2015 VARIANTA C
1. TAKTILNÍ DEFENZIVITOU
ROZUMÍME
a) omezenou pohybovou aktivitu
b) limitaci v kognitivní oblasti
c) nesnášenlivost určitých materiálů
d) náchylnost k pasivitě
2. JEDNODUCHÉ BINOKULÁRNÍ
VIDĚNÍ
a) je vrozené
b) se upevňuje do 4 let
c) se upevňuje do 6 let
d) se upevňuje do 8 let
3. KONČETINA V ADDUKCI JE
a) odtažena od těla
b) předpažena před tělem
c) zapažena
d) přitažena k tělu
4. DOWNŮV SYNDROM
a) lze diagnostikovat pouze v prvním
trimestru
b) nelze diagnostikovat před narozením
c) lze diagnostikovat před narozením
pouze u mužského pohlaví
d) může být diagnostikován před
narozením dítěte
5. VYUŽITÍM JEDNOHO AŽ PĚTI
BODŮ BRAILLOVA PÍSMA
VYTVOŘÍME
a) 70 kombinací
b) 84 kombinací
c) 63 kombinací
d) 60 kombinací
6. PUBLIKACI „ O ŠTĚSTÍ NÁRODA“
(1947) NAPSAL
a) František Štampach
b) Josef Zeman
c) Ludvík Edelsberger
d) Jan Amos Komenský

7. ZAKLADATEL OBORU
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA PROF.
MUDr. et PHDr. MILOŠ SOVÁK SE
NARODIL ROKU
a) 1900
b) 1905
c) 1910
d) 1915
8. FYZIOLOGICKÝ
DYSGRAMATISMUS JE BĚŽNÝ DO
VĚKU
a) 4 let
b) 7 let
c) 8 let
d) 10 let
9. TURNERŮV SYNDROM
a) patří mezi chromozomální odchylky a
vyskytuje se u mužů
b) je zapříčiněn vnějšími vlivy a vyskytuje
se u mužů
c) vyskytuje se u žen i mužů, příčina je
genetická
d) patří mezi chromozomální odchylky a
vyskytuje se u žen
10. JAKO LÉČEBNÁ METODA
ZÁVISLOSTI NA OPIOIDECH A
OPIÁTECH, ZEJMÉNA HEROINU SE
UPLATŇUJE SUBSTITUCE
a) metadonem nebo buprenorfinem
b) stimulancii
c) braunem
d) codeinovými léky
11. FÁZE HOLOKINETICKÁ
PROBÍHÁ V MOTORICKÉM VÝVOJI
ČLOVĚKA DO
a) 3. měsíce
b) 4. měsíce
c) 6. měsíce
d) 9. měsíce
12. TYPICKÝM SYMPTOMEM
RETTOVA SYNDROMU NENÍ
a) úplná ztráta funkce rukou
b) těžká mentální retardace
c) výrazné motorické stereotypy
d) tumultus sermonis

13. OBDOBÍ FYZIOLOGICKÉ
NEMLUVNOSTI TRVÁ U DÍTĚTE
PŘIBLIŽNĚ DO KONCE
a) 6. měsíce
b) 1. roku
c) 1,5. roku
d) 3. roku
14. TELEVIZNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH
JE VYSÍLÁN V ČESKÉ TELEVIZI OD
ROKU
a) 1970
b) 1980
c) 1990
d) 2000
15. LSD JE
a) stimulancium
b) halucinogen
c) substituční látka
d) opioid
16. PRAVDĚPOBNOST ODHALENÍ
PŘÍČINY MENTÁLNÍHO POSTIŽENÍ
a) stoupá v závislosti na hloubce
mentálního postižení
b) klesá v závislosti na hloubce mentálního
postižení
c) nemá souvislost s hloubkou mentálního
postižení
d) závisí jen na genetické dispozici jedince
17. NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO
ROZHODNUTÍ JE NAŘÍZENA NEBO
ULOŽENA Z DŮVODŮ PORUCH
CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLADISTVÝCH
NEJČASTĚJI
a) ochranná výchova
b) ochranná léčba
c) ústavní výchova
d) zabezpečovací detence
18. OSTEOGENESIS IMPERFEKTA
VEDE K
a) patologickému růstu kostí do délky
b) patologické lomivosti kostí
c) růstovému útlumu v oblasti kostry
d) předčasnému srůstu lebečních kostí

