
Okruhy k státní závěrečné bakalářské zkoušce  

Sppg znevýhodněného člověka se zrakovým postižením  

1. Anatomie a fyziologie oka, zrakové dráhy a zrakového  centra v 

mozku  

Vývoj zrakového vnímání  

  

2. Zrakové funkce, význam znalosti zrakových funkcí pro speciálně 

pedagogickou praxi  (funkční vyšetření; reedukace zraku) 

Vzdělávání žáků slabozrakých (triáda podmínek pro zrakovou 

práci + čas) 

  

3. Zrakové vady, charakteristika zrakových diagnóz z hlediska 

speciálně pedagogické diagnostiky  

Vzdělávání žáků nevidomých (podpůrná opatření, technika, 

pomůcky, metodická podpora) 

  

4. Historie péče o osoby se zrakovým postižením 

Braillovo bodové písmo – osobnost Luise Brailla, pomůcky pro 

výuku Braillova bodového písma  

  

5. Systém rané podpory a její institucionalizace  

Zraková stimulace, zrakový výcvik (Principy N. Barraga) 

  

6. Speciálně pedagogická centra – legislativní ukotvení, činnost 

speciálně pedagogických center pro zrakově postižené  

Míra podpory žáků se zrakovým postižením (Podpůrná opatření) 

  

7. Sociální rehabilitace osob se zrakovým postižením – legislativní 

ukotvení  

Střediska sociální rehabilitace a rekvalifikace, jejich význam  

  

8. Vliv zrakového postižení na osobnost člověka  

Projevy zrakových vad z hlediska speciálně pedagogické 

diagnostiky  

 

 

  



9. Charakteristika stupňů zrakového postižení jednotlivých skupin 

zrakově postižených   

Funkční dopady zrakového postižení  

  

10. Kompenzační smysly a jejich význam pro osobnost se zrakovým 

postižením  

Pomůcky pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb osob se 

zrakovým postižením  

  

11. Optické a neoptické pomůcky  

Reedukace zraku u dětí (pricipy vývoje zrakových kvalit dle N. 

Barraga)  

  

12. Kompenzační a reedukační pomůcky a jejich význam pro 

vzdělávání dětí se zrakovým postižením  

Legislativní ukotvení příspěvku na kompenzační pomůcky pro 

zrakově postižené, přehled hrazených pomůcek  

  

13. Význam hmatového vnímání při výchově a vzdělávání dětí se 

zrakovým postižením  

Hmat jako zdroj informací v různých oblastech života osob se 

zrakovým postižením  

  

14. Psychické důsledky ztráty zraku v dospělosti  

Úprava prostředí pro osoby se zrakovým postižením  

  

15. Rozvoj zrakového vnímání osob slabozrakých  

Metoda aktivního učení L. Nielsen  
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