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TÉMATA 

1. a)  Speciální pedagogika jako pedagogická vědní disciplína 

          Definice, předmět, klasifikace, vztah k jiným vědám  

     b)  Humanitární výchova 

          Cíle, pojmy humanita, humanitární, zaměření humanitární práce 

2. a)  Historie péče o handicapované,  specifikace dle postižení 

b)  Světové humanitární organizace, největší humanitární akce v poslední 

                době 

     3.  a)   Defekt, defektivita, prevence, speciálně pedagogické metody 

          b)   Červený kříž 

                Vznik ČK, zakladatelé, symboly, principy 

     4.  a)   Socializace handicapovaných, typy vývojových vad 

           Druhy, stupně 

b) Československý červený kříž 

Vznik ČSČK, činnost ČSČK mezi dvěma světovými válkami a po 

válce 

     5.  a)   Edukace handicapovaných 

                 Legislativa, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, školský  

                 systém 

b) Český červený kříž 

Vznik ČČK, hlavní úkoly v současnosti, členská základna, 

financování 

     6.  a)   Systém podpůrných pedagogicko-psychologických služeb 

                Školní poradenská pracoviště 

                Specializovaná poradenská zařízení 

           b)  Diakonie ČCE 

                Poslání, cíle, úkoly 

 

 

 



 

     7.  a)   Somatopedie  

                Okruh osob s tělesným postižením, klasifikace pohybových vad, 

                chronické  nemoci 

           b)  Charita 

                Poslání, cíle, úkoly 

8. a)  Epilepsie, edukace jedinců s tělesným postižením, chronickým  

          onemocněním a epilepsií 

     b)  Armáda spásy 

Poslání, cíle, úkoly 

     9.   a)   Surdopedie 

                 Okruh osob se sluchovým postižením, klasifikace sluchových vad,  

                 diagnostika, edukace 

b) Nestátní neziskové organizace, nadace, nadační fondy v ČR 

      Poslání, cíle, úkoly 

     10. a)   Alternativní a augmentativní komunikační systém sluchově 

                 postižených 

 b)  Nestátní neziskové organizace, nadace, nadační fondy 

      v Moravskoslezském kraji  

      11. a)  Psychopedie 

                 Okruh osob s mentálním a duševním postižením, klasifikace a  

                 charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace,  

                 Downův syndrom 

b) Edukace jedinců s mentální retardací 

      12.  a)  Psychické poruchy 

             b)  Péče o jedince s psychickými poruchami - profesní uplatnění 

      13.  a)  Etopedie 

       Okruh osob s poruchami emocí a chování  

b) Edukace jedinců s poruchami emocí a chování 

14. a)  Domácí násilí, oběti trestných činů, sexuální a psychické týrání  

            a zneužívání, syndrom CAN, EAN 

       b)  Bílý kruh bezpečí, krizová centra pomoci, poradny, domovy pro 

            matku   a dítě 

15.  a)  Logopedie  

            Okruh osob s poruchami komunikačních dovedností, klasifikace  

            narušení komunikační schopnosti 

       b)  Logopedická péče, edukace 

      16.  a)  Oftalmopedie 

                  Okruh osob se zrakovým postižením, klasifikace zrakových vad,  

                  komplexní péče 

b) Edukace jedinců s poruchami zraku 

 

 



 

17. a)  Oftalmopedie B 

            Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené 

       b)  Profesní uplatnění jedinců s poruchami zraku 

            Chráněné dílny, chráněná pracoviště, nestátní neziskové organizace 

18.  a)  Specifické vývojové poruchy učení 

                  Okruh osob s SVPU, klasifikace jednotlivých poruch 

b) Edukace a náprava SVPU 

      19.  a)  Poruchy pozornosti a hyperaktivity 

                  Okruh osob s ADHD a ADD, klasifikace jednotlivých poruch 

b) Edukace a náprava ADHD a ADD 

      20.  a)  Autismus a poruchy autistického spektra 

                  Okruh osob s autismem a PAS , klasifikace jednotlivých typů 

b) Edukace, pomoc rodinám s autistickým dítětem 

      21.  a)  Kombinované vady 

            Okruh osob s kombinovanými vadami, klasifikace jednotlivých typů 

       b)  Edukace, komplexní péče 

      22.  a)   Aplikované pohybové aktivity u handicapovaných 

                   Rozdělení podle typu postižení 

b) Volnočasové aktivity u handicapovaných, nestátní neziskové 

organizace  

věnující se handicapovaným 

      23.  a)  Terapie ve speciální pedagogice 

             Rozdělení podle druhu zaměření 

       b)  Estetické terapie 

            Arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, herní specialista 

       24.  a)  Pedagogický asistent 

              b)  Osobní asistent 

       25.  a)  Speciálně pedagogická diagnostika 

              b)  Významná humanitární osobnost,  

                   odborná literatura,časopisy, web stránky 

 

  
Zpracovala: Mgr. Renáta Staňková                

 

 

 

 

 

 

 

 
 


