Centrum taktéž nabízí 

pomoc při výběru studijního oboru, aby daný student věděl, co ho v následujících letech 

případně čeká. (UJEP, 2018) 

 

Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení  ne 

Časová kompenzace                                ano 

Individuální výuka                               ano 

Obsahový zápis                                ano 

Osobní asistence  ne 

Simultánní přepis   ne 

Skenování/kopírování studijních materiálů ne 

Studijní asistence                               ano 

Technické/kompenzační pomůcky                               ano 

Tlumočení znakového jazyka                               ano 

Znakovaná čeština ne 

 

Univerzita Karlova (UK) 

Karlova univerzita zřizuje Kancelář pro studenty a zaměstnance se speciálními 

potřebami. Je to celouniverzitní pracoviště, ale spolupracuje s jednotlivými kontaktními 

osobami na konkrétních fakultách. Dle Standardů podpory poskytované studentům a 

uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově má každý student 

stejné právo získat vysokoškolské vzdělání, a proto univerzita „poskytuje každému 

studentovi a uchazeči o studium se speciálními potřebami takovou podporu nebo úpravy 

studia a prostředí, jejichž cílem je vytvořit podmínky pro maximální využití potenciálu 

těchto studentů a uchazečů o studium v akademickém životě.“ (Opatření rektora, 2017) I 

tady mají systematicky roztříděné skupiny poskytovaných služeb, podle jednotlivých typů 

postižení. (UK, 2018) 

 

Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení                               ano 

Časová kompenzace                               ano 

Individuální výuka                              ano 

Obsahový zápis                               ano 

Osobní asistence                               ano 

Simultánní přepis                                ano 

Skenování/kopírování studijních materiálů                              ano 

Studijní asistence                              ano 
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Technické/kompenzační pomůcky                              ano 

Tlumočení znakového jazyka                              ano 

Znakovaná čeština                              ano 

 

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) 

Již v roce 1996 na Palackého univerzitě bylo založeno Centrum pomoci 

handicapovaným, které se postupem času přejmenovalo na Centrum podpory studentů se 

specifickými potřebami. Pracovníky centra, kromě studentů se specifickými potřebami a 

jejich pedagogů, mohou kontaktovat i intaktní studenti, kteří by se chtěli více dozvědět o 

přístupu k osobám se specifickými potřebami. Na webových stránkách mají rozčleněny 

služby podle jednotlivých skupin osob se specifickými potřebami. Obsah věnovaný 

studentům se sluchovým postižením je navíc přeložen do českého znakového jazyka, což 

velmi dobře odráží potřebuju přizpůsobení jazykového kódu. (UP, 2018) 

 

Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení                                ano 

Časová kompenzace  ne 

Individuální výuka                               ano 

Obsahový zápis                                ano 

Osobní asistence  ne 

Simultánní přepis                                 ano 

Skenování/kopírování studijních materiálů ne 

Studijní asistence ne 

Technické/kompenzační pomůcky                               ano 

Tlumočení znakového jazyka                               ano 

Znakovaná čeština                               ano 

 

Univerzita Pardubice (UPa) 

Na pardubické univerzitě funguje centrum ALMA. Toto centrum zajišťuje 

poskytování služeb studentům se specifickými potřebami a taktéž komunikuje 

s jednotlivými fakultami. Na svých webových stránkách jsou uvedeny pouze informace o 

tom, že se studentům se sluchovým postižením poskytují kompenzační pomůcky a 

simultánní přepis. Ani u jiných skupin studentů se specifickými potřebami nenajdeme větší 

množství informací. (UPa, 2018) Z elektronické komunikace následně bylo zjištěno, že pro 

studenty se sluchovým postižením poskytují téměř všechny uvedené služby.  
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Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení                                ne 

Časová kompenzace                               ano 

Individuální výuka                              ano 

Obsahový zápis                               ano 

Osobní asistence                                ne 

Simultánní přepis                                ano 

Skenování/kopírování studijních materiálů                              ano 

Studijní asistence                              ano 

Technické/kompenzační pomůcky                              ano 

Tlumočení znakového jazyka                              ano            

Znakovaná čeština                               ne 

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB, zkrácený název: UTB ve Zlíně) 

Na této univerzitě funguje Akademická poradna UTB a v roce 2015 do svých 

nabízených služeb zahrnuli i Poradenství a služby pro studenty se specifickými potřebami. 

