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Okruhy ke státní závěrečné zkoušce                             

Surdopedie 

1) Terminologické vymezení surdopedie jako oboru (předmět, cíl, metody používané 
v surdopedické praxi). Patologie sluchového analyzátoru (klasifikace sluchových vad podle 
doby vzniku, podle příčiny, podle velikosti ztráty sluchu).   

2) Diagnostika sluchových vad – jednotlivé typy vyšetření sluchové funkce (subjektivní 
a objektivní zkoušky sluchu). Diagnostika sluchové vady v raném věku – novorozenecký 
screening. Speciálně pedagogická diagnostika – volba vhodného komunikačního kódu. 

3) Prevence vzniku sluchových vad, sluchová hygiena. Důsledky sluchových vad. 

4) Komunikace a její význam pro člověka. Řeč a jazyk. Přehled komunikačních systémů 
užívaných při interakci se sluchově postiženými.  

5) Vývoj řeči sluchově postiženého jedince v závislosti na typu a stupni sluchové ztráty – rozdíly 
v ontogenezi řeči u slyšícího a neslyšícího dítěte, možnosti rozvoje nonverbální komunikace.   

6) Mluvená (orální) řeč u jedinců se sluchovým postižením – dýchání, fonace a artikulace 
u sluchově postižených, modulační faktory ovlivňující srozumitelnost řeči. Metodika rozvoje 
mluvené řeči u dětí se sluchovým postižením. 

7) Odezírání – vymezení pojmu, podmínky zajišťující úspěšné odezírání, druhy odezírání, 
typologie odezírajících. Metodika nácviku odezírání.  

8) Pomocné artikulační znaky – vymezení pojmu, jejich význam, použití. Historie a současnost. 

9) Orální metody – unisenzoriální a multisenzoriální přístup ve vzdělávání sluchově postižených.  

10) Filozofie totální komunikace uplatňovaná ve vzdělávání sluchově postižených. 

11) Znakový jazyk jako jazyk přirozený – vymezení pojmu, manuální a nemanuální nosiče 
významu ve znakových jazycích, znakovací prostor, parametry (aspekty) znaku. 

12) Znakovaná čeština – vymezení pojmu, charakteristika uživatelů tohoto komunikačního systému, 
srovnání s českým znakovým jazykem, možnosti využití znakované češtiny, legislativní 
vymezení. 

13) Prstová abeceda – vymezení pojmu, vývoj prstových abeced, jednotlivé typy, výhody 
a nevýhody využití prstové abecedy pro komunikaci, podmínky důležité při komunikaci pomocí 
prstové abecedy.  

14) Bilingvální vzdělávání neslyšících – vymezení pojmu, pohled do historie, popis současné 
situace v ČR, přínos pro sluchově postižené. Hamburský a skandinávský (švédský) model 
bilingválního vzdělávání neslyšících. 

15) Zákon o znakové řeči, zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. 
Neslyšící jako kulturní a jazyková menšina.  



16) Vývoj péče o osoby se sluchovým postižením z pohledu historie – od prvních zmínek 
o existenci sluchově postižených po zakládání ústavů pro hluchoněmé, Milánský kongres.  

17) Vývoj péče o osoby se sluchovým postižením v českých zemích. Rozvoj ústavů a škol pro 
sluchově postižené. 

18) Vzdělávání jedinců se sluchovým postižením v ČR – současný systém škol (oblast primárního, 
a sekundárního stupně vzdělávání). Nabídka středoškolských učebních oborů pro sluchově 
postižené. Rámcový vzdělávací program, specifika školních vzdělávací programů.  

19) Možnosti zařazení dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením.  

20) Možnosti studia studentů se sluchovým postižením na VŠ, podpůrná opatření při studiu. 

21) Maturitní zkouška pro žáky se sluchovým postižením. Uzpůsobení podmínek 
pro konání maturitní zkoušky pro žáky se sluchovým postižením. Maturitní 
zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící žáky. 

22) Čtenářská gramotnost osob se sluchovým postižením. Výzkumy čtenářské gramotnosti. 
Příklady specifických problémů s porozuměním čteného textu.  

23) Specifika psaného projevu osob se sluchovým postižením, čeština pro neslyšící jako cizí jazyk. 

24) Organizace osob se sluchovým postižením, kluby neslyšících. Časopisy pro sluchově postižené. 
Pracovní uplatnění jedinců sluchově postižených, profesní poradenství pro osoby se sluchovým 
postižením.  

25) Problematika tlumočení – typy tlumočení, možnosti tlumočení v rámci vzdělávání ve školách 
pro sluchově postižené. Umělecké tlumočení. 

26) Problematika souběžného postižení více vadami se zaměřením na duální senzorické postižení. 
Klasifikace a charakteristika komunikačních forem osob s hluchoslepotou. Možnosti jejich 
vzdělávání. 

27) Přehled technických pomůcek pro jedince se sluchovým postižením, kompenzační pomůcky.  

28) Sluchadla – jednotlivé typy sluchadel, jejich výhody a nevýhody, sluchadla jako součást 
sluchové výchovy. 

29) Kochleární implantát – definice, popis jednotlivých částí, vývoj, spolehlivost. Podmínky 
přidělení kochleárního implantátu a kritéria výběru vhodného kandidáta.   

30) Proces kochleární implantace (příprava, průběh, programování kochleárního implantátu). 
Reimplantace. Oboustranná implantace. 

31) Následná rehabilitační péče po kochleární implantaci – sluchová a řečová výchova, odezírání.  

32) Raná intervence. Speciálně pedagogické poradenství, SPC surdopedického typu – náplň 
činnosti, úloha SPC při integraci dítěte, žáka a studenta se sluchovým postižením do běžné 
školy.  

33) Presbyacusis. Tinnitus aurium – vymezení pojmu, klasifikace, symptomatologie, možnosti 
terapie. 
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