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Okruhy ke státní navazující magisterské zkoušce:
Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství
1. Diagnostika chování žáka, možnosti a vhodné postupy pedagogické intervence u
žáků s problémy v chování.
2. Školní zralost a připravenost – diagnostika, vhodné metody a prostředky podpory
rozvoje dílčích funkcí a schopností podmiňujících úspěšné osvojování školních
dovedností.
3. Diagnostika školních dovedností (diagnostika čtení a psaného projevu, diagnostika
matematických schopností a dovedností), intervence zaměřené na rozvoj percepčněkognitivních funkcí podílejících se na nácviku čtení, psaní, počítání.
4. Adaptivní chování u osob s mentálním postižením, diagnostika, možnosti intervence.
5. Speciálněpedagogická diagnostika kresby, vývoj kresby v předškolním a školním věku.
6. Speciálněpedagogická diagnostika dyslexie ve školním a dospělém věku.
7. Diagnostika paměti, vhodné intervence zaměřené na podporu paměti u osob
seniorského věku.
8. Klima školní třídy, diagnostika vztahů ve školní třídě, možnosti intervence.
9. Možnosti zjišťování míry podpory u žáků z důvodu nezdravotních překážek v učení
(odlišné kulturní prostředí či jiné životní podmínky).
10. ADHD, ADD – diagnostika, intervence ve školním prostředí a v rodině zaměřené na
primární projevy poruchy i přidružené problémy.
11. Žák s odlišným mateřským jazykem – vhodná podpůrná opatření ve vzdělávání.
12. Vliv specifických poruch učení na osobnost jedince, jeho sebepojetí a vztahy v
rodinném prostředí.
13. Dysgrafie a dysortografie – diagnostika, vhodné reedukační postupy a kompenzační
strategie.
14. Dyskalkulie – diagnostika, vhodné reedukační postupy a pomůcky.
15. Diagnostika poruch autistického spektra, podpůrná opatření pro děti a žáky s PAS
ve škole.
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16. Zjišťování míry podpory potřebné ve vzdělávání, postup při stanovování podpůrných
opatření.
17. Diagnostika dítěte v raném věku, vývojové škály, zásady diagnostického postupu u
dětí raného věku.
18. Dynamická diagnostika – principy, doporučené postupy, možnosti využití
dynamického principu v rámci pedagogické diagnostiky.
19. Kvalitativní diagnostické metody (pozorování, rozhovor, analýza produktů), obecné
principy a zásady zjišťování a interpretace získaných informací.
20. Diagnostika učebních strategií a profilů (stylů).
21. Systém školských poradenských služeb.
22. Podpůrná opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
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