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Okruhy ke státní bakalářské zkoušce: 

Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování 
 
 

1. Etopedie jako speciálně pedagogická disciplína, předmět a cíl oboru. Vztah etopedie 
k ostatním vědním disciplínám. Etiologie, klasifikace poruch chování, faktory (biologické, 
psychické a sociální) zvyšující pravděpodobnost vzniku a rozvoje poruch chování. Poruchy 
chování podle stupně společenské nepřijatelnosti (disociální, asociální a antisociální poruchy 
chování). Porucha chování dle MKN-10. Etopedická prevence, diagnostika a poradenství. 
Reedukační proces v etopedické praxi.  

 
2. Historiografický exkurz oboru etopedie. Jednotlivé historické přístupy k péči o dítě porušující 

závažné sociální normy a jejich vývoj v zahraničí a v našich zemích tradiční systémy, rodinné 
systémy, systémy s vnitřní sociální strukturou). Užití odměny a trestu v běžném edukačním 
a resocializačním procesu u těchto jedinců. Významné osobnosti oboru.  

 
3. Systém institucionální péče. Nařízená ústavní výchova, uložená ochranná výchova. Soustava 

školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. 
Problematika náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, poručenství, opatrovnictví). 
Charakteristika jednotlivých forem náhradní rodinné péče. Legislativní normy vázané na 
danou problematiku. 

 
4. Systém prevence ve školách a školských zařízeních. Školní poradenská pracoviště a školská 

poradenská zařízení. Postavení, činnost a význam školního metodika prevence, školního 
speciálního pedagoga, školního psychologa. Tvorba a obsah Minimálního preventivního 
programu (MPP).  

 
5. Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Primární, sekundární 

a terciární prevence, specifika prevence ve školním prostředí. Vybrané rizikové chování u dětí 
a mládeže a možnosti jeho řešení ve školním prostředí - záškoláctví, návykové látky, 
vandalismus, krádeže, sebepoškozování, domácí násilí.  

 
6. Primární prevence rizikových jevů ve školním prostředí ve vztahu k poruše chování. 

Problematika agresivity a šikany. Agresivita a šikana v různých prostředích, znaky šikany, 
vývojová stadia šikany, charakteristika aktérů šikany, možnosti odhalení šikany, depistáž, 
zásady a postup vyšetřování a nápravy šikany, prevence v oblasti agresivity a šikany. 
Diagnostika vztahů ve školní třídě. 

 
7. Institut sociálně právní ochrany dětí, orgány sociálně právní ochrany dětí a jejich úloha 

v systému edukace dítěte s diagnostikovanou poruchou chování. Rodina a její funkčnost, 
proces odebírání dítěte na podkladě screeningu a diagnostiky v oblasti dětí ohrožených 
poruchou chování. Úloha a možnosti sociálního odboru, soudu, školy a dalších institucí. 
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8. Problematika týraných, zneužívaných a zanedbávaných osob. Tělesné týrání aktivní a pasivní 

povahy, psychické týrání, sexuální zneužívaní, zanedbanost a zanedbávání, syndrom CAN, 
zvláštní formy týrání a zneužívání, ohrožené skupiny obyvatel, ohlašování případů týrání, 
zneužívání a zanedbávání, možnosti nápravy a prevence. Výchovná opatření a opatření na 
ochranu dítěte. Zařízení sociálně právní ochrany.  

 
9. Prevence v oblasti sociálně patologických jevů. Charakteristika sociálně patologických jevů, 

aktuální situace a trendy v této oblasti, ohrožené skupiny obyvatelstva, specifika výskytu 
sociálně patologických jevů ve specifických prostředích (věznice, sociálně vyloučené lokality), 
možnosti nápravy a prevence, pomoc obětem sociálně patologických jevů. Primární, 
sekundární a terciární prevence, nové trendy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.  

 
10. Vymezení základních pojmů v oblasti adiktologie. Klasifikace návykových látek dle MKN-10. 

Závislostní a návykové chování. Charakteristika a projevy závislostního chování, prediktory 
závislostního chování, rozpoznání abúzu návykových látek.  

 
11. Minimalizace zdravotních a sociálních rizik osob závislých na návykových látkách. Služby 

sociální prevence ve vztahu k problematice překonání nepříznivé sociální situace a eliminace 
vzniku a šíření společensky nežádoucích jevů. HarmReduction a problémy spojené 
se závislostmi. Substituční programy. Sociální služby - kontaktní centra, služby následné péče, 
terapeutické komunity, terénní programy, hlavní metody a zacílení podpory. 

 
12. Vymezení pojmů kriminalita a delikvence, rozdíl mezi nimi. Trestný čin (pojem a podstata 

trestného činu, třídění trestných činů, pojmové znaky trestného činu, protiprávnost a 
okolnosti vylučující protiprávnost). Trestní odpovědnost osob mladších 18 let (trestní 
odpovědnost mladistvých, opatření ukládaná mladistvým, odpovědnost nezletilců za čin jinak 
trestný, pojem a druhy opatření uložitelných za čin jinak trestný, úloha Probační a mediační 
služby ČR v této oblasti).  

 
13. Historie trestu a trestání. Pojetí trestu a trestání ve starověku, středověku a v dobách 

osvícenství. Penologické koncepce. Osobnostní charakteristiky delikventů, typologie 
delikventní subkultury. Specifika práce s odsouzenými. Negativní jevy ve vězení (prizonizace, 
institucionalizace, ideologizace). 

 
14. Penitenciární a postpenitenciární péče, alternativní tresty. Výkon trestu odnětí svobody. 

Kategorizace věznic. Vnější a vnitřní diferenciace výkonu trestu odnětí svobody. Oblasti 
výchovného působení na odsouzené prostřednictvím programů zacházení. Specifika a rozdíly 
výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody. 
Zákon o výkonu vazby. Zvláštnosti v diferenciaci mladistvých odsouzených.  

 
15. Základní terminologie v oblasti probace a mediace. Vznik a vývoj probace a mediace ve světě 

a v ČR. Poslání a organizační struktura Probační a mediační služby ČR. Alternativní tresty. 
Důvody existence alternativních trestů. Význam probačních a mediačních programů. 
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