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Seznam témat  

 

Speciální pedagogika jako věda  

- pojem, historie, přístupy společnosti k osobám s handicapem 

- současné pojetí, obsah, cíle SPP, struktura oboru 

- mezioborové vztahy, spolupráce s jinými obory  

Osoba s handicapem ve společnosti 

- norma, normalita, vada, porucha, postižení 

- postoj společnosti k osobám se zdravotním znevýhodněním 

- zdraví, stigmata a stigmatizace 

- integrace a inkluze   

Rodina s handicapovaným členem 

- situace, krize, reakce 

- sociální pomoc a podpora, styly rodinné výchovy 

- možnosti vzdělávání a uplatnění na trhu práce 

Současný systém péče o osoby se znevýhodněním 

- postoj společnosti k osobám s handicapem 

- vzdělávání, odborné poradenství 

- možnosti uplatnění na trhu práce  

Prevence, diagnostika, terapie a poradenství ve speciální pedagogice  

- příčiny vzniku poruch a vad, handicap a jeho klasifikace 

- možnosti prevence, speciálně pedagogická diagnostika 

- náprava, terapie a RHB, poradenství  

Speciální pedagogika osob s postižením zraku 

- vymezení pojmu, etiologie, diagnostika, klasifikace zrakových vad 

- terapie, kompenzace, rehabilitace 

- výchova a vzdělávání, specifika vzdělávání, specifika života, možnosti inkluze 
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Speciální pedagogika osob s postižením sluchu 

- pojem osoba se sluchovým postižením, etiologie, diagnostika, terapie, kompenzace, RHB 

-výchova a vzdělávání osob se sluchovým postižením, komunikace, specifika života, 

možnosti inkluze 

Speciální pedagogika osob s narušenou komunikací 

- základní pojmy, diagnostika, ontogeneze lidské řeči, klasifikace poruch a vad řeči  

- alternativní komunikace, specifika života, výchova a vzdělávání  

Speciální pedagogika osob s tělesným postižením a zdravotním oslabením 

- vymezení pojmu osoba s tělesným postižením, etiologie, diagnostika, klasifikace TP 

- epilepsie – terapie, kompenzace, RHB 

- výchova a vzdělávání, možnosti inkluze 

Speciální pedagogika osob s mentálním postižením 

- vymezení pojmu osoba s mentálním postižením, etiologie, symptomatologie mentálního 

postižení, klasifikace, oligofrenie, fenylketonurie – výchova a vzdělávání, možnosti inkluze 

Poruchy autistického spektra 

- pojem autismus, etiologie, diagnostika, specifika, odlišnosti kognitivních procesů odlišnosti 

v chování, výchova a vzdělávání, APLA 

Specifické poruchy učení 

- vymezení pojmu, etiologie, diagnostika, klasifikace SPU 

- náprava, laterita, specifika vzdělávání jedinců se SPU 

Lehká mozková dysfunkce, syndromy ADHD a ADD 

- vymezení pojmů, přehled symptomů, zvláštnosti v chování 

- přidružené poruchy, vliv na psychiku, výchova a vzdělávání, sociální důsledky, náprava 

Speciální pedagogika osob s poruchami chování 

- základní pojmy, etiologie, diagnostika, klasifikace poruch chování 

- náprava a terapie, právní zodpovědnost, možnosti inkluze 
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Speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením 

- pojem, kombinace s mentálním postižením, hluchoslepota, kombinace s poruchami chování 

- specifika přístupu k jedincům s kombinovaným postižením 

Výchova a vzdělávání žáků s postižením 

- legislativa, žák s SPU a žák s výchovnými problémy, nadaný žák 

- systém podpůrných opatření, asistent pedagoga, spolupráce rodiny, školy a ŠPZ 

Školní zralost  

- vymezení pojmu školní zralost, kritéria, školní připravenost, úspěšnost 

-požadavky na dítě před nástupem do školy, zápis, odklad, adaptace na nové prostředí 

-příčiny neúspěchu, formy řešení 

Šikana 

-vymezení pojmu, formy, iniciátor, agresor, oběť 

-postup při řešení šikany, prevence 

-mobbing, bossing 

Speciální pedagogika v období dospělosti a stáří 

- speciální andragogika a gerontogogika 

- situace handicapovaných dospělých a seniorů, ageismus 

- specifika přístupu, role sociálních služeb a pečují rodiny, paliativní péče  

Speciální pedagogika osob s narušenou sociální adaptací a sociálním znevýhodněním 

-základní pojmy, příčiny sociálního znevýhodnění 

-problémy dětí vyrůstajících v sociokulturně znevýhodněném prostředí 

-sociálně patologické prostředí rodiny nebo komunity, náprava a terapie 

 


