
Katedra speciální pedagogiky 

 

Speciálně pedagogické poradenství a intervence v předškolním věku v oblasti logopedie, 

surdopedie, psychopedie, somatopedie, tyflopedie 

 

1. Historie diagnostiky osob s mentálním postižením 

2. Metody využívané při diagnostice mentálního postižení v předškolním věku 

3. Nejčastěji vyskytující se syndromy spojené s mentální retardací  

4. Diagnostika v období raného a předškolního věku 

5. Diagnostika sluchových vad, speciálně pedagogická diagnostika a volba vhodného 

komunikačního přístupu. 

6. Raná intervence, speciálně pedagogické poradenství ve vztahu k rodině dítěte se 

sluchovou vadou. 

7. Kochleární implantáty a proces kochleární implantace. 

8. Sluchová a řečová výchova, odezírání osob se sluchovým postižením. 

9. Diagnostika medicínská, speciálně pedagogická a funkční u dětí se zrakovým postižením 

10.  Hra jako diagnostický prostředek u dětí  se zrakovým postižením 

11. Diagnostické škály pro děti se zrakovým postižením 

12. Ontogeneze dětské řeči – předřečová stadia,  stadia vlastního vývoje řeči.  Vývoj 

artikulačních schopností u dítěte.  Narušení artikulace – dyslalie: vymezení, příčiny 

vzniku, dělení.  Možnosti diagnostiky. 

13. Narušený vývoj řeči – vymezení této kategorie narušené  komunikační schopnosti.  

Opožděný vývoj řeči – příčiny vzniku, příznaky.  Postupy, metody, materiály, využívané v 

rámci diagnostiky narušeného vývoje dětí. 

14. Poradenské služby pro rodiče a děti s narušenou komunikační schopností v raném a 

předškolním věku. 

15. Principy a překážky vývoje hybnosti v raném a předškolním věku, diagnostika 

motorických funkcí, příčiny postižení hybnosti v dětském věku. Ontogenetická stádia ve 

vývoji manipulační a úchopové funkce ruky, příčiny deficitu v této oblasti. 

16. Podpůrná opatření pro děti s tělesným postižením v předškolním zařízení, práce s rodinou, 

příprava inkluzívních podmínek v předškolním zařízení, význam inkluzívního vzdělávání 

v předškolním věku. 

17. Příprava dítěte s centrální poruchou hybnosti ( MO) na zahájení školní docházky, školní 

zralost dítěte s tělesným postižením, principy poradenství ve vztahu k rodině postiženého 

dítěte. 

18. Příprava dítěte s progresivním neurodegenerativním postižením na zahájení školní 

docházky, školní zralost dítěte progresivním postižením hybnosti, principy poradenství ve 

vztahu k rodině postiženého dítěte. 

 

  



Speciálně pedagogické poradenství a intervence ve školním věku logopedie, surdopedie,  

 

1. Význam diagnostiky pro speciálně pedagogickou praxi 

2. Diagnostika školní zralosti a připravenosti na školu dítěte s mentálním postižením 

3. Individuálně administrované testy rozumových schopností 

4. Podpůrná opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

5. Plán pedagogické podpory, tvorba individuálních vzdělávacích plánů  

6. Historický vývoj komunikačních přístupů ve výchově a vzdělávání osob se sluchovým 

postižením u nás i ve světě. Hlavní osobnosti v oboru surdopedie. 

7. Komunikační přístupy ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením, ZŠ a SŠ pro 

sluchově postižené. Význam inkluzivního vzdělávání ve školním věku. 

8. Specifika výuky českého jazyka ve vzdělávání neslyšících žáků, psaná podoba jazyka, 

čeština jako cizí jazyk, problematika čtení a výchova ke čtenářství. 

9. Tlumočník, problematika tlumočení ve školách pro sluchově postižené, typy 

tlumočnických služeb, etický kodex tlumočníka, zákon o znakové řeči, zákon o 

komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. 

10.  Specificky narušený vývoj řeči – vývojová dysfázie, etiologie, symptomy. 

11.  Diagnostika a diferenciální diagnostika v rámci narušeného vývoje řeči.   

12.  Poruchy fluence řeči, dělení, etiologie, symptomy. Logopedická diagnostika a doporučení 

pro vzdělávání žáků s poruchami fluence řeči. 