19. LOGOPEDICKÝ ÚSTAV HL. M.
PRAHY ZALOŽIL
a) Kábele v roce 1945
b) Sovák v roce 1946
c) Janota v roce 1948
d) Burian v roce 1954
20. O DUCHENNOVĚ SVALOVÉ
DYSTROFII PLATÍ, ŽE
a) postihuje jen děti s nízkou porodní
hmotností
b) postihuje chlapce
c) je vyléčitelná
d) postihuje intelektové schopnosti
21. V 9. -12. MĚSÍCI STÁŘÍ DÍTĚTE
DOCHÁZÍ VE VÝVOJI ZRAKOVÉHO
VNÍMÁNÍ K
a) upevnění binokulárních reflexů
b) dokončení vývoje makuly
c) stabilizaci reflexů
d) dokončení fúzního reflexu,
akomodačně-konvergenčního reflexu
22. CROCODILE JE SDRUŽENÍM
PACIENTŮ
a) v transplantačním programu
b) s rakovinou tlustého střeva
c) s Crohnovou nemocí
d) s kvadruplegií
23. ZVUKY LIDSKÉ ŘEČI
Z HLEDISKA JEJICH TVORBY
ZKOUMÁ:
a) logopedie
b) muzikologie
c) fonetika
d) lingvistika
24. PODLE LECHTY JSOU VE
VÝVOJI ŘEČI NÁSLEDUJÍCÍ
VÝVOJOVÉ FÁZE
a) období pragmatizace, sémantizace,
lexémizace, gramatizace,
intelektualizace
b) období prakticizace, sémantizace,
lexémiky, gramatiky, intelektualizace
c) období pragmatické, lexické,
gramatické, intelektové
d) období preverbální a období vlastního
vývoje řeči

25. MEZI TZV. ORALISTY NEPATŘÍ
a) F. M. Hill
b) N. M. Lagovskij
c) F. W. Reuschert
d) R. A. Bébian
26. AKUPEDISTÉ PŘI ROZVOJI
ORÁLNÍ ŘEČI U SLUCHOVĚ
POSTIŽENÉHO DÍTĚTE
NEUMOŽŇUJÍ
a) trénink sluchu
b) mluvení na dítě zezadu
c) rytmickou výchovu
d) odezírání
27. KOKAIN JE PRODUKT
Z ROSTLINY
a) Papaver somniferum
b) Cannabis sativa
c) Erythroxylon coca
d) Cannabis indica
28. V ROCE 1918 U NÁS ZAČAL
VYCHÁZET PRVNÍ ČASOPIS PRO
NESLYŠÍCÍ S NÁZVEM
a) Efeta
b) České noviny pro hluchoněmé
c) Gong
d) NONE
29. PSYCHOEDUKAČNÍ PROFIL
(PEP-R) JE VYUŽÍVÁN
a) při nácviku sebehodnocení u dětí s
autismem
b) jako jeden z programů strukturovaného
učení
c) při funkční diagnostice dětí s
autismem
d) při terapii zaměřené na rozvoj
interpersonálních vztahů
30. ZNAKOVÝ JAZYK JE
a) mezinárodní jazykový systém
b) posunkový kód složený z pantomimy a
gest užívaný ke komunikaci neslyšících
c) plnohodnotný jazyk nezávislý na
českém jazyce
d) umělý systém znaků vycházející
z českého jazyka
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