
Okruhy ke státní bakalářské zkoušce: 

Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením 

1. a) Definice pojmu „člověk s kombinovaným postižením“, vývoj pojmu „kombinované postižení“, 
současné pojetí osob s kombinovaným postižením, speciálně pedagogická podpora. 

b) Vzdělávání žáků s kombinovaným postižením. Definice MŠMT. Speciální vzdělávání. Cíl, úkoly a 
principy edukace jedinců s více vadami. 

2. a) Možnosti budování komunikace u dětí s kombinovaným postižením. 

b) Komunikační techniky u osob se získaným kombinovaným postižením. Vytváření komunikačního 
profilu. 

3. a) Speciálně pedagogická diagnostika dětí s kombinovaným postižením – odborníci podílející se na 
speciálně pedagogické diagnostice, cíl, metody, význam speciálně pedagogické diagnostiky u dětí s 
kombinovaným postižením.  

b) Intervenční opatření, sestavení IVP. 

4. a) Etiologické faktory předikující kombinované postižení. Diagnózy, které predikují výskyt 
kombinovaného postižení – chromozomální aberace, poruchy metabolismu, poruchy endokrinního 
systému.  

b) Multidisciplinární systém podpory osob s kombinovaným postižením. 

5. a) Systém péče a podpory osob s kombinovaným postižením od raného věku po stáří. 

b) Role speciálního pedagoga v rámci podpory a terapií od dětství po stáří. 

6. a) Specifika v jednotlivých oblastech rané výchovy dítěte s kombinovaným postižením - rozvoj 
sluchu, hmatu, zraku, čichu, chuti, pohybu, kinestetické počitky, kinematické pohyby.  

b) Metoda aktivního učení Lilli Nielsen. 

7. a) Problematika kombinovaných vad s koincidencí příznaků postižení zraku. Možnosti reedukace 
zraku při kombinovaném postižení. 

b) Zraková podpora u multihandicapovaných dětí. Podpora jednotlivých zrakových funkcí. 

8. a) Problematika kombinovaných vad s koincidencí příznaků postižení sluchu. 

b) Diagnostika a budování komunikace dětí se sluchovým a kombinovaným postižením. 

9. a) Problematika osob hluchoslepých – definice, etiologie, komunikace. Edukace osob s 
hluchoslepotou. 

d) Diagnostika osob s hluchoslepotou. Organizace hájící zájmy hluchoslepých. Problematika osob 
později osleplých. 

10. a) Problematika kombinovaných vad s koincidencí příznaků tělesného postižení. 

 b) Polohování, podpora lezení a stimulace v oblasti hrubé motoriky aj. 

11. a) Bazální stimulace ve speciálně pedagogické praxi.  

b) Facilitace a uplatnění facilitačních technik ve speciálně pedagogické praxi.  



 

12. a) Zdravotní oslabení – infekční nemoci, záchvatovitá onemocnění. Problematika příjmu potravy a 
sebeobsluhy  u osob s kombinovaným postižením. 

b) Sebepoškozování, zneužívání a jedinec s kombinovaným postižením. 

13. a) Problematika kombinovaných vad s koincidencí příznaků postižení řeči.  

b) Diagnostika, budování komunikace a vzdělávání osob s řečovým a kombinovaným postižením. 
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