Nabídka služeb Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy pro studenty se
speciálními potřebami všech fakult UK
1. Funkční diagnostika — zajišťují:
Kat.
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Kat.
Kat.

A = zrakové postižení: Lea Květoňová, Pavlína Šumníková
B = sluchové postižení: Kateřina Hádková, Miroslava Kotvová
C = tělesné postižení: Vanda Hájková, Kristýna Janyšková
D = speciﬁcké poruchy učení: Klára Špačková, Olga Kučerová
E = PAS: Hana Sotáková
F = psychické problémy, zdravotní znevýhodnění: Anna Kucharská, Hana Sotáková, Vanda Hájková

Komunikace: mailem, vždy jméno.příjmení@pedf.cuni.cz. Doporučujeme co nejdříve!!!

2. Poradenské služby — pracovníci Akademické poradny PedF UK
Studijní poradenství (modiﬁkace ve studiu, plnění studijních povinností a jejich organizace, tréma a stres ze zkoušek,
studijní strategie, komunikace s vyučujícím, aj.)
Osobní poradenství, řešení náročných životních situací (rozchod, ztráta blízké osoby, aj.)
Řešení problémů ve vztazích – v partnerství, v rodině, v přátelství, i v dalších mezilidských oblastech (např. ve vztahu
učitel — student)
Psychologické a speciálně pedagogické poradenství ve vztahu ke speciﬁckým studijním potřebám (poradenství pro osoby
se zrakovým postižením, sluchovým postižením, narušenou komunikační schopností, tělesným postižením, pro osoby se
speciﬁckými poruchami učení, s poruchami autistického spektra, s psychickými problémy), logopedie
Profesní poradenství u studentů se speciálními potřebami (nevhodně zvolené studium, reorientace studia, výběr vhodného
zaměstnání, aj.)
Doporučení pomůcek a kompenzačních strategií, trávení volného času aj.

Viz https://pages.pedf.cuni.cz/poradna/

3. Volitelný předmět Studijní strategie a strategie zvládání u studentů se
zrakovým a tělesným postižením (3 kredity, 0/1, zápočet)
Kurz se věnuje tématu vysokoškolského studia studentů s tělesným a zrakovým postižením. Účastníci budou mít možnost
doplnit si informace, které jsou v prostředí vysoké školy nejvíce potřebné. Budou se orientovat ve speciﬁkách studia, kurz
ale zároveň přináší pohled do celkové situace studentů, cílí na dosavadní studijní zkušenosti, motivaci. Z několika různých
úhlů pohledu je pohlíženo na člověka s tělesným a zrakovým postižením jako na osobu očekávající připravenost vysoké
školy a jejích zaměstnanců na možné speciﬁcké potřeby. Kurz si dále klade za cíl nastavit studentům reálná očekávání,
která při vstupu na Univerzitu mají a jejichž konﬂikt s realitou může být zdrojem nepochopení nebo nespokojenosti. Kromě
odstraňování bariér, které se vybaví při deﬁnování potřeb osob s tělesným a zrakovým postižením jako první, vysoké školy
znevýhodněným studentům nabízí stejné možnosti a šance jako studentům bez postižení v knihovnách, na kolejích, v menze,
při sportu nebo při hledání zahraniční praxe či stáže.

Informace podá: Anna Kucharská, anna.kucharska@pedf.cuni.cz

