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Název projektu: Vzdělávání handicapovaných studentů 
 

 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2012 Do: 31. 12. 2012 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: 
V tom běžné finanční 

prostředky: 
V tom kapitálové finanční 

prostředky: 

Požadavek 1 259 1 259 0 

Čerpáno 1 259 1 259 0 
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Podpis:  
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Cíle projektu 
Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč 
splněn nebyl. 

 
1. Nákup up-grade kompenzačního software – s ohledem na potřeby zrakově 

handicapovaných studentů byly zakoupeny kompenzační programy od firmy 
Adaptech. Jedná se o hlasové syntézy (CZ, UK, USA, DE, FR), Fine Reader, 
AOS systém včetně SMA a hlasový balíček a ZOOM Text. 

 
2. Rozšíření digitálně upravených studijních materiálů – studijní materiály byly 

vybírány podle aktuálních potřeb handicapovaných studentů v roce 2012. 
Knihovna digitálních studijních materiálů byla doplněna o 15 aktuálních knih. 
 

3. Obnovení technického zázemí studovny SHS – pracovna SHS byla doplněna o tři 
nové stolní PC, na kterých je nainstalován speciální kompenzační software. Byly 
zakoupeny diktafony pro pořizování záznamů přednášek pro studenty, kteří si 
nemohou dělat poznámky běžným způsobem. 
 

4. Nákup elektronických slovníků cizích jazyků – byly zakoupeny slovníky 
nečastěji studovaných cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, ruština, 
italština). 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 
splněny nebyly. 

 
1. Up-grade kompenzačních programů pro zrakově postižené studenty – byly 

zakoupeny tři stolní PC do studovny pro handicapované studenty, slovníky cizích 
jazyků, hlasové syntézy (CZ, UK, USA, DE, FR), Fine Reader, AOS systém 
včetně SMA a hlasový balíček, ZOOM Text. 
 

2. Doplnění knihovny digitálních studijních materiálů – do digitální podoby bylo 
převedeno a upraveno pro práci se speciálním softwarem 15 knih. 

 
3. Studium studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – na VŠE studuje 

28 handicapovaných studentů, kteří využívají služeb SHS. V roce 2012 nikdo 
z nich nemusel ukončit studium vlivem svého handicapu. Studenti se SSP 
využívali studijního poradenství, zprostředkování komunikace se zaměstnanci 
školy, konzultace úprav studijního plánu, upraveného přijímacího řízení, osobní 
asistence, tlumočnických a zapisovatelských služeb atd.  

Přehled o 
pokračují-
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo 

vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. 

 
Rok realizace 

Čerpání fin. prostředků 
(souhrnný údaj) 

Poznámka (případně výhled do budoucna) 

2007 2 700  

2008 2 592  

2009 2 562  

2010 2 605  

2011 1 617  

 

 

 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze. 
 




