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Rozdílové studium  

1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína, její postavení v systému věd a vztah k dalším 

vědním oborům. Cíl a předmět speciální pedagogiky.  

 

2. Tradiční skupiny speciální pedagogiky v historickém kontextu.  

 

3. Nově přiřazené skupiny speciální pedagogiky.  

 

4. Osobitý přínos význačných osobností české speciální pedagogiky.  

 

5. Školy a instituce zabezpečující výchovu a vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním 

postižením.  

 

6. Institucionalizace a deinstitucionalizace.  

 

7. Problematika rodiny dítěte s postižením. Raná péče v systému speciálně-

pedagogických služeb.  

 

8. Metody speciální pedagogiky. Komplexní rehabilitace jedinců se speciálními potřebami, 

složky ucelené rehabilitace.  

 

9. Lidská práva a lidé s postižením. Klíčové normy v této oblasti. 

 

10. Nestátní neziskové organizace občanů se zdravotním postižením (v ČR, ve světě). 

 

11. Periodizace vztahu většinové společnosti k osobám se zdravotním postižením, vývoj 

názorů. 

 

12. Poradenství ve speciální pedagogice. Poradenské aktivity, organizace speciálního 

poradenství.  

 

13. Nové trendy v podpoře osob se znevýhodněním. Integrace a inkluze. 

 

14. Socializace osob s postižením. 
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15. Aktuální legislativa ve vztahu k lidem se zdravotním postižením.  
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Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. 

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020. 