Služby jsou poskytovány celouniverzitně, ale koordinace jednotlivých služeb probíhá skrze 

jednotlivé fakulty. Nicméně na webových stránkách Univerzity Tomáše Bati lze nalézt 

dokument, který obsahuje doporučení pro studenty se specifickými potřebami, který 

z oborů, nabízených touto univerzitou, je pro ně vhodný, vzhledem k jejich znevýhodnění. 

(Univerzita Tomáše Bati, 2018) Na e-mailový dotazník, jaké služby poskytují, 

neodpověděli.  

 

Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení  ne 

Časová kompenzace  ne 

Individuální výuka ne 

Obsahový zápis  ne 

Osobní asistence  ne 

Simultánní přepis                                 ano 

Skenování/kopírování studijních materiálů                               ano 

Studijní asistence ne 

Technické/kompenzační pomůcky ne 

Tlumočení znakového jazyka                               ano 

Znakovaná čeština                               ano 

 

 

 



40 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO, zkrácený název: 

VŠB-Technická univerzita Ostrava, VŠB-TU Ostrava) 

Tato ostravská univerzita se podle informací uvedených na svých webových 

stránkách věnuje podpoře studentů se specifickými potřebami. Také zde najdeme zmínku o 

Centru Slunečnice, které by mělo ve spolupráci s jednotlivými fakultami poskytovat 

konkrétní podporu. Nicméně žádné další informace nelze dohledat, ani o službách, které 

poskytují, ani o skupinách studentů se specifickými potřebami, které zde mají možnost 

studovat. (TUO, 2018) Na elektronický dotazník, který byl na tuto vysokou školu zaslán, 

nikdo nereagoval.  

 

Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení  ̶ 

Časová kompenzace  ̶ 

Individuální výuka ̶ 

Obsahový zápis  ̶ 

Osobní asistence  ̶ 

Simultánní přepis   ̶ 

Skenování/kopírování studijních materiálů ̶ 

Studijní asistence ̶ 

Technické/kompenzační pomůcky ̶ 

Tlumočení znakového jazyka                                 ̶ 

Znakovaná čeština ̶ 

 

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) 

Vysoká škola ekonomická v roce 2007 zřídila v rámci snahy o zpřístupnění studia 

studentům se specifickými potřebami Středisko handicapovaných studentů. Nejdříve se 

Středisko zaměřovalo na poskytování podpory studentům se zrakovým postižením, ale 

postupem času se na VŠE začali hlásit i studenti se sluchovým a tělesným postižením, 

proto se začala rozšiřovat nabídka možné podpory. Přesto zde nenalezneme žádné 

konkrétní služby, které by byly poskytovány. Na webových stránkách uvádí pouze obecné 

služby, jako je studijně-informační poradenství či speciálně pedagogické poradenství. 

(VŠE, 2009) Zaslaný e-mail, který obsahoval dotazník s výčtem možných poskytovaných 

služeb, neměl žádnou odezvu.  
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Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení  ̶ 

Časová kompenzace  ̶ 

Individuální výuka ̶ 

Obsahový zápis  ̶ 

Osobní asistence  ̶ 

Simultánní přepis   ̶ 

Skenování/kopírování studijních materiálů ̶ 

Studijní asistence ̶ 

Technické/kompenzační pomůcky ̶ 

Tlumočení znakového jazyka                                 ̶ 

Znakovaná čeština ̶ 

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) 

Webové stránky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze informují o tom, že 

je zde zřízeno Poradenské centrum, které „se zaměřuje i na pomoc a umožnění studia 

studentům s různými postiženími a zvláštními potřebami.“ (Poradenské a kariérní centrum, 

2018) Avšak žádné další konkrétnější informace o druhu či spektru poskytovaných služeb 

se zde nedozvíme. Stránky pouze odkazují na e-mail, na který se lze v případě zájmu o 

poskytnutí služby obrátit. (Poradenské a kariérní centrum, 2018) Na e-mailový dotaz o 

typu poskytovaných služeb neodpověděli.  