13.  Zajištění poradenství pro žáky s narušenou komunikační schopností ve školním věku. 

Spolupráce poradenských pracovníků s rodinou a učitelem žáka. 

14.  Překážky v procesu vzdělávání žáků s tělesným postižením a zdravotním 

znevýhodněním, dynamická diagnostika potřeb žáků s tělesným postižením, vzdělávací 

možnosti v ČR, legislativa a inkluzívní vzdělávání. 

15.  Místo terapie a facilitace ve vzdělávání žáků s tělesným postižením, korigovaný sed, 

diagnostika a stimulace grafomotorické funkce ruky dítěte s centrální poruchou hybnosti. 

16.  Podpůrná opatření pro žáky s tělesným postižením, facilitace a stimulace schopností žáků 

na počátku školní docházky, individuální vzdělávací plán, kompenzační pomůcky, 

režimová opatření. 

17.  Problematika vzdělávání žáků s progresivním nervosvalovým postižením hybnosti,  IVP, 

úprava vzdělávacích podmínek, role školy v životě žáka s progresivním úbytkem 

schopností, rodinný kontext. 

18. Podpora dětí se zrakovým postižením ve školním prostředí - pomůcky optické, neoptické, 

úprava prostředí. 

19.  Speciálněpedagogická diagnostika dětí se zrakovým postižením, význam SPC 

20.  Edukace dětí, žáků, studentů se zrakovým postižením 

21.  Princip Braillova bodového písma, význam hmatového vnímání, organizace podporující 

rozvoj hmatového vnímání 

22. Programy primární prevence na základních školách, úloha školního metodika  prevence.                                                                             

23.  Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10. Kategorie poruch chování (F90-F98). 

Základní projevy uvedených poruch. 

24.  Faktory podílející se na vzniku poruch chování (biologické, sociální, psychologicky 

podmíněné poruchy). 

25.  Charakteristika poruch chování školního věku – diagnostická kritéria, institucionální 

řešení, legislativa. 



I. volitelný předmět 

 

Diagnostika a intervence ve specifických poruchách učení a chování 

 

1. Funkční analýza chování dětí školního věku, možnosti a vhodné postupy pedagogické 

intervence u žáků s problémy v chování. 

 

2. Diagnostika a rozvoj dílčích funkcí u dětí předškolního věku a na počátku školní 

docházky. 

 

3. Diagnostika motorických schopností (hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika, 

vizuomotorická koordinace). 

 

4. Procedurální náležitosti poskytování podpůrných opatření 1. stupně (identifikace potřeby 

podpory, legislativně stanovený postup). 

 

5. Vhodná podpůrná opatření pro žáka s dyskalkulií. 

 

6. Dynamická diagnostika, diagnostické přístupy propojující diagnostiku s intervencí. 

 

7. Procedurální náležitosti poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně. 

 

8. Plán pedagogické podpory pro žáka s mírnými deficity dílčích funkcí. 

 

9. Diagnostika míry závažnosti nezdravotních překážek v učení. 

 

10. Vhodná podpůrná opatření pro žáka s dysgrafií. 

 

11. Diagnostika učebních stylů žáků. 

 

12. Vhodná podpůrná opatření pro žáka s dyslexií. 

 

13. Diagnostika specifických poruch učení v dospělém věku. 

 

14. Diagnostika klimatu třídy, podpora kladných vztahů mezi žáky a přijímání odlišného 

přístupu pedagoga daného potřebami žáka se specifickými poruchami učení. 

 

15. Rozvoj dílčích funkcí u dětí ve školním věku. 

 

16. Pedagogická diagnostika potřeb žáka se specifickou poruchou učení – co vše by měl učitel 

sledovat. 
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II. volitelný předmět 

 

Poradenství a intervence v etopedii     

                                                                                          

1. Kategorie poruch chování dle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 (F90-F98                       

2. Terapeuticko komunitní a skupinové prvky v přístupech k rizikovým jedincům. 

3. Přístupy k realizaci ústavní a ochranné výchovy v ČR s důrazem na současnou legislativu. 

Systém péče o jedince s poruchami chování ve školských zařízeních. 

4. Závislostní chování – formy tohoto chování, teorie vzniku závislostního chování. 

5. Klasifikace návykových látek dle MKN-10 (F10-F19), účinky a rizika, nové syntetické 

drogy. Etopedická zařízení zaměřená na děti a mladistvé s problémem zneužívání 

návykových  látek. 

6. Ucelený systém péče o osoby závislé na návykových látkách – poradenství a intervence v 

nízkoprahových programech, v rezidenční péči, substituční programy. 

7. Realizace předběžného opatření ve školských zařízeních a v neziskových organizacích. 

8. Náhradní rodinná péče s důrazem na pěstounskou péči na přechodnou dobu – legislativa. 

9. Násilná trestná činnost – její řešení v dětském věku, u mladistvých, v dospělosti (EPCHA, 

ochranná výchova, ochranná léčba, výkon trestu odnětí svobody, specializovaná oddělení, 

zabezpečovací detence). 

10. Současné přístupy k řešení ochranné výchovy v etopedických zařízeních – legislativa, 

diagnostika. 

11. Řešení ústavní výchovy v etopedických zařízeních – diagnostika, legislativa. 

12. Zákon č. 218/2003 Sb. O soudnictví ve věcech mládeže, výchovná, ochranná, trestní 

opatření. Spolupráce s institucemi. 
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Speciální pedagogika část obecná a část specializační  

  

1. Vývoj oboru psychopedie jako vědní disciplíny 

2. Člověk s mentálním postižením v jednotlivých etapách svého života 

3. Současné trendy v edukační a profesní přípravě osob s mentálním postižením 

4. Společnosti a sdružení pracující ve prospěch osob s mentálním postižením  

5.  Inkluzivní vzdělávání: historie, principy a metodika. Změny v pojetí žáka a postižením v 

inkluzivní škole, úpravy kurikula v inkluzivním vzdělávání. 

6. Možnosti individualizace a diferenciace postupů ve výuce heterogenních žákovských 

skupin , příprava individuálních vzdělávacích plánů (IVP) v  inkluzivní škole. 

7. Hodnocení příznivých podmínek pro  inkluzivní vzdělávání 

ve škole , autoevaluační nástroje škol, ukazatel inkluze a jeho 

význam pro hodnocení inkluzivity škol. 

8. Využití sociometrických měření v inkluzivní škole, klimatoformní faktory, rizika a 

pozitiva přítomnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídách, inkluzivní 

opatření pro volný čas a rozvoj zájmů žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 

9.  Kompetence a příprava speciálních pedagogů pro inkluzivní školní praxi, role speciálního 

pedagoga v inkluzivní škole 

10. Vymezení vědního a studijního oboru logopedie. Profese logoped.  

11. Logopedická intervence – logopedická diagnostika, terapie, prevence. 

12.  Jazyk, řeč, komunikace, neverbální komunikace. 

13.  Narušená komunikační schopnost. Klasifikace narušené komunikační schopnosti. 

14.  Anatomie a fyziologie zrakového orgánu, etiologie zrakových vad 

15.  Klasifikace osob se zrakovým postižením  

16.  Reedukace zraku u dětí s narušeným binokulárním viděním 

17.  Speciálně pedagogické poradenství jedinců se zrakovým postižením 

18.  Současné pojetí péče o osoby s kombinovaným postižením, legislativa 

19.  Možnosti komunikace osob s kombinovaným postižením, metody 

20.  Speciální pedagogika osob hluchoslepých 

21.  Facilitační techniky, metoda bazální stimulace 

22. Význam sluchu pro člověka, klasifikace a důsledky sluchových vad.  

23. Komunikační přístupy v rehabilitaci a edukaci sluchově postižených, auditivně orální 

přístup ve výchově a vzdělávání sluchově postižených. 

24. Vizuálně-motorické komunikační systémy neslyšících, Neslyšící jako jazyková a kulturní 

menšina. 

25. Kompenzační pomůcky sluchově postižených. 

26.  Význam středisek výchovné péče ve speciální pedagogice. Programy ambulantní, 

stacionární, internátní. Diagnostické a terapeutické přístupy. 

27.  Afirmativní přístupy ke vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků.   

28. Realizace ústavní výchovy v etopedických zařízeních – změny na základě legislativy.30, 

29.  Přístupy Harm Reduction u osob závislých na návykových látkách. 
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