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potřebami 

 
 

Studentská 2 (budova F3, 2. patro), 461 17 Liberec 1 
                     telefon: 485 353 056, 485 353 057,   mail: info.apc@tul.cz 
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➢ Služby pro studenty se specifickými potřebami (SP)  

tj.: zrakové, sluchové, pohybové postižení; specifické poruchy učení; studenti s poruchou 

autistického spektra; studenti s jinými obtížemi: tj. s psychickou poruchou či onemocněním, 

s narušenými jazykovými, řečovými a jinými komunikačními schopnostmi, s chronickým 

somatickým onemocněním objektivně bránícím standardním způsobem plnit studijní povinnosti či 

žádající si organizační opatření ze strany školy) 

❖ Komplexní systém odborného poradenství formou konzultací - studijní, 

psychologické, speciálně-pedagogické, sociální, profesní poradenství, 

fundraisingové poradenství pro studenty se ZP a SP,  

❖ Konzultace v případě zdravotních problémů, zdravotního postižení 

či znevýhodnění a jiných omezení komplikujících studium 

❖  Možnost modifikace průběhu studia po formální stránce  

❖  Kontakty na sociální služby, zdravotně-sociální péči a možnosti získání 

kompenzačních pomůcek, spolupráce s nadacemi 

❖ Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek vč. notebooků, tabletů  

a čteček po celou dobu studia 

❖ Možnost využití dvou speciálních studoven (budova H, budova F3) 

❖ Možnost zajištění bezbariérového ubytování 

 

➢ Servisní opatření pro studenty se SP 

❖ Asistenční služby 

❖ Zpřístupnění studijní literatury 

❖ Prostorová orientace 

❖ Zapisovatelský, vizualizační a tlumočnický servis 

❖ Funkční diagnostika/ diagnostika (včetně SPU)  

❖ Zpracování doporučení - zohlednění specifických vzdělávacích potřeb 

studentů se SP při přijímacím řízení a studiu 
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Služby a podpora pro studenty se SP 
 

Přijímací řízení 

➢ Poradenství při výběru vhodného studijního oboru s ohledem na konkrétní typ 

postižení či znevýhodnění 

➢ Provedení diagnostiky/funkční diagnostiky uchazeče  

➢ Zohlednění specifických vzdělávacích potřeb studentů se SP při přijímacím řízení 

dle funkčních dopadů zdravotního postižení na komunikaci a provádění studijních  

a výzkumných aktivit v rámci zvoleného studijního oboru  

➢ Možnost asistence při přijímacím řízení dle typu postižení 

 

Služby a servisní opatření pro studenty se zrakovým postižením 

➢ Komplexní systém odborného poradenství a konzultací  

➢ Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek po dobu studia (diktafony, přenosné 

zvětšovací lupy, SW pro zrakově postižené na flashdisku, atd.) 

➢ Možnost využívat dvě speciální studovny vybavené technikou pro práci zrakově 

postižených (Braillova tiskárna, el. Braillův psací stroj, Braillův řádek, PC s 

kompletním spec. SW pro zrakově postižené studenty a další)  

➢ Zpřístupnění studijní literatury – digitalizace studijní literatury a studijních textů 

➢ Zajištění studijní a osobní asistence dle potřeby při studijních povinnostech 

(doprovod na výuku, na konzultace, do knihovny, atd.), případně při sportovních 

aktivitách v rámci výuky 

➢ Nácvik prostorové orientace v prostorách TUL, případně v přilehlém městském 

prostředí 

➢ Modifikace průběhu studia po formální stránce (upřednostnění ústního zkoušení, 

odlišná podoba studijních materiálů, atd.) 

 

Služby a servisní opatření pro studenty se sluchovým postižením 

➢ Komplexní systém odborného poradenství a konzultací  

➢ Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek po dobu studia (např. přenosná 

indukční smyčka) 

➢ Možnost využívat dvě speciální studovny vybavené PC 

➢ Zpřístupnění studijní literatury – digitalizace studijní literatury a studijních textů 

➢ Zapisovatelský, vizualizační a tlumočnický servis při výuce v rámci TUL 

➢ Zajištění studijní a osobní asistence při studijních povinnostech (doprovod v 

neznámém prostředí, např. při účasti na odborné exkurzi, kulturní či jiné akci 

univerzity), případně při sportovních aktivitách v rámci výuky 

➢ Modifikace průběhu studia po formální stránce (např. upřednostnění písemného 

zkoušení)  

 

 



 

 
 

Služby a servisní opatření pro studenty s pohybovým postižením 

➢ Komplexní systém odborného poradenství a konzultací  

➢ Možnost zprostředkování asistenčních a sociálních služeb ve volném čase 

➢ Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek (diktafon, notebook, tablet, mechanický 

vozík, elektrický skútr, atd.) 