 

Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení  ̶ 

Časová kompenzace  ̶ 

Individuální výuka ̶ 

Obsahový zápis  ̶ 

Osobní asistence  ̶ 

Simultánní přepis   ̶ 

Skenování/kopírování studijních materiálů ̶ 

Studijní asistence ̶ 

Technické/kompenzační pomůcky ̶ 

Tlumočení znakového jazyka                                 ̶ 

Znakovaná čeština ̶ 

 

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ či VŠP Jihlava) 

Na této jihlavské vysoké škole funguje Poradenské a kariérní centrum VŠPJ. Mají 

zde zpracovaný Průvodce studiem – Jak se při studiu neztratit, kde studenti mohou nalézt 

informace, které se jim budou hodit během celého studia. V této brožuře je i kapitola 



42 

 

věnovaná poradenským službám pro uchazeče o studium a studenty VŠPJ se specifickými 

vzdělávacími potřebami. Zde se dozvíme o rozdělení skupin studentů podle postižení, a 

také se lze seznámit s nabídkou služeb, které zde nabízejí. (Průvodce studiem, 2017) 

 

Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení  ne 

Časová kompenzace                                ano 

Individuální výuka                               ano 

Obsahový zápis  ne 

Osobní asistence                                ano 

Simultánní přepis   ne 

Skenování/kopírování studijních materiálů ne 

Studijní asistence                               ano 

Technické/kompenzační pomůcky                               ano 

Tlumočení znakového jazyka                               ano 

Znakovaná čeština ne 

 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) 

Vysoká škola technická a ekonomická zřizuje Informačně poradenské centrum - 

VŠTE bez bariér. Webové stránky této vysoké školy informují jen o tom, komu nabízí 

podpůrné služby a v následujícím výčtu, pouze jako příklad, uvádí některé poskytované 

služby. Takže nelze komplexně posoudit, kolik a jakých služeb VŠTE umožňuje svým 

studentům využívat. (Informačně poradenské centrum, 2014) Aby bylo možné zjistit 

všechny služby, které případně poskytují, byl i na tuto vysokou školu zaslán elektronický 

dotazník, bohužel jej nikdo nevyplnil.  

 

Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení  ne 

Časová kompenzace  ne 

Individuální výuka                               ano 

Obsahový zápis  ne 

Osobní asistence  ne 

Simultánní přepis   ne 

Skenování/kopírování studijních materiálů ne 

Studijní asistence                               ano 

Technické/kompenzační pomůcky                               ano 

Tlumočení znakového jazyka                                ne 

Znakovaná čeština ne 
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Vysoké učení technické v Brně (VUT, zkrácený název: VUT v Brně) 

Tato vysoká škola, v rámci fungujícího Institutu celoživotního vzdělání VUT, 

založila Poradenské centrum pro uchazeče a studenty se specifickými vzdělávacími 

potřebami. V roce 2007 vzniklo toto centrum pod názvem Přes bloky, ale v roce 2016 bylo 

přejmenováno na současný název Alfons. Dané centrum, i přes to, že má přesně vymezené 

skupiny studentů se specifickými potřebami, tak poskytované služby prezentuje pouze jako 

příkladový výčet. Je nutné ocenit informační video v českém znakovém jazyce, které lze 

najít v záložce věnované službám pro studenty se sluchovým postižením. Na druhou stranu 

je nezbytné podotknout, že na celých stránkách je toto video jediné. (Alfons, 2018) 

 

Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení                                ano 

Časová kompenzace                                ano 

Individuální výuka                               ano 

Obsahový zápis  ne 

Osobní asistence                                ano 

Simultánní přepis                                 ano 

Skenování/kopírování studijních materiálů ne 

Studijní asistence                               ano 

Technické/kompenzační pomůcky                               ano 

Tlumočení znakového jazyka                               ano 

Znakovaná čeština ne 

 

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) 

Plzeňská univerzita vybudovala Centrum poradenských a podpůrných služeb, které 

„zajišťuje osobní, sociální, právní a studijní poradenství pro uchazeče a studenty se 

specifickými potřebami“ (ZČU, 2018). Více konkrétnějších informací ohledně 

poskytovaných služeb zde nelze dohledat. Stejně jako předešlé vysoké školy i Západočeská 

univerzita specifikuje jednotlivé skupiny studentů se specifickými potřebami, avšak 

konkrétněji se, na svých webových stránkách, jejich potřebami nezabývá. (ZČU, 2018) 

 

