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Okruhy k závěrečné zkoušce – CŽV 
Somatopedie 
 

1. Sebepojetí osob s tělesným postižením, jejich postavení ve společnosti.  
Otázky sebehodnocení a autonomie osob s tělesným postižením. Principy a formy rané péče 
a podpory dětí s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. 
 

2. Postojové stereotypy ve vnímání osob s tělesným postižením, překážky jejich socializace. 
Předškolní příprava dětí s tělesným postižením. 
 

3. Charakteristika hybného systému, jeho funkce, deficity pohybových funkcí, dopady vrozeného 
a získaného postižení hybnosti na kognitivní a řečový vývoj. 
Hra jako prostředek poznání i terapie. 
 

4. Mozková obrna a její edukační důsledky.  
Specifika rozvoje hybnosti a řeči dítěte s mozkovou obrnou.  
 

5. Progresivní onemocnění s dopadem na hybnost a jejich edukační důsledky. 
Speciálně pedagogická diagnostika dětí s tělesným postižením. 
 

6. Vrozené vývojové vady a jejich edukační důsledky. 
Metodika rozvoje grafomotoriky v počátečním psaní u dětí s tělesným postižením. 
 

7. Poúrazové stavy CNS a pohybového ústrojí a jejich edukační důsledky. 
Využití ergoterapie v komprehenzivní rehabilitaci a edukaci dětí a žáků s tělesným postižením. 
 

8. Problematika podpory dítěte s epilepsií, edukační důsledky. 
Využití canisterapie v komprehenzivní rehabilitaci a edukaci dětí a žáků s tělesným 
postižením. 
 

9. Průběh socializace člověka s tělesným postižením v různých věkových obdobích.        
Využití hippoterapie v komprehenzivní rehabilitaci a edukaci dětí a žáků s tělesným 
postižením. 
 

10. Paradigmatické posuny ve společenském hodnocení lidí s tělesným postižením a jejich právní 
postavení. 
Využití IT technologií ve vzdělávání dětí a žáků s tělesným postižením. 
 

11. Kvalita života (QoL) člověka s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním.   
Neformální péče o dítě s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním v rodině. 
 

12. Děti a žáci se zdravotním znevýhodněním v českém vzdělávacím systému.  
Možnosti podpůrných opatření v edukačním procesu.  
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13. Podmínky vzdělávání dětí a žáků s tělesným postižením v hlavním vzdělávacím proudu 
a ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  
Role speciálních pedagogů v mateřských a základních školách.   

 
14. Speciálně pedagogické poradenství pro děti a žáky s tělesným postižením.  

Inkluzivní vzdělávání – principy, legislativní zakotvení a možnosti na úrovni základního 
vzdělávání. 
 

15. Významné osobnosti české speciální pedagogiky osob s tělesným postižením. 
Styčné body alternativních pedagogických směrů a inkluzivní pedagogiky se zvl. zřetelem 
k metodám práce s dětmi a žáky s tělesným postižením.  
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