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1.  Konstituování české speciální pedagogiky a charakteristické rysy jejího vývoje. 

2.  Cílové skupiny české speciální pedagogiky v průběhu jejího vývoje a na současné úrovni        

 poznání. 

3.  Posun v nazírání na člověka s postižením: od vady ke speciálním edukačním potřebám. 

4.  Socializace, integrace a inkluze: teoretická východiska a reálné tendence. 

5.  Výchova a vzdělávání v komprehenzivní rehabilitační péči. 

6 .  Obecné a individuální aspekty vyrovnávání se s postižením. Styly výchovného působení. 

7 .  Od výskytu a medicínského popsání onemocnění a vad k výchovné a vzdělávání podpoře        

 osob s postižením. 

8 .  Výchovné a vzdělávací důsledky zdravotních postižení a poruch. 

9 .  Nové trendy uplatňující se ve vyrovnání příležitostí osob se zdravotním postižením  

 a  redefinace jejich lidských práv. 

10 . Sociální aspekty existence osob s postižením. Role státních a nestátních institucí a  

  organizací. 

11. Ústav nebo rodina? Cesta od vzniku speciálních zařízení k současným řešením podpory  

  osob s postižením. 

12. Právní vědomí, zákonodárství a vývoj právních norem v oblasti speciální výchovy a                 

 vzdělávání. 

13. Školství pro děti, žáky a studenty se speciálními potřebami: vznik, vývojové etapy a  

 současná struktura systému. 

14. Speciální pedagog: osobní charakteristiky, role ve výchovném a vzdělávacím procesu  

 a místo mezi pomáhajícími profesemi. 

15. Peripetie vztahu společnosti ke zvýhodněným osobám. 
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