Poskytovaná služba poskytováno: ano x neposkytováno: ne 

Artikulační tlumočení  ne 

Časová kompenzace                                ano 

Individuální výuka                               ano 

Obsahový zápis                                ano 

Osobní asistence  ne 

Simultánní přepis   ne 
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Skenování/kopírování studijních materiálů                               ano 

Studijní asistence                               ano 

Technické/kompenzační pomůcky                               ano 

Tlumočení znakového jazyka                                ne 

Znakovaná čeština ne 

 

3.5 Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na 

vysokých školách 

Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých 

školách nebo˗li zkráceně AP3SP je sdružení veřejných vysokých škol, které nějakým 

způsobem poskytují studentům se specifickými potřebami podpůrné služby během jejich 

studia. Tato organizace vznikla v roce 2013. AP3SP má ve svých stanovách tři základní 

body, které se snaží plnit, a to jsou: „napomáhat rozvoji a zvyšování kvality 

profesionálních služeb poskytovaných: a) studentům se specifickými potřebami na 

vysokých školách; b) ostatním členům akademické obce se specifickými potřebami; dbát na 

dodržování standardu kvality poskytovaných služeb cílové skupině a podporovat koncept 

rovného přístupu ke vzdělávání.“ (AP3SP, 2017)  

V současné chvíli má Asociace 13 členů, jmenovitě: České vysoké učení technické 

v Praze, Jihočeská univerzita v Praze, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita 

v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Hradec Králové, 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí na Labem, Univerzita Karlova, Univerzita 

Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Vysoká škola technická a ekonomická 

v Českých Budějovicích a Vysoké učení technické v Brně. U každé z těchto vysokých škol 

je uvedeno i centrum, které se věnuje studentům se specifickými potřebami společně s 

odkazem na kontaktní osobu daného centra. (AP3SP, 2017) 

 

3.6 Shrnutí výzkumného šetření 
 

V závěrečné části této práce jsou představeny všechny veřejné vysoké školy 

v České republice. Čtyři vysoké školy neposkytují žádné podpůrné služby. Tři z těchto 

vysokých škol jsou uměleckého zaměření, což zřejmě způsobuje možný nezájem ze strany 

studentů se sluchovým postižením o podobné obory. 22 vysokých škol uvádí, že nějakým 

způsobem poskytuje podpůrné služby studentům se specifickými potřebami. Služby jsou 

poskytovány v různé míře, kdy například Univerzita Karlova poskytuje všechny vybrané 

služby, u ostatních vysokých škol najdeme pouze některé služby.  Nelze určit kompletní 
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škálu, která by vyjadřovala nejčastěji poskytované služby na daných vysokých školách, 

protože jsou služby vázány na potřeby konkrétního studenta.  

Přehled vysokých škol a jejich služeb, které poskytují, je bezpochybně přínosem 

pro zájemce o studium na vysoké škole, kteří mají sluchové postižení. Ti se tak mohou 

lépe zorientovat, ve kterém prostředí najdou potřebné služby. Podobný výčet služeb může 

být taktéž nápomocný pro různé instituce, které by chtěly danou službu poskytovat, avšak 

nemají s ní žádnou zkušenost, proto mohou kontaktovat pracoviště, kde je tato služba již 

poskytována a získat již od začátku podporu od odborníka.  

Každá vysoká škola by měla mít zájem na tom, aby u ní chtělo studovat co nejvíce 

studentů, a pokud by se taková instituce v praxi prezentovala tím, že kvalitně poskytuje 

služby pro studenty se specifickými potřebami, zájem o takovou instituci by jistě vzrostl. 

Celkově bylo odesláno 12 elektronických dotazníků na vybrané vysoké školy, u 

kterých bylo problematické vyhledat informace na příslušných webových stránkách. 

Odpovědělo šest pracovišť – Česká zemědělská univerzita v Praze, Janáčkova akademie 

múzických umění v Brně, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Pardubice, Veterinární a 

farmaceutická univerzita Brno, Západočeská univerzita v Plzni.  
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4. Závěr 

Tato bakalářská práce se věnuje tématu Student se sluchovým postižením na 

vysoké škole. Konkrétně se zaměřuje na podpůrné služby, které jsou poskytovány 

studentům se specifickými potřebami, resp. se sluchovým postižením na vysokých školách 

v České republice.  