➢ Možnost využívat dvě speciální bezbariérové studovny vybavené PC 

➢ Zpřístupnění studijní literatury – digitalizace studijní literatury a studijních textů 

➢ Zajištění studijní a osobní asistence při studijních povinnostech (doprovod na výuku,  

na konzultace, do knihovny, atd.)  

➢ Nácvik prostorové orientace v prostorách TUL, případně v přilehlém městském 

prostředí 

➢ Modifikace průběhu studia po formální stránce (v případě nutnosti zajištění 

individuálních zkušebních termínů, odlišná podoba studijních materiálů, vyšší časová 

dotace při zkouškách, apod.) 

➢ Možnost zajištění bezbariérového ubytování na kolejích TUL 

 

Služby a servisní opatření studentům s ostatními typy zdravotního postižení 

či znevýhodnění, s poruchou autistického spektra; s jinou psychickou 

poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním, apod.) 

➢ Komplexní systém odborného poradenství a konzultací  

➢ Možnost zapůjčení studijních pomůcek (notebook, tablet, čtečka, diktafon) 

➢ Modifikace průběhu studia po formální stránce (v případě nutnosti zajištění 

individuálních konzultací, termínu zkoušek, atd.) vč. zajištění komplexních servisních 

služeb dle typu postižení 

 

Služby a servisní opatření studentům se specifickými poruchami učení 

(SPU) – např. dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, apod. 

➢ Komplexní systém odborného poradenství a konzultací  

➢ Možnost zapůjčení studijních pomůcek (notebook, tablet, čtečka, diktafon, speciální 

SW) 

➢ Možnost diagnostiky specifických poruch učení 

➢ Zpřístupnění studijní literatury – digitalizace studijní literatury a studijních textů 

➢ Možnost příležitostné studijní asistence 

➢ Modifikace průběhu studia po formální stránce (vyšší časová dotace při písemných 

zkouškách, upřednostnění ústního zkoušení, atd.) 

 

Služby studentům TUL s nárokem na sociální stipendium 

➢ Komplexní systém odborného poradenství a konzultací, 

➢ Odborné poradenství při nepříznivé sociální situaci, 

➢ MOŽNOST ZAPŮJČENÍ NOTEBOOKU, TABLETU, ČTEČKY  ZDARMA 

po dobu studia na TUL 

➢ MOŽNOST TISKU ZDARMA - využití velkokapacitní tiskárny ve speciální 

studovně dle vnitřních pravidel 



 

                 
 

 

pracovní tým Centra služeb studentům se specifickými potřebami  

 
Mgr. Iveta Pospíšilová 
vedoucí Akademické poradny a centra podpory  

studijní poradenství, speciálně-pedagogické poradenství, sociální poradenství 

iveta.pospisilova@tul.cz , tel. 485353056 

 

Bc. Hana Klozová 
koordinace asistenčních služeb pro studenty se SP 

sociální poradenství 

hana.klozova@tul.cz, tel. 485353057 

 

Mgr. Alena Malinová 
speciální pedagog, funkční diagnostika/ diagnostika SPU 

alena.malinova@tul.cz 

 

Mgr. Jana Blažková 
psychologické poradenství 

psycholog@tul.cz 

 

Mgr. Bc. Markéta Pospíšilová 
redakční služby pro studenty se SP 

individuální výuka anglického jazyka pro studenty se SP 

info.apc@tul.cz 

 

- studijní asistenti  

- externí spolupracovníci pro zajištění podpůrných služeb studentům se SP 

 

               Konzultace a poradenství:  

pondělí – čtvrtek  9.00 – 14.00 
 

 
 

Doporučujeme všem zájemcům o poradenské služby,  

aby se předem objednali. 
 
 

Jsme tu pro Vás, neváhejte nás navštívit ☺ 
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