
Lenka Krhutová

11. seminář k cyklu Hodnocení kvality vysokých škol 

Brno, 12. února 2010 

Interní mechanismyInterní mechanismy

zajištění kvality studijních programů/oborů zajištění kvality studijních programů/oborů 

zz hlediska přístupnosti studia hlediska přístupnosti studia 

lidem se zdravotním postiženímlidem se zdravotním postižením

http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/uvod-vvzpo-17734/


Klíčová tezeKlíčová teze

Studenti a studentky se zdravotním postižením jsou 

nedílnou součástí akademické obce vysokých škol. 
Výchozím bodem zpřístupňování jejich studia je 
respektování skutečnosti, že zajištění podmínek k jejich 
studiu ve smyslu „přístupný“ není něčím navíc, něčím 
„dalším“, ale že jde o součást celkových služeb, které 
vysoká škola poskytuje. Tyto služby musí být zajištěny 
studujícím s postižením ve stejném rozsahu a kvalitě 
jako ostatním studujícím.



http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
http://www.nevidomimezinami.cz/main/nevidomimezinami/Texty/Umeni/Literatura/Helena_Kellerova.wiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Ed_Roberts_(activist)


Kvalita studijních Kvalita studijních 
programů/oborů/institucíprogramů/oborů/institucí

zz hlediska přístupnosti studia uchazečům/studentům hlediska přístupnosti studia uchazečům/studentům 
se zdravotním postižením, kteří mají                    se zdravotním postižením, kteří mají                    

speciální potřeby v přístupu ke vzdělání                            speciální potřeby v přístupu ke vzdělání                            
a z těchto potřeb plynoucí                                    a z těchto potřeb plynoucí                                    

specifické nároky pro absolvování studiaspecifické nároky pro absolvování studia

se vně VŠ se vně VŠ nesledujenesleduje,,

tj. neexistuje parametr hodnocení:                             tj. neexistuje parametr hodnocení:                             
„kvalita VŠ = přístupnost“„kvalita VŠ = přístupnost“



Uvnitř VŠ Uvnitř VŠ -- kde se nacházíme?kde se nacházíme?
jednotlivá školajednotlivá škola

V úrovni „nic o tom nevíme“, případně „něco tušíme“V úrovni „nic o tom nevíme“, případně „něco tušíme“

V úrovni „víme, že existuje potřeba/povinnost činitV úrovni „víme, že existuje potřeba/povinnost činit

dostupná opatření pro vyrovnání příležitostí na VŠ“dostupná opatření pro vyrovnání příležitostí na VŠ“

V úrovni „uvažujeme o zajištění přístupnosti“        V úrovni „uvažujeme o zajištění přístupnosti“        

V úrovni „zavádíme přístupnost“              V úrovni „zavádíme přístupnost“              

V úrovni „zavedeno, vylaďujeme“               V úrovni „zavedeno, vylaďujeme“               

V úrovni „odladěno, zkvalitňujeme“ V úrovni „odladěno, zkvalitňujeme“ 

V úrovni „zkvalitňujeme, cíleně nehodnotíme“ V úrovni „zkvalitňujeme, cíleně nehodnotíme“ 

V úrovni „hodnotíme kvalitu zajištění přístupnosti“V úrovni „hodnotíme kvalitu zajištění přístupnosti“



vůle vůle 
individuální individuální –– instituce/vysoká škola instituce/vysoká škola –– systém/politická vůlesystém/politická vůle

potřebapotřeba
kvalifikacekvalifikace člověka s postižením /člověka s postižením / VŠ vzděláníVŠ vzdělání

realizacerealizace
mikromikro –– mezzo mezzo –– makromakro



Závazné normativní akty pro VŠ  Závazné normativní akty pro VŠ  
A) LegislativaA) Legislativa

Zákon o vysokých školáchZákon o vysokých školách

 1, písm. b)1, písm. b)

„Vysoké školy „Vysoké školy [[……]] umožňují umožňují v souladu s demokratickými principy v souladu s demokratickými principy 
přístuppřístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní 
kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné 
činnosti.“činnosti.“

 21, odst. 1, písm. e) 21, odst. 1, písm. e) 

Další povinnosti veřejné vysoké školy: „činit všechna Další povinnosti veřejné vysoké školy: „činit všechna dostupná dostupná 
opatření pro opatření pro vyrovnání příležitostívyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole.“studovat na vysoké škole.“
(na soukromé VŠ se toto ustanovení nevztahuje, tj. jsou vyňaty          (na soukromé VŠ se toto ustanovení nevztahuje, tj. jsou vyňaty          
z povinnosti a pouze mohou, chtějíz povinnosti a pouze mohou, chtějí--li)li)

… … Umožňují všem? Umožňují všem? 

…  Víme, co jsou „dostupná“ opatření?…  Víme, co jsou „dostupná“ opatření?
…  Víme, co je „vyrovnávání příležitostí“?…  Víme, co je „vyrovnávání příležitostí“?



Jakou funkci má tento zákon v kontextu Jakou funkci má tento zákon v kontextu 
přístupnosti vzdělání? přístupnosti vzdělání? 

Měl by odstraňovat Měl by odstraňovat nerovnost v přístupu ke vzdělání,nerovnost v přístupu ke vzdělání, avšakavšak

z pohledu vysoké školy ustanovení tohoto zákona de facto z pohledu vysoké školy ustanovení tohoto zákona de facto 

 není transparentní / není jasné, co je vágními není transparentní / není jasné, co je vágními 
ustanoveními myšleno ustanoveními myšleno 

… může to být cokoliv nebo také nic v případě, že se … může to být cokoliv nebo také nic v případě, že se 
škola rozhodne, že nedisponuje žádnými „dostupnými“ škola rozhodne, že nedisponuje žádnými „dostupnými“ 
opatřeními pro vyrovnávání příležitostíopatřeními pro vyrovnávání příležitostí

 pokud je škola neplní, pokud je škola neplní, nic se nedějenic se neděje



Závazné normativní akty pro VŠZávazné normativní akty pro VŠ
B) nelegislativní dokument MŠMTB) nelegislativní dokument MŠMT

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, 
umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých školumělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol

… existuje ucelená koncepce inkluzivního vzdělávání na VŠ v ČR?… existuje ucelená koncepce inkluzivního vzdělávání na VŠ v ČR?

… je dlouhodobý záměr ministerstva … je dlouhodobý záměr ministerstva -- stávající částečná opatření stávající částečná opatření 

pro inkluzivní vzdělávání pro inkluzivní vzdělávání -- implementován do úrovně jednotlivých  implementován do úrovně jednotlivých  

VŠ?VŠ?

Pokud není, má to pro školu nějaký dopad?Pokud není, má to pro školu nějaký dopad?

Existuje cílený systém podpory pro vysokou školu (uchazeče         Existuje cílený systém podpory pro vysokou školu (uchazeče         

a studenty s postižením) ze strany státu? … Návod / metodika /a studenty s postižením) ze strany státu? … Návod / metodika /

propagace příkladů dobré praxe / systémová finanční podpora … propagace příkladů dobré praxe / systémová finanční podpora … 

Využívá jej škola?Využívá jej škola?



Přístupné vzdělávací prostředí na VŠ  Přístupné vzdělávací prostředí na VŠ  
„inkluzivní VŠ prostředí“„inkluzivní VŠ prostředí“

Vědomí a uznání Vědomí a uznání legitimitylegitimity speciálních potřeb           speciálních potřeb           

při studiu se zdravotním postiženímpři studiu se zdravotním postižením

Realizace cílených aktivitRealizace cílených aktivit

Koordinace Koordinace 



JESTLIŢEJESTLIŢE

bude kvalita studijního programu/oboru/instituce v rámci bude kvalita studijního programu/oboru/instituce v rámci 
vnějšího hodnocení kvality hodnocena také podle toho, vnějšího hodnocení kvality hodnocena také podle toho, 
zda/do jaké míry/zda/do jaké míry/jakýmjakým způsobemzpůsobem naplňuje ustanovení naplňuje ustanovení 
zákona o VŠ a cíle Dlouhodobého záměru ministerstvazákona o VŠ a cíle Dlouhodobého záměru ministerstva

PAK PAK 

se vysoká škola musí zabývat otázkami přístupnosti   se vysoká škola musí zabývat otázkami přístupnosti   
resp. kvality VŠ z hlediska přístupnosti resp. kvality VŠ z hlediska přístupnosti 

cíleně, systematicky a trvalecíleně, systematicky a trvale

Proces hodnocení kvality VŠ tak může podpořit Proces hodnocení kvality VŠ tak může podpořit 
odstraňování nerovností v přístupu ke vzděláníodstraňování nerovností v přístupu ke vzdělání



Interní mechanismy zajištění kvality v kontextu ZdPInterní mechanismy zajištění kvality v kontextu ZdP
Realizace v úrovni Realizace v úrovni vysoká školavysoká škola

předpokládá změnu myšlenípředpokládá změnu myšlení

Vysoká škola ve svých koncepcích, procedurálních 
postupech a činnostech včetně strategického plánování   
a alokace zdrojů věnuje pozornost prostředkům 
umožňujícím účast studentům s postižením (ZdP)        ve 
všech oblastech akademického života. 

 Vůle / akademický senát, správní rada 
 Management školy – úrovně řízení 
 Systém vnitřních norem
 Podpůrné systémy 
 Formální a neformální aktivity školy
 Koordinace aktivit
 Finanční zdroje



Strategie zpřístupňování studia na úrovni Strategie zpřístupňování studia na úrovni 

instituce/vysoká školainstituce/vysoká škola

Jaké má VŠ možnosti?Jaké má VŠ možnosti?

Vnitřní normativní aktyVnitřní normativní akty

 Legitimizace přístupnosti Legitimizace přístupnosti 

-- dlouhodobý záměr školydlouhodobý záměr školy

-- směrnice / metodika / standardy apod.směrnice / metodika / standardy apod.