Nejdříve je vysvětlena terminologie týkající se osob se sluchovým postižením, 

z důvodu rozličnosti potřebných služeb těchto osob. Následují zákony, které se konkrétně 

zabývají právem osob se sluchovým postižením na vzdělávání, což je Zákon o znakové 

řeči a novelizovaný Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. 

Taktéž jsou zmíněny zákony, ve kterých se obecně řeší právo na vzdělávání všech studentů 

se specifickými potřebami, konkrétně Školní zákon a Zákon o vysokých školách. Kromě 

legislativních dokumentů jsou zde zahrnuty i dokumenty věnující se rovnoprávnému 

přístupu ke vzdělávání, což je například Bílá kniha. V neposlední řadě se práce věnuje 

financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami a 

jednotlivými službami, které by měly být nabízeny studentům se sluchovým postižením na 

vysoké škole.  

Dále se práce zabývá studentem se sluchovým postižením na vysoké škole 

z komplexního hlediska. To znamená, že se zaměřuje na důležitost jazykových kompetencí 

daného studenta, ale také na nezbytnost poskytování tlumočnických služeb, které umožní 

neslyšícím studentům komunikovat v jejich mateřském jazyce. Samozřejmě jsou zmíněny 

potřebné předpoklady pro úspěšné studium a následně je nastíněno pracovní uplatnění 

absolventů.  

V následující části se nejdříve uvádí dělení vysokých škol v České republice dle 

jejich právního postavení a následně se práce zaměřuje pouze na veřejné vysoké školy. 

Následuje výčet veřejných vysokých škol s krátkým doplněním, zda daná vysoká škola 

zřizuje centrum, které se zaměřuje na poskytování podpůrných služeb studentům se 

sluchovým postižením či zaměstnává osobu, která by měla tyto služby na starost. Pro 

přehlednost je u každé vysoké školy vytvořena tabulka, která ilustruje služby, které jsou 

poskytovány studentům se sluchovým postižením.  

Podle zjištěných informací, ne každá veřejná vysoká škola poskytuje podpůrné 

služby studentům se sluchovým postižením. Je to způsobené tím, že na dané vysoké školy 

se nehlásí studenti se sluchovým postižením, kteří by případně vyžadovali tuto podporu. 
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Nicméně na většině veřejných vysokých škol jsou v menší či větší míře poskytovány 

služby studentům se sluchovým postižením. Je možné vysledovat, že čím větší univerzita 

s větší nabídkou oborů ve větších městech, tím více poskytuje služeb studentům se 

sluchovým postižením, což může být podmíněno tím, že se tito studenti na takovéto 

vysoké školy hlásí ve větší míře. 

Na závěr je ještě uvedena organizace AP3SP, která sdružuje 13 vysokých škol, 

které poskytují služby studentům se specifickými potřebami a zřizují i specializovaná 

centra.  

Tato bakalářská práce přehledně shrnuje především podpůrné služby, které jsou či 

nejsou poskytovány na jednotlivých veřejných vysokých školách studentů se sluchovým 

postižením. Taktéž je zde uvedena informace, zda daná vysoká škola zřizuje centrum pro 

studenty se specifickými potřebami. Práce by měla mít přínos především v tom, že ve 

stručnosti, a přesto poměrně vyčerpávajícím způsobem, seznamuje zájemce o danou 

problematiku s potřebnými informacemi.   
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6. Seznam příloh 

E-mailová komunikace s jednotlivými kontaktními osobami na vybraných vysokých 

školách  

E-mail, odeslaný vysokým školám, které neposkytují žádné služby:  

Dobrý den, 

ráda bych se Vám nejprve představila. Jmenuji se Zdenka Ondráčková a nyní 

studuji 3. ročník bakalářského studia oboru Speciální pedagogika na PedF 

UK. Téma své bakalářské práce jsem si zvolila - Student se sluchovým postižením na 

vysoké škole, a v rámci tohoto tématu se zajímám o služby, které jednotlivé vysoké školy 

poskytují této skupině studentů. 

