
 
Diagnostika specifických poruch učení 

Funkční diagnostika 
 

 

Diagnostika je intervence nabízená a poskytovaná uchazečům a studentům ZČU s deklarovanou nebo předpokládanou specifickou 
poruchou učení, pro niž nedisponují aktuálně platným dokladem o vyšetření (ne starším než 2 roky).  

Diagnostika je realizována speciální pedagožkou formou standardizovaných diagnostických metod. Součástí testování je také 
komplexní psychologické vyšetření realizované psychologem formou standardizovaných diagnostických metod. 

Cílem diagnostiky je typologické zařazení studenta a zpracování doporučení didaktického přístupu.  

Funkční diagnostika zahrnuje posouzení komunikačních, pracovních a dalších specifických potřeb studentů, ze které je patrný 
funkční dopad postižení na samotné studium. Součástí funkční diagnostiky je ověření minimálních kompetencí studenta a 
nastavení dalšího přístupu tak, aby student mohl co nejúčinněji využívat vyrovnávacích mechanizmů a pomůcek, které si vytvořil 
v průběhu předchozího studia a života.  

Funkční diagnostika je realizována pověřeným pracovníkem Informačního a poradenského centra a je součástí registrace osoby do 
systému studia osob se specifickými potřebami.  

Podmínky: 

1. Zadavatelem může být pouze osoba, která je uchazečem o studium nebo má statut studenta ZČU. 
2. Zadavatelem může být pouze osoba, která se dobrovolně rozhodla pro registraci prostřednictvím portálu IPC 

(ropovportal.zcu.cz). 
3. Smlouva o provedení diagnostiky vzniká na základě elektronické objednávky (registrace termínu) studenta prostřednictvím 

portálu IPC (ropovportal.zcu.cz).  
4. Součástí objednávky je: 

a. kontakt na uchazeče / studenta (jméno a příjmení, osobní studentské číslo, telefonní číslo) 
b. výběr termínu diagnostiky 
c. registrace v portálu IPC (doložení předchozí / poslední diagnostické zprávy) 

5. Dokumenty (příp. ústní informace), které by měl student s sebou pro potřebu kompletace anamnézy v termínu diagnostiky 
přinést: 

a. diagnostika specifických poruch učení: 
i. informace o rizicích v těhotenství, porodu a raného vývoje 
ii. onemocnění matky, rizikové těhotenství, předčasný porod, kříšení, nízká porodní hmotnost 
iii. závažná onemocnění a hospitalizace do 2 let věku studenta 
iv. zprávy z vyšetření na poradenských pracovištích, zvláště na SPU z období základní a střední školy, 

případně doklady o realizaci individuálního vzdělávacího plánu a úlevách u maturitní zkoušky.  
b. funkční diagnostika 

i. lékařskou zprávu 
ii. rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu, kopie průkazu ZTP 

6. Termíny pro zpracování zakázky 
a. termíny diagnostiky jsou vždy zveřejňovány před začátkem každého semestru 
b. diagnostika je realizována vždy nejpozději do konce prvního měsíce daného semestru 
c. nejpozději do 14 dnů ode dne uskutečnění diagnostiky bude student písemně vyzván k osobnímu převzetí 

doporučující zprávy, oznámení bude odesláno na školní e-mailovou adresu studenta 

 

Kontakt: 

Informační a poradenské centrum ZČU (UI 213)                                                                                                                              
Centrum poradenských a podpůrných služeb                                                                                                                                    
Univerzitní 20, 306 14  Plzeň 

tel.: 377 631 350-4, ipcentr@rek.zcu.cz 

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY:   

Počítejte na vyšetření s dobou 2 – 4 hod. a dále s min. 30 min. konzultací při převzetí písemné zprávy. 

Poznámky: 

- komunikace se zadavatelem je z bezpečnostních důvodů vedena pouze prostřednictvím školní e-mailové adresy 
- ZČU nepřijímá dokumenty obsahující osobní a / nebo citlivé údaje ze soukromých e-mailových adres 
- pro komunikaci doporučujeme využívat některý z následujících kanálů: školní e-mail, datovou schránkou (ID: zqfj9hj), 

doporučenou poštou nebo osobně  

  



Poučení k podpoře studia osob se specifickými potřebami:  

doklady o existenci SP 

Západočeská univerzita v Plzni (dále jen ZČU) se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00, Plzeň, IČ: 49777513 

jakožto správce je povinna v souladu s § 21 odst. (1) písm. e) zákona  

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen ZoVŠ) a v souladu s  Metodickým pokynem k financování 

zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami Ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy (MŠMT) zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jednoho z následujících dokumentů, který 

prokáže existenci Vaší specifické potřeby: 

- doklad o zdravotním postižení, 
- doklad o invaliditě libovolného stupně, 
- doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých diagnostických výsledků 

v určených psychometrických testech, 
- lékařská zpráva, 
- doklad o specifické poruše učení, 
- rozhodnutí Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami. 

ZČU Vámi poskytnuté osobní údaje uvedené na Vámi předloženém dokladu (viz výše) týkající se zejména 

Vašeho zdravotního stavu, zpracovává proto, aby byla schopna činit všechna dostupná opatření pro 

vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole. Tedy ke zpracování osobních údajů a osobních údajů o 

zdravotním stavu dochází v rámci plnění zákonné povinnosti tak, aby byly zohledněny Vaše specifické 

potřeby jak v rámci konání přijímacího řízení, tak následně při Vašem studiu na ZČU. ZČU je za účelem 

získání finančního příspěvku na studenty a uchazeče se specifickými potřebami v souladu s § 21  

odst. (1) písm. e) ZoVŠ vázána pokyny MŠMT, které stanoví nutnost předložení jednoho z výše uvedených 

dokladů ke kontrole oprávněnosti požadavku a následnému poskytnutí dotace. V rámci této agendy vede 

správce (ZČU) evidenci uchazečů či studentů se specifickými potřebami, jejíž součástí jsou osobní údaje 

v tomto odstavci popsané. Zpracování osobních údajů uvedených na Vámi předloženém dokladu je 

nezbytné pro účely plnění povinností správce (ZČU) v oblasti sociální ochrany v intencích čl. 9 Nařízení  

Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). 

ZČU zpracovává výše uvedené osobní údaje po dobu 5 let. V souladu s platnou legislativou a pokyny 

MŠMT je ZČU oprávněna použít Vaše osobní údaje v rámci účelů specifikovaných v předchozím odstavci, 

nebo pro legitimní potřebu státních orgánů a orgánů činných v trestním řízení. 

V případě dotazů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů na ZČU se obracejte  

na pověřence pro ochranu osobních údajů ZČU, e-mail gdpr@service.zcu.cz, tel.: 377 631 009. 

V případě neúspěšnosti Vašeho podnětu či stížnosti, pokud jde o zpracovávání Vašich osobních údajů 

podané na ZČU, se můžete obracet na dozorový orgán, což je Úřad  

pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (https://www.uoou.cz/). 

Prohlašuji, že jsem si toto poučení řádně přečetl/a, jeho obsahu jsem zcela porozuměl/a a na důkaz 

toho jej vlastnoručně níže uvedeného dne, měsíce a roku podepisuji. 

 

 

Datum:       Podpis: 
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