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Shrnutí případové studie 

 

Vysoké školy jsou vázané národní legislativou. Následující zákony se přímo vztahují ke 

vzdělávání a tedy I k podpoře hendikepovaných na vysokých školách: 

 

• Zákon o vysokoškolském vzdělání. 

• Rehabilitační zákon. 

• Zákon o znakové řeči. 

• Zákon o ratifikaci Konvence o právech osob s postižením.  

• Národní rámec pro interoperabilitu. 

 

Na národní úrovni je podpora hendikepovaným poskytována vládními a nevládními 

organizacemi a iniciativami. Během studia na vysoké škole zahrnuje podpora studentů 

s hendikepy následující služby: 

• Speciální stipendium – výše závisí pouze na stupni postižení. 

• Práva a výhody sdílené všemi studenty. 

• Výpočetní technika upravená pro potřeby studentů se zrakovým postižením 

(elektronická lupa, čtečka obrazovky, převod obrazové informace do řeči, skener a 

OCR). 

• V relevantních případech, podle typu a stupně postižení, může student požádat o: 
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změnu formy zkoušky a úpravu kreditů adekvátně ke schopnostem, změnu podmínek 

účasti na výuce, doučování, organizaci individuální výuky, pomoc asistenta, zvukový 

záznam přednášek, využití služeb tlumočníka znakové řeči, implementaci výukových 

materiálů ve formě upravené pro své potřeby a schopnosti, jako např. tisk se 

zvětšeným písmem nebo v Braillově písmu. 

• Místo v “House of Students” podle potřeb studenta. 

• Další zařízení, která umožňují studium za stejných podmínek jako studentům bez 

hendikepu. 

• Nižší náklady na veřejnou dopravu. 

Na univerzitě pracuje ZSN –Asociace hendikepovaných student, jejímž hlavním cílem je 

integrace hendikepovaných osob v akademickém prostředí. ZSN k tomu využívá např. 

organizování návštěv divadel, integračních táborů, sportovních aktivit (plachtění, lyžování) a 

výletů.  
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