Okruhy k SZZ Speciální pedagogika
Obor: Předškolní pedagogika
1. Vývoj speciální pedagogiky jako vědního oboru – etapy vývoje speciální pedagogiky jako
vědy (co přispělo k jejímu vzniku, Pedagogická patologie, pedologie, pedopatologie,
nápravná pedagogika, sociální pedagogika, Pedologický ústav hl. města Prahy, defektologie,
…); významné osobnosti české speciální pedagogiky, které se podílely na jejím konstituování
(Čáda, Zeman, Herfort, Amerling, Štampach, Sovák, apod.)
2. Speciální pedagogika – aktuální pojetí (vymezení, postavení v systému věd, cíle, předmět,
apod.), terminologie ve speciální pedagogice (např. termíny vada, postižení, znevýhodnění
v pojetí ICIDH a MKF; reedukace, kompenzace, rehabilitace, prevence, pojmenování osob
apod.); tzv. modely postižení (např. dle Pančochy – medicínský, funkční, sociální a
integrovaný); proměna speciální pedagogiky v posledním čtvrtletí (nová východiska SP –
demokratičnost, pluralita, postavení lidí s postižením ve společnosti, apod.)
3. Postavení člověka s postižením nebo jiným druhem znevýhodnění v současné společnosti;
pojetí kvality života u lidí s postižením nebo jiným druhem znevýhodnění – vymezení pojmu
kvalita života; dvě základní dimenze vnímání kvality života; psychologické, sociologické a
zdravotnické hledisko vnímání kvality života – faktory podmiňující kvalitu života zkoumané
v uvedených oborech a jejich aplikace na podmínky člověka s postižením nebo jiným druhem
znevýhodnění
4. Paradigmata speciální pedagogiky – vymezení termínu paradigma, proměna vědeckého
paradigmatu – vědecké revoluce (T.S.Kuhn); proměna paradigmatu dle Valenty (vnitřní a
vnější interdisciplinarizace); proměna paradigmat dle Jesenského – definice paradigmatu dle
Jesenského, paradigmata popsaná Jesenským a jejich proměna v průběhu 20. a počátku 21. st.;
proměna paradigmatu dle Záskaliczkého (od segregace k inkluzi se změnou chápání pojetí
termínu postižení: tradiční pojetí, interakční pojetí, postižení jako administrativní kategorie,
sociální dimenze)
5. Systém podpory občanům ČR z resortu zdravotnictví, sociálního a školského resortu –
resort zdravotnictví (zdravotní péče – ústavní právo, státní pojištěnci, zdravotnické prostředky
a jejich poskytování, zařízení resortu zdravotnictví); sociální (dávky a příspěvky – invalidní
důchod, dávky pro osoby se zdravotním postižením: příspěvek na mobilitu, příspěvek na
zvláštní pomůcku, výpůjčka zvláštní pomůcky, průkaz osoby se zdravotním postižením;
zaměstnávání osob se zdravotním postižením; úvod do sociálních služeb – východiska,
důvody vzniku nového systému); školství – výchova a vzdělávání, poradenství;
interdisciplinarita
6. Etiologie ve speciální pedagogice (endogenní x exogenní příčiny, anorganické, organické a
psychosociální příčiny působící v pre-, peri- a postnatálním období), speciálněpedagogická

diagnostika (oblasti speciálně pedagogické diagnostiky – rozumové schopnosti, lateralita,
motorika,…, úkoly speciálněpedagogické diagnostiky v raném a předškolním věku)
7. Rodina dítěte se speciálními potřebami (rodina, fce, reakce rodičů na závažné onemocnění
či postižení dítěte – vrozené postižení, získané postižení, faktory ovlivňující přijetí
realistického postoje, potřeby rodičů a jejich uspokojování, výchovné postoje rodičů,
sourozenec dítěte s postižením; charakteristika raného a předškolního věku (zájmy a potřeby
dítěte předškolního věku, cíle a obsah předškolního vzdělávání)
8. Socializace osob se speciálními potřebami – vymezení termínu; pohled psychologický
–socializace ve vývoji dítěte, socializace v rodině – úkoly, které plní rodina v socializaci a
narušení jejich naplnění u dětí s různými druhy postiženími či znevýhodnění, pohled
speciálněpedagogický –sociabilita, integrace, segregace, inkluze; vývoj vnímání termínu
socializace od Sováka po inkluzivní pojetí dle Lechty
9. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP – aktuální legislativní proměny v systému
vzdělávání – def. žáka se SVP, poskytování podpůrných (vyrovnávacích) opatření, speciální
vzdělávání a jeho formy X odst. 9 §16 školského zákona ve znění č. 82/2015, poradenské
služby ze školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť ve vztahu ke
vzdělávání žáků se SVP, IVP, PLPP, asistent pedagoga, apod.
10. Speciálně pedagogické poradenství (poradenství, druhy poradenství, cíl, metody
poradenské práce); školská poradenská pracoviště (PPP, SPC) a jejich úloha při vzdělávání
dětí a žáků se SVP, školní poradenští pracovníci (výchovný poradce, školní metodik
prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog) !vycházejte z aktuální školské
legislativy!; poradenství v sociálních službách (základní a odborné soc. poradenství); raná
péče (charakteristika, cílové skupiny, oblasti podpory, průběh poskytování služby, principy
rané péče)
11. Alternativní a augmentativní komunikace – vymezení oblasti AAK, diagnostické přístupy
k volbě systému AAK, nejčastější členění systémů AAK, charakteristika nejčastějších
systémů AAK, pomůcky v AAK
Logopedie
12. Vymezení předmětu logopedie - narušená komunikační schopnost, vady řeči. Základní
okruhy narušené komunikační schopnosti. Odborná terminologie v logopedii. Organizace
logopedické péče v České republice. Základní terminologické vymezení - fonetika a
fonologie. Systém rozdělení hlásek v češtině. Klasifikace českých hlásek podle specifických
kritérií. Mechanismus artikulace jednotlivých hlásek v češtině.
13. Ontogeneze řeči – základní charakteristiky a etapy, možnosti fyziologické stimulace.
Vývoj fixace jednotlivých hlásek během ontogeneze řeči. Narušení zvuku řeči (rinolálie) a
prevence poruch hlasu v předškolním věku. Narušení článkování řeči, vývojová nemluvnost a
získaná neurotická nemluvnost - terminologické vymezení - typy narušeného vývoje řeči,

opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie. Základní klasifikace, etiologie, symptomatologie,
diagnostika, logopedická intervence a prognóza.
14. Narušení plynulosti řeči - terminologické vymezení koktavosti a breptavosti. Základní
klasifikace, etiologie, symptomatologie, diagnostika, logopedická intervence a prognóza.
Prevence v dětském věku. Symptomatické poruchy řeči a kombinované vady řeči.
Symptomatické poruchy řeči u dětí se sluchovým, zrakovým, tělesným a mentálním
postižením. Symptomy narušení komunikační schopnosti u poruch psychického vývoje autismus.
Surdopedie
15. Rozvoj komunikačních kompetencí u dítěte se sluchovým postižením předškolního věku
16. Přístupy ke vzdělávání jedinců se sluchovým postižením - současné trendy
17. Specifika depistáže, diagnostiky a poradenství u dětí se sluchovým postižením
v předškolním věku
Somatopedie
18. Somatopedie jako obor speciální pedagogiky – terminologie a vymezení základních
kategorií omezení hybnosti, včetně pojetí dle modelů zdravotních postižení WHO, klasifikace
WHO a koncept funkční schopnosti, charakteristika somatopedie a jejích mezioborových
vztahů, role výzkumu.
19. Příklady tělesných postižení a onemocnění u dětí v předškolním věku. Centrální obrny,
epilepsie, diabetes a další příklady tělesných postižení a onemocnění z hlediska etiologie,
symptomatologie a intervence v pojetí interdisciplinární péče.
20. Systém institucí pro osoby s omezením hybnosti dle věku a rezortů, včetně aktuálně platné
legislativy. Charakteristika těchto institucí s důrazem na instituce poskytující
speciálněpedagogickou podporu dětí v předškolním věku.
21. Specifika edukace dětí s omezením hybnosti v předškolních zařízeních – metody, formy,
procesy, prostředky, dokumentace a organizace práce speciálního pedagoga. Specifika obsahu
vzdělávání u dětí s omezením hybnosti.
Psychopedie
22. Základní psychopedická terminologie. Mentální retardace, mentální postižení, sociálně
podmíněné mentální postižení, demence, jiné duševní poruchy - vymezení, klasifikace,
etiologie, prevence.
23. Specifičnost předškolního vzdělávání (cíl, podmínky, obsah, organizace, metody a
prostředky) dítěte s mentální retardací. Specifika osobnosti dítěte s mentální retardací.
24. Specifičnost předškolního vzdělávání (cíl, podmínky, obsah, organizace, metody a
prostředky) dítěte s pervazivní vývojovou poruchou či jinou duševní poruchou. Specifika
osobnosti dítěte s pervazivní vývojovou poruchou či jinou duševní poruchou.

Tyflopedie
25. Terminologie a klasifikace osob se zrakovým postižením, specifika jednotlivých skupin.
26. Institucionální a neinstitucionální péče o děti se zrakovým postižením (rodina, MŠ, SPC,
SRP)
27. Rozvoj dítěte se zrakovým postižením v předškolním věku (kompenzační činitelé,
prostorová orientace a samostatný pohyb v MŠ, rozvoj sebeobsluhy)
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