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Okruhy ke státní navazující magisterské zkoušce: 
Předmět: Metodiky a didaktiky integrativní pedagogiky  
 

1. Přehled současných teorií inkluzivního vzdělávání, interpretace principů a metodiky 
inkluzivní pedagogiky. Výzkumná východiska.  

2. Možnosti individualizace a diferenciace postupů ve výuce heterogenních žákovských 
skupin, včetně přípravy a využití individuálních vzdělávacích plánů (IVP) pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 

3. Vzdělávací potřeby žáků v inkluzivním pojetí, změny v pojetí žáka a úpravy kurikula 
v inkluzivním vzdělávání. 

4. Odkaz reformně pedagogických směrů pro didaktiku inkluzivní pedagogiky. 

5. Začlenění žáka do běžné školy jako volba vzdělávací cesty, hlediska hodnocení efektivity 
inkluze, předpoklady, příprava podmínek ve škole a v domácím prostředí. 

6. Role speciálně pedagogické supervize a poradenství ve školách s inkluzivním programem. 

7. Vývoj od odděleného vzdělávání žáků s postižením k inkluzivnímu vzdělávání. 

8. Hodnocení příznivých podmínek pro inkluzi ve škole a ve třídě, nástroje a rámce hodnocení, 
formy monitoringu kvality inkluzivní praxe na školách. 

9. Využití sociometrických měření ve třídě, klimatoformní faktory, rizika a pozitiva 
přítomnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách. 

10. Legislativní podpora společného vzdělávání v ČR, opatření pro volný čas, rozvoj zájmů 
a seberealizaci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 

11. Úprava materiálů a volba strategií vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
na ZŠ a SŠ. 

12. Kompetence pedagogů a asistentů pedagogů pro inkluzivní školní praxi, příprava 
pedagogů, principy a formy pedagogické kooperace. 
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