Okruhy ke státní závěreční zkoušce
Logopedie a surdopedie


1.	Logopedie jako vědní obor. Historie péče o jedