
PODPORA STUDUJÍCÍCH 
SE SPECIFICKÝMI 
POTŘEBAMI NA DAMU

 
Úpravy nejsou úlevy.   
Úpravy mají studujícím pomoci, 
aby zvládli studium s ohledem  
na jejich zdravotní stav.

Studující/m se specifickými 
potřebami je člověk,  
který má: 

 » Tělesné/zrakové/sluchové postižení
 » Chronické somatické onemocnění
 » Poruchu učení nebo ADHD
 » Poruchu autistického spektra
 » Duševní onemocnění
 » Narušenou komunikační schopnost
 » Jiné zdravotní znevýhodnění 

 dlouhodobého charakteru

Jakou podporu může při  
studiu na DAMU 
žádat ? 

 » Navýšení časové dotace při práci s textem (čtení,  
 psaní, porozumění), při zápočtech a zkouškách

 » Nahrazení písemné zkoušky ústní zkouškou nebo  
 naopak

 » Úpravu délky studia (tzv. individuální studijní plán)
 » Toleranci pravopisných chyb v písemných  

 zkouškách
 » Dlouhodobé výpůjčky speciálního softwaru,  

 notebooku a diktafonu
 » Zapisovatelský nebo přepisovatelský servis
 » Individuální přípravu v oblasti cizích jazyků
 » Individuální konzultaci s vyučujícími
 » Nácvik studijní strategie
 » Psychologické poradenství

 » Bezbariérový přístup do vybraných částí budovy 

 
Kontaktní osoba  pro studující se 
specifickými potřebami 
 
| Mgr. Kateřina Maxová 
| katerina.maxova@damu.cz | 234 244 210



  
Neváhejte se ozvat s nápady na zlepšení, 
s připomínkami nebo třeba i s kladným 
ohlasem na poskytovanou  službu na  
michal.somos@damu.cz 

  
Důvěrnost 
 
S informacemi a dokumenty, které 
studující DAMU poskytne, se zachází 
jako s důvěrnými. Seznámí se s nimi 
jen ti vyučující, kteří musí zohlednit 
speciální potřeby ve výuce a hodnocení.

Máte otázky, na které hledáte  
odpověď či řešení ? 

Kontaktujte  
| Mgr. Kateřina Maxová  
| katerina.maxova@damu.cz | 234 244 210 
 

Požádal/a jste o úpravy studia z důvodu 
zdravotního znevýhodnění  
a něco nefunguje ? 

Řešte nejdříve situaci na katedře 

Poraďte se s kontaktní osobou nebo proděkanem  
pro studium 

Pokud situaci nevyřešíte, kontaktujte  
ombudsmana DAMU
 

Víte o někom na DAMU, komu by tyto  
informace mohly pomoci ? 

Předejte nebo pošlete mu/jí tento informační leták.

Více informací:  
damu.cz  studium  studující se specifickými 
potřebami

Jak má postupovat 
při úpravě svého studia ? 

 » Úvodní schůzka s kontaktní osobou, identifikace  
 potřeb studující/ho

 » Vyplnění žádosti a doložení některého z dokladů  
 prokazujících zdravotní znevýhodnění

 » Vyhodnocení doložených dokladů a případně  
 vyhotovení diagnostického posudku – náklady na  
 vyhotovení posudku uhradí DAMU

 » Setkání na Vaší katedře s garantem studijního  
 programu a kontaktní osobou a podrobné   
 projednání navrhovaných úprav

 » Vytvoření písemného plánu úpravy studia – ten  
 bude po schválení proděkanem pro studium  
 závazný pro studující/ho i jednotlivé vyučující

 » Plán úpravy studia může být změněn s ohledem  
 na individuální okolnosti

  
Individualizace 
 
Úprava studia je vždy individuální  
a závisí na potřebách studující/ho, míře 
zdravotního znevýhodnění a daném 
studijním programu.

  
Participace 
 
Optimální řešení se hledá v dialogu  
s katedrou, na které studující studuje. 
Studující se účastní celého procesu  
a škola o ničem nerozhodne bez jeho/
jejího vědomí.

Přijímání přiměřených úprav na  
DAMU stojí na třech pilířích:


