
  

 
Program konference Vládního výboru pro zdravotně postižené občany 

 
Přístupnost vysokoškolského vzd ělávání 

v kontextu zdravotního postižení 
 
 

                                           Rada vysokých     
       škol 
  
 
 
 

12. října 2010,  9.30 – 15.30 hod . 
  

Lichtenštejnský palác na Kampě, U Sovových mlýnů 4/506, Praha 1 
 

 
8.30 – 9.15 Registrace ú častník ů  

Z důvodu plné kapacity konference bude vstup do jednacího sálu umožněn  
výhradně účastníkům s již potvrzenou registrací.  

 
 
PROGRAM 
 
9.30 – 12.30 Dopolední blok 
 

  RNDr. Petr Nečas 

   předseda vlády České republiky 
 
  doc. Ing. Eva Münsterová, CSc .   

členka Předsednictva Rady vysokých škol a předsedkyně Pracovní komise 
RVŠ pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení  

 
  Bc. Václav Krása    

    předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR 
 
  Ing. Pavel Dušek    

    prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR  
 
Host:   Ing. Jakub Novotný, Ph.D. 

    zástupce České konference rektorů 
 

 
Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.   

předsedkyně Odborné skupiny VVZPO pro vzdělávání, proděkanka pro studium  
a celoživotní vzdělávání Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě  

Strategie podpory vysokoškolské kvalifikace  
lidí se zdravotním postižením v ČR 

 
Mgr. Tereza Hájková  

zástupkyně Odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  
pro inkluzivní vzdělávání    

Zpřístup ňování studia lidem se zdravotním postižením  
v kontextu Dlouhodobého zám ěru MŠMT   

 
 
 
 



  

PhDr. et Mgr. Libor Novosad, Ph.D.   

člen Odborné skupiny VVZPO pro vzdělávání,  odborný poradce Akademické poradny 
a centra podpory  Technické univerzity v Liberci 

   Úloha poradenské podpory v inkluzivním vzd ělávání  
   na vysoké škole 

 
PhDr. Josef Cerha / Jakub Stárek  

absolvent Univerzity Karlovy v Praze, ředitel Tyfloservisu, o.p.s. / student magisterského  
studia Masarykovy univerzity v Brně  

Vysokoškolské studium ze zrakovým postižením v čera a dnes 
 

Mgr. Eva Liberdová  

   absolventka Univerzity Palackého v Olomouci, sociální pracovník v nestátní neziskové organizaci 

   Přístupnost vysoké školy z pohledu absolventky - osob y ohluchlé 
   
 
Diskuse k dopolednímu bloku  
 
 
12.30 – 13.15 Oběd  
 
 
13.15 – 15.30 Odpolední blok 
 
 

Mgr. Ji ří Votava  

odborný poradce Poradenského střediska pro studenty se speciálními potřebami  
na České zemědělské univerzitě v Praze 

Dvojí efekt participace student ů se specifickými nároky  
ve vysokoškolském vzd ělávání  

 
 
PhDr. Petr Pe ňáz 

ředitel Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity v Brně 

Přístupy k zp řístup ňování studia a jeho p řístupnost v praxi 
 
 
Bc. Kate řina Jirsová / Mgr. Miroslav Kudlá ček 

studentka magisterského studia Univerzity Hradec Králové / student doktorského studia Univerzity 
Karlovy v Praze   

Možnosti a úskalí studia s t ělesným postižením na vysoké škole 
 

 
Jan Meca  

   student bakalářského studia na Českém vysokém učení technickém v Praze 

Život s dyslexií na vysoké škole i mimo ni 
 

 
Mgr. Kristina Kratochvílová  

absolventka Univerzity Karlovy v Praze, psycholožka Speciální psychologické poradny pro 
sluchově postižené Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.  
a školní psycholožka Mateřské, základní a střední školy v Praze-Radlicích. 

Neslyším a studuji. Pro č ne!? 
 
 
Diskuse k odpolednímu bloku    
 
 
15.30  Ukončení konference 


