Katedra speciální pedagogiky
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

Katedra speciální pedagogiky
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Okruhy k závěrečné zkoušce – CŽV
Logopedie
1.

Logopedie – vymezení předmětu, úkolů. Významu vědního oboru, vztah logopedie

k jiným vědním oborům. Historický vývoj péče o osoby s narušenou komunikační schopností.
Osobnosti logopedie. Logoped, logopedický asistent – kvalifikační i osobnostní předpoklady.
Logopedická intervence, její cíle a úrovně.

2.

Komunikace, komunikační schopnosti, komunikační proces. Význam komunikace v životě

člověka. Etapy komunikačního procesu. Narušená komunikační schopnost – definice, různá
dělení a klasifikace. Systém péče o osoby s narušenou komunikační schopností v České
republice. Platná legislativa v poskytování logopedické intervence. Logopedická prevence –
primární, sekundární, terciární.

3.

Ontogeneze řeči, stadia vývoje dětské řeči – před řečové období a vlastní vývoj řeči.

Psychomotorický vývoj dítěte a jeho vývoj řeči. Jazykové roviny v ontogenezi řeči. Anatomie a
fyziologie mluvních orgánů – ústrojí respirační, fonační, artikulační.

4.

Patologie řeči – narušená komunikační schopnost, odchylky od normy dle různých kritérií,

dopady řečových poruch ve vztahu k věku.

5.

Dyslalie – vymezení, etiologie, klasifikace, diagnostika, zásady logopedické terapie.

Partnerské vedení rodičů v terapii. Dopad dyslalie na vzdělávání školních dětí.

6.

Vývojová dysfázie – vymezení, etiologie, symptomatologie, logopedická intervence u dětí

s vývojovou dysfázií. Komplexnost rozsahu péče o děti/osoby s dysfatickým vývojem řeči.

7.

Mutismus – etiologie, komplexní péče o osoby s mutismem.

8.

Tumultus sermonis – etiologie, symptomatologie, logopedická intervence.
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9.

Balbuties, etiologie, symptomatologie, komplexní péče o osoby s balbuties.

10. Rhinolalie – etiologie, klasifikace, symptomatologie, logopedická intervence.

11. Palatolalie – etiologie, klasifikace rozštěpů, charakteristické rysy palatolalie, komplexní
péče o osoby s palatolalií.

12. Motorické poruchy v dětském věku – dysartrie vývojová, verbální dyspraxie – vymezení,
etiologie, klasifikace, diagnostika, zásady logopedické terapie. Partnerské vedení rodičů
v terapii.

13. Afázie – etiologie, klasifikace, komplexní péče o osoby s afázií.

14. Dysartrie – získaná. Etiologie, klasifikace, symptomatologie, zásady logopedické
intervence. Poruchy polykání – vymezení, klasifikace, základní postupy.

15. Demence – etiologie, klasifikace, symptomatologie, logopedická intervence, význam
komunikace a aktivizace osob s demencí.

16. Problematika vzdělávání žáků s NKS (narušenou komunikační schopností), školy dle
§116, inkluze dětí s NKS, se zaměřením na jazyk český, cizí a jiné problémové oblasti (čtení,
psaní, čtenářství, výběr povolání), hodiny sppg péče jako podpůrné opatření, IVP a jeho formy
a podoby.

17. Symptomatické poruchy řeči, etiologie, rozvoj komunikačních schopností u osob se
symptomatickými poruchami řeči. Symptomatické poruchy řeči u osob s mentálním
postižením. Logopedická intervence u dětí s mentálním postižením.

18. Symptomatické poruchy řeči u dětí s tělesným postižením. Alternativní a augmentativní
komunikace – základní pojmy, komunikační systémy užívané v naší praxi.

19. Problematika řeči a komunikace u osob s PAS. Alternativní a augmentativní komunikace
– základní pojmy, komunikační systémy užívané v naší praxi.
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20. Poradenský systém ve školství, PPP, SPC pro děti/žáky s vadami řeči, úkoly a činnost SPC.
Podpůrná opatření se zaměřením pro žáky s NKS (na všech stupních vzdělávání).
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