Proto bych Vás chtěla poprosit, zda byste mi mohli odpovědět na otázku, zda u Vás na 

vysoké škole máte nějaké centrum pro poskytování služeb studentům se specifickými 

potřebami nebo kontaktní osobu, která má tyto věci na starosti? Resp. zda poskytujete 

nějaké služby konkrétně studentům, kteří by měli sluchové postižení. Ptám se na to, 

protože při prohledávání Vašich webových stránek jsem bohužel na tyto informace 

nenarazila. A ještě bych se ráda zeptala na jednu otázku - studoval u vás někdy student se 

sluchovým postižením, který by potřeboval nějakou podpůrnou službu? 

Moc Vám předem děkuji za odpověď! 

S pozdravem 

Zdenka Ondráčková 

 

Odpovědi:  

Dobrý den slečno Ondráčková, 

Omlouvám se, že reaguji až dnes - minulý týden u nás probíhalo přijímací řízení a k 

Vašemu dotazu jsem se dostala až dnes. 

Je mi to líto, žádné centrum na UMPRUM neexistuje a to především s ohledem na to, že 

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

směrech. 

Právě ale velikost (nebo spíš malost – ve smyslu počtu studentů) naší školy, specifický 

charakter výuky (studenti studují v Ateliérech a jsou v úzkém kontaktu s pedagogy 

ateliéru) umožňuje  přistupovat ke všem studentům individuálně a s ohledem na jejich 

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

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

obrátit. 

S přátelským pozdravem 

Klára Hüttlová 

vedoucí studijního oddělení / Head of Student Affairs Office 

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

Prague 

náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1 

www.vsup.cz 

Studijní oddělení / Study Department 

e-mail:  huttlova@vsup.cz  

tel.:  +420 251 098 232 

 

Dobrý den, 

Omlouvám se za opožděnou reakci. Aktuálně se i postiženým studentům věnuje naše 

studijní oddělení a já jako studijní prorektor. Aktuálně nemáme na naší škole sluchově 

postiženého studenta. V minulosti studoval na oboru Restaurování děl malířských student 

se sluchovým postižením. Bylo to ještě před mým funkčním obdobím. Pokud bych mohl 

ještě podat nějaké další informace, zkusím to udělat rychleji. 

Děkuji a jsem s pozdravem, 

 

Doc.Mgr.art. Dušan Zahoranský 

Studijní prorektor 

Akademie výtvarných umění v Praze 

U Akademie 4 | Praha 7 | 170 22 | IČO: 60461446 | DIČ: CZ60461446 

E-mail: dusan.zahoransky@avu.cz | Tel.: 220 408 200| Mobil: 777 891 383 

  

https://maps.google.com/?q=n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD+Jana+Palacha+80&entry=gmail&source=g
http://www.vsup.cz/
mailto:huttlova@vsup.cz
tel:+420%20251%20098%20232
mailto:dusan.zahoransky@avu.cz
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E-mail, odeslaný vysokým školám, které poskytují nějaké služby s prosbou o vyplnění 

dotazníku:  

Dobrý den, 

ráda bych se Vám nejprve představila. Jmenuji se Zdenka Ondráčková a nyní  

studuji 3. ročník bakalářského studia oboru Speciální pedagogika na PedF UK. Tématem 

mé bakalářské práce je Student se sluchovým postižením na vysoké škole, a v rámci tohoto 

tématu se zajímám o služby, které jsou poskytovány jednotlivými vysokými školami těmto 

studentům.  

Na Vašich webových stránkách jsem našla informace o poskytování služeb studentům se 

specifickými potřebami, nicméně bych Vás ráda požádala o vyplnění krátkého dotazníku, 

který se zaměřuje na konkrétní služby pro studenty se sluchovým postižením.  

V dotazníku pouze označíte služby, které jsou či nejsou poskytovány studentům se 

sluchovým postižením Vaší institucí. Dotazník je dostupný na níže přiloženém odkazu.  

Všechny informace budou uvedeny v mé bakalářské práci a budou tak sloužit ke 

zpřehlednění situace ve vysokoškolském prostředí pro studenty se sluchovým postižením. 

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mě neváhejte kontaktovat.  

Moc Vám předem děkuji za vyplnění dotazníku! 

 

Odkaz na dotazník:   

https://goo.gl/forms/VaDoEG4n3Tl1J1C52  

 

S pozdravem, 

Zdenka Ondráčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/VaDoEG4n3Tl1J1C52
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Dotazník, který byl odesílán v elektronické formě:  

 

 

 


