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Garanti studijních oborů
Bc.
Speciální pedagogika – dramaterapie – prof. Milan Valenta
Speciální pedagogika předškolního věku – dr. Dita Finková
Speciální pedagogika – ortokomunikace – prof. Miloň Potměšil
Speciálněpedagogická andragogika – doc. Olga Krejčířová
Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – dr. Miluše Hutyrová
Speciální pedagogika raného věku – prof. Miloň Potměšil
Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky – doc. Jan Michalík
Nav. Mgr.
Speciální pedagogika – dr. Oldřich Müller
Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – dr. Miluše Hutyrová
Mgr.
Logopedie – doc. Kateřina Vitásková
Učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální pedagogika – dr. Gabriela Smečková
Dislokace ÚSS
Většina pracoven členů ÚSS se nachází v 1. a 2. patře hlavní budovy PdF na Žižkově náměstí vlevo od
centrálního schodiště. Některé další pracovny jsou umístěny v přízemí budovy PdF na ul. Purkrabské.
Důležité studijní dokumenty
Nejdůležitější studijní dokumenty jsou k dispozici zde.

Elektronická komunikace studentů s vyučujícími
Dle platného studijního a zkušebního řádu UP mají studenti povinnost používat ke komunikaci v rámci
svého studia oficiální vygenerované e-mailové adresy domény upol.cz. Chtějí-li studenti používat i své
soukromé e-mailové adresy, doporučujeme nastavit si automatické přeposílání zpráv z adresy oficiální.
Doporučujeme rovněž zřídit si společné e-mailové adresy po jednotlivých studijních oborech pro
usnadnění hromadné elektronické komunikace. Více informací je možné získat u dr. Lucie Pastierikové.
Asociace studentů speciální pedagogiky
Při ÚSS funguje občanské sdružení Asociace studentů speciální pedagogiky, která organizuje různé vzdělávací,
popularizační, praktické i zábavné aktivity pro studenty speciálněpedagogických oborů na PdF UP v Olomouci.
Více informací o aktivitách Asociace i možnosti zapojení se do její činnosti poskytne dr. Zdeňka Kozáková.
Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
Na UP funguje Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, které v úzké kooperaci s ÚSS poskytuje
služby studentům se specifickými potřebami všech fakult UP v Olomouci. V případě vlastních specifických
potřeb se může kterýkoli student obrátit na pracovníky centra. Do činnosti Centra je rovněž možné aktivně se
zapojit v roli poskytovatelů jednotlivých služeb (s finančním ohodnocením). Ředitelkou Centra je dr. Lucia
Pastieriková z ÚSS, kontakty na další pracovníky jsou k dispozici na http://www.cps.upol.cz/.
Další užitečné informace
V případě okolností, které jakkoli brání v řádném a plnohodnotném studiu je potřeba co nejdříve
kontaktovat příslušného garanta studijního oboru, libovolného člena ÚSS, případně vedení ÚSS. Včasným
zahájením řešení problému je možné řadě obtíží úspěšně předcházet. Jakoukoli žádost je vhodné předem
konzultovat s garantem oboru nebo vedením ÚSS.
Při problémech se rozvrhem a zapisováním se na předměty kontaktujte dr. Michala Růžičku (prezenční
studium) nebo dr. Petru Jurkovičovou (kombinované studium).
Podmínky ukončení předmětů jsou jednotlivými vyučujícími stanoveny na začátku výuky daných předmětů
– pro studenty i vyučující jsou poté závazné.
Všichni členové ÚSS mají vypsány konzultační hodiny, které je třeba kvůli řadě jiných povinností
vyučujících dodržovat.
ÚSS má podepsáno několik bilaterálních smluv s partnerskými univerzitami v zemích EU, Číně, USA a
dalších zemích, ve kterých je možné absolvovat krátkodobé i dlouhodobé stáže a studijní pobyty. Zájemci
mohou kontaktovat vedoucí jednotlivých oddělení ÚSS, případně členy vedení Ústavu.

