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SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA DOSP ĚLÉHO VĚKU  

 
1. Fenomén dospělosti, pojetí dospělostí (právní, sociální, biologické), sociální role a 

sociální status v kontextu dospělosti. Související články Úmluvy o právech osob 
s postižením, OSN, 2006 a koncepční dokumenty v ČR.  

 
2. Vzdělávání dospělých, celoživotní vzdělávání, formální a neformální vzdělávání, 

význam vzdělávání s ohledem na psychosociální zvláštnosti osoby s mentálním 
postižením v období dospělosti, zásady, prostředky. 

 
3. Zaměstnávání osob s postižením, významy pracovního uplatnění, motivační nástroje 

státu pro podporu zaměstnávání osob s postižením a příslušné právní normy, možnosti 
pracovního uplatnění.   

 
4. Podpora samostatnosti a nezávislosti osob s mentálním postižením, poslání sociálních 

služeb dle zákona č. 106/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích 
vyhlášek k tomuto zákonu. Riziko, přiměřené riziko, náležitý dohled, proces 
hodnocení rizika, individuální plánování služby. 

 
5. Způsobilost k právům, způsobilost k právním úkonům, význam, poslání a důsledky 

zbavování způsobilosti k právním úkonům, právní úprava, proces, úloha opatrovníka a 
soudu při výkonu opatrovnictví, trendy v pojetí svéprávnosti osob s mentálním 
postižením.  

 
6. Specifika vzdělávání studentů se sluchovým postižením na VŠ, podpůrná opatření. 

Srovnání podmínek před rokem 1989 a v současnosti. Organizace, které se zaměřují 
na vzdělávání a zaměstnávání osob se sluchovým postižením. Možnosti pracovního 
uplatnění. 
 

7. Kultura neslyšících. Identita neslyšících. Neslyšící s velkým N. Tlumočnické služby 
pro neslyšící. Problematika CODA a jejich pozice v roli tlumočníka. 

 
8. Problematika tlumočení z/do znakového jazyka. Etický kodex tlumočníka znakového 

jazyka. Tlumočník znakového jazyka, transliterátor znakované češtiny, vizualizátor 
mluvené češtiny. Centrum zprostředkování tlumočníků znakového jazyka. Neslyšící 
tlumočník. Umělecké tlumočení. 
 

9. Presbyakuzie. Problematika tinnitu. Prevence sluchových vad v dospělém věku.  
 

10. Organizace a sdružení sluchově postižených osob a jejich rodin. ASNEP, Tichý svět. 
Zákon o znakové řeči. Zákon  o komunikačních systémech neslyšících a 
hluchoslepých osob.  

 



11. ADL (běžné denní aktivity) v životě dospělých osob s tělesným postižením, 
diagnostický význam ADL, samostatnost a nezávislost v dospělosti tělesně 
postiženého jedince, nástroje podpory. 

12. Profesní příprava, studium a přechod ze školy do zaměstnání u osob s tělesným 
postižením, podporované zaměstnávání, tranzitní programy, invalidita a 
práceschopnost.   

13. Imobilizační syndrom a jeho důsledky pro psychiku jedince, nejčastější příčiny 
snížené mobility osob v dospělém věku, rehabilitační a relaxační programy pro osoby 
s tělesným postižením. 

14. Neurorehabilitace v dospělém věku, příčiny, projevy a důsledky neurotraumat, obnova 
funkčního stavu a psychoneurorehabilitace. Rodinný kontext získaného postižení 
v dospělém věku. 

15. Psychické důsledky ztráty zraku v dospělosti, osobnost člověka se zrakovým 
postižením. 

 
16. Sociální rehabilitace dospělých osob se zrakovým postižením, střediska zajišťující 

sociální rehabilitaci. Přehled péče o osoby se zrakovým postižením od narození do 
dospělosti. 

 
17.  Pomůcky pro zrakově postižené – neoptické pomůcky, optické pomůcky. Legislativní 

podmínky pro získávání optických a neoptických pomůcek. 
 

18. Zrakové vady – etiologie zrakových vad, zrakové vady dospělého věku, projevy 
zrakových vad z hlediska speciálně pedagogické diagnostiky. 

 
19. Klasifikace osob se zrakovým postižením, charakteristika jednotlivých skupin zrakově 

postižených. 
 

20. Získané narušení řeči na bázi postižení motorických řečových modalit – dysartrie, 
dysfagie (symptomatologie, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza, 
prevence). 

 
21. Získané narušení řeči na bázi postižení fatických funkcí – afázie (symptomatologie, 

diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza, prevence). 
 

22. Specifické znaky komunikace u seniorů. Kognitivně – komunikační porucha – 
syndrom demence (Alzheimerova choroba, symptomatologie, diagnostika, 
diferenciální diagnostika, terapie, prognóza, prevence). 

     
23. Logopedická péče při neurodegenerativních (progresivních) onemocněních, 

Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc; rodiny osob se získanou formou 
narušené komunikační schopnosti. 

24. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané působením psychoaktivních látek.  
 

25. Řešení prostituce v České republice (mezinárodní program LA Strada, Rozkoš bez 
rizika). Přístupy v zahraničí. Aboliční, represivní, reglementační přístup.  

 



26. Násilná trestná činnost. Ochrana společnosti (ochranná léčba, specializovaná oddělení 
ve výkonu trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence).  

 
27. Systém péče o bezdomovce v ČR (noclehárny, denní centra, ubytovny, azylové domy, 

domy na půl cesty). Významné zastřešující organizace. 
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