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Shrnutí případové studie 

 

Podpora studentů s hendikepy je poskytována státem a institucí na základě spolupráce podle 

zákona o SPS (Speciální vzdělávací podpora). Účelem SPS je taková podpora hendikepovaných 

studentů, která jim, pokud možno, dovolí dokončit studium za stejných podmínek jako 

ostatním studentům. Podpora je garantována na základě žádosti a lékařské dokumentace. 

Podpora je individuální a může zahrnovat různé druhy fyzických a technických zařízení, osobní 

asistenci, tlumočníka znakové řeči nebo poradenství. Cílovými skupinami pro SPS jsou stručně 

řečeno dyslektičtí studenti, fyzicky hendikepovaní studenti a studenti s psychologickými nebo 

mentálními poruchami. Podpora na Dánské technické univerzitě (DTU) je řízena a rozvíjena 

prostřednictvím Student Support unit v oddělení pro studijní programy a studentské 

záležitosti.   

 

Dvěma převažujícími typy podpory studentů se speciálními potřebami na DTU jsou podpora 

SPS a speciální podmínky během písemných zkoušek. Podpora SPS má různé formy. Granty 

jsou určovány státem (Dánským ministerstvem vzdělávání, konkrétně Kvalitets- og 

Tilsynsstyrelsen – úřad pro kvalitu a regulaci). Je-li grant poskytnut, za realizaci zodpovídá 

příslušná instituce. Klíčovými oblastmi podpory jsou: asistivní technologie, audio podpora, 

fyzické pomůcky (speciální stoly a židle, speciální myš, atd.), osobní asistence, tlumočník 

znakové řeči, dohlížecí program. Podpory definované DTU jsou podpory zkoušek. 

V současnosti DTU připravuje proceduru definující množství informací poskytované 
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vyučujícím. Teď jsou zejména vyučující, kteří s hendikepovaným studentem pracují 

prostřednictvím dohlížecího programu, informováni o studentově hendikepu. Existují však 

studenti, kteří přímo žádají, aby všichni jejich vyučující byli informováni. 

 

Během několika posledních let došlo na DTU k významnému nárůstu studentů, kteří dostávají 

podporu. Díky tomu vzrostlo také povědomí a pozornost věnovaná problematice 

hendikepovaných studentů. Během posledního akademického roku vzniklo pět nových 

iniciativ na DTU, týkajících se studentů se speciálními potřebami: 

1. Webovská stránka DTU týkající se podpory studentů byla aktualizována a vylepšena. 

2. Informace týkající se podpory studentů byly distribuovány po celé DTU. 

3. Byla vytvořena a verifikována politika pro studenty s hendikepy. 

4. Pro studenty s mentálními poruchami byl zorganizován jednodenní úvodní kurs. 

5. Vznikla síť studentů s hendikepy. 
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