
Okruhy ke státní bakalářské zkoušce:  
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením 

1. Sebepojetí a psychosociální obraz t ělesn ě postiženého jedince, sociální hodnocení 
tělesn ě postižených 

2. Charakteristika minorit t ělesn ě postižených a zdravotn ě znevýhodn ěných a jejich pojetí 
v širším sociálním kontextu 

3. Problematika centrálních poruch hybnosti, omezen á mobilita, imobilita 
4. Komunika ční aspekty t ělesného postižení 
5. Legislativní zakotvení práv t ělesn ě postižených, problematika rovných p říležitostí 

v oblasti vzd ělávání a samostatného života 
6. Aspekty socializace osob s t ělesným postižením, sebeur čující život 
7. Soběstačnost a kvalita života osob s t ělesným postižením a zdravotním 

znevýhodn ěním 
8. Současné trendy v oblasti služeb t ělesn ě postiženým a zdravotn ě znevýhodn ěným 

osobám 
9. Systém podpory t ělesn ě postižených v četně systému vzd ělávání v ČR 
10. Symptomatologie a klasifikace vrozených vývojov ých vad s d ůsledky pro 

hybnost člověka, faktory vzniku vrozených vad a malformací 
11. Terapeutická podpora osob s poruchou hybnosti –  variabilita možností, terapeutické 

směry a koncepty 
12. Těžké tělesné postižení, stimulace, facilitace a aktivace o sob s t ěžkým postižením 
13. Principy a nástroje sociální a vzd ělávací inkluze, zm ěny v pojetí t ělesn ě postižených 

osob v kontextu inkluze 
14. Typologie zdravotního znevýhodn ění, p říznaky funk čních poruch, vzd ělávací a sociální 

aspekty 

Literatura: 

FIALOVÁ, L. Body image jako součást sebepojetí člověka. 1. vyd. Praha : Karolinum 2001. 

HÁJKOVÁ,V. Podpora speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním znevýhodněním, PedF 
UK, Praha, 2008. 

Hájková, V.: Propedeutika somatopedie. In: Housarová, B (ed.) Speciálněpedagogická čítanka, 1. 
vyd., Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003, s. 102-129. ISBN 80-7290-109-5 

JANKOVSKÝ, J Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2001. ISBN 80-7254-329-6 

KRAUS, J.a kol. Dětská mozková obrna. Praha : Grada, 2005 

MATĚJČEK, Z. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Jinočany: H&H, 2001. 

NOVOSAD, L.; ŠVINGALOVÁ, D. Problém tělesnosti u hendikepovaných osob z hlediska filosofie 
výchovy. 1.vyd., Praha UK: Pedagogická fakulta 2002. 

OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným 
postižením. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008, ISBN 978-80-210-4575-0 

OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D.: Somatopedie. Paido: Brno, 2007. ISBN 978-80-7315-137-9 

RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L., A KOL. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 
2005. 

TROJAN, S., DRUGA,R., PFEIFFER,J.,VOTAVA,J. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky 
člověka. Praha: Grada Publishing, 1996, ISBN 80-2470-031-X 

VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 2006, ISBN 80-7315-134-0 

VOTAVA,J (ed) Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: Karolinum, 2005. 
ISBN 80-2460-708-5 
 