Finanční nástrojeFinanční nástroje

 rozvaha aktuálního stavu rozvaha aktuálního stavu 

 Nástin a rozvaha systémových řešeníNástin a rozvaha systémových řešení



Podpůrné systémyPodpůrné systémy
 poradenský systém poradenský systém –– návaznost spolupráce SŠ + VŠnávaznost spolupráce SŠ + VŠ
 zajišťování služeb studentům / uchazečům se ZdPzajišťování služeb studentům / uchazečům se ZdP

-- organizace / postavení centra podpory ve struktuře VŠorganizace / postavení centra podpory ve struktuře VŠ
-- rozsah zajištění služeb a jejich nákladovostrozsah zajištění služeb a jejich nákladovost
-- míra zapojení externích subjektů míra zapojení externích subjektů 

 podpora pedagogů a dalších zaměstnanců VŠpodpora pedagogů a dalších zaměstnanců VŠ
 koordinace aktivitkoordinace aktivit

Transparentnost informací směrem k veřejnostiTransparentnost informací směrem k veřejnosti
 zveřejňování informací o přístupnosti instituce/studijníchzveřejňování informací o přístupnosti instituce/studijních

programů/oborů:programů/oborů:
-- uchazečům se zdravotním postiženímuchazečům se zdravotním postižením
-- středním školámstředním školám



Kvalita v kontextu ZdP na VŠKvalita v kontextu ZdP na VŠ

2 roviny2 roviny

1. 1. zda zda vůbecvůbec je program / obor / škola přístupný/áje program / obor / škola přístupný/á

2.2. pokud ano, jaká je pokud ano, jaká je vlastní kvalitavlastní kvalita
programů / oborů / instituce v kontextu                 programů / oborů / instituce v kontextu                 
přístupnostipřístupnosti



Participace na realizaci inkluzivního vzděláváníParticipace na realizaci inkluzivního vzdělávání
úroveň VŠ (veřejná VŠ) úroveň VŠ (veřejná VŠ) 

 Akademický senát Akademický senát –– vysoká škola / fakultavysoká škola / fakulta

 Správní rada Správní rada 

 Management školy Management školy –– rektor / kvestor / děkan /vedoucí rektor / kvestor / děkan /vedoucí 
pracoviště (katedra / ústav, knihovna, koleje, menza …)pracoviště (katedra / ústav, knihovna, koleje, menza …)

 Odborníci Odborníci –– okruh Aokruh A

–– pro oblast terciárního vzdělávánípro oblast terciárního vzdělávání

–– pro oblast speciálně pedagogických intervencípro oblast speciálně pedagogických intervencí

–– pro oblast poradenstvípro oblast poradenství

 Odborníci Odborníci –– okruh Bokruh B

–– uchazeči a studenti se zdravotním postiženímuchazeči a studenti se zdravotním postižením

–– absolventi VŠ se zdravotním postiženímabsolventi VŠ se zdravotním postižením



Role studentů Role studentů 

v procesu zpřístupňování studiav procesu zpřístupňování studia

STUDENTSTUDENT

objekt vzděláváníobjekt vzdělávání subjektsubjekt vzdělávánívzdělávání

úloha studentské komory akademického senátu úloha studentské komory akademického senátu 

škola/fakultaškola/fakulta

právoprávo spoluspolurozhodovat rozhodovat povinnostpovinnost nést nést 

spoluspoluodpovědnostodpovědnost

za rozhodnutíza rozhodnutí



Aktuální problémy vně/uvnitř VŠAktuální problémy vně/uvnitř VŠ

 Chybí jednotné vymezení obsahu pojmu „student se speciálními Chybí jednotné vymezení obsahu pojmu „student se speciálními 
potřebami / specifickými nároky“ v kontextu zdravotního postižení    potřebami / specifickými nároky“ v kontextu zdravotního postižení    
pro potřeby zpřístupňování VŠpro potřeby zpřístupňování VŠ

 Chybí vymezení pojmu „inkluzivní VŠ prostředí“Chybí vymezení pojmu „inkluzivní VŠ prostředí“

návrh na vymezení pojmu návrh na vymezení pojmu ZDEZDE

 Chybí ucelená koncepce / koordinace zpřístupňování studia Chybí ucelená koncepce / koordinace zpřístupňování studia 
studentům se zdravotním postiženímstudentům se zdravotním postižením

návrh strategie návrh strategie ZDEZDE

 Parametr „kvalita VŠ = přístupnost“ není obecně znám ani jako Parametr „kvalita VŠ = přístupnost“ není obecně znám ani jako 
pojempojem

 Vždy, všude a každému chybí finance / kapacity / časVždy, všude a každému chybí finance / kapacity / čas

pojem Inkluzivní vzdělávací prostředí na VŠ.doc
0_Strategie_VŠ-ZdP_VVZPO_12.12.09.pdf


Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 

Odborná skupina pro vzdělávání Odborná skupina pro vzdělávání 

lenka.krhutova@osu.czlenka.krhutova@osu.cz

http://fss.osu.cz/index.php?idc=14053
mailto:lenka.krhutova@osu.cz
http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/uvod-vvzpo-17734/

