
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.  

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/
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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


Dotazník, který byl odesílán v elektronické formě:  

 


