
Okruhy ke státní bakalářské zkoušce: 
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s narušenou komunikační 
schopností 

1. Logopedie jako v ědní disciplína, její postavení v systému v ěd, předmět vědního oboru. 
Logopedie – studijní obor. Vztah logopedie k jiným vědním obor ům. Historie logopedie. 

2. Komunikace jako základní lidská forma dorozumívá ní. Význam komunikace v život ě 
člověka. Komunikace verbální, neverbální. Komunika ční proces a jeho etapy. 

3. Logoped – kvalifika ční a osobnostní p ředpoklady. Činnost logopeda. Vymezení pojmu 
logopedická intervence. Systém pé če o osoby s narušenou komunika ční schopností u 
nás i v zahrani čí. Platná legislativa v poskytování logopedické int ervence. 

4. Fyziologie řeči. Faktory, ovliv ňující mluvní proces. Anatomie a fyziologie mluvních  
orgán ů – ústrojí respira ční, fona ční, artikula ční. 

5. Ontogeneze řeči, stadia vývoje d ětské řeči, předřečové období, období vlastního vývoje 
řeči. Jazykové roviny. 

6. Pojetí normy a patologie v logopedii. Narušená k omunika ční schopnost, vymezení 
pojmu, d ělení. 

7. Systém školských za řízení pro d ěti a žáky s NKS, integrace žák ů s NKS. 
8. Systém poskytování logopedické intervence v rezo rtu zdravotnictví. 
9. Logopedická prevence (primární, sekundární, terc iární). 
10. Narušení artikulace: dyslalie – terminologie, e tiologie, d ělení, logopedická intervence; 

dysartrie – etiologie, symptomatologie, logopedická  intervence. 
11. Narušení zvuku řeči – rinolalie, velofaryngální dysfunkce, palatolali e – terminologie, 

etiologie, symptomatologie, logopedická intervence.  
12. Narušený vývoj řeči (opožd ěný vývoj řeči, specificky narušený vývoj řeči - etiologie, 

symptomatologie, diagnostika, diferenciální diagnos tika, p řístupy k d ětem a žákům 
s narušeným vývojem řeči). 

13. Narušení fluence řeči – koktavost, brebtavost (terminologie, etiologie,  
symptomatologie, diagnostické a terapeutické p řístupy). 

14. Poruchy řeči v sociální interakci (mutismus, elektivní mutismu s – terminologie, 
etiologie, symptomatologie, logopedická intervence v rámci komplexního p řístupu 
k osobám s tímto druhem NKS). 

15. Symptomatické poruchy řeči (terminologie, etiologie, symptomatické poruchy řeči u 
tělesn ě, mentáln ě a zrakov ě postižených osob). 

16. Neurogenní poruchy řeči, získané v pr ůběhu života – afázie, dysartrie (terminologie, 
etiologie, symptomatologie, zajišt ění logopedické intervence). 

17. Poradenství pro rodinu a d ěti s NKS, poradenství pro dosp ělé osoby s NKS (školské 
poradenské orgány, poradenství ve zdravotnictví, v sociální oblasti). Nestátní 
organizace, ob čanská sdružení. 
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Legislativa vztahující se k zajištění logopedické intervence 
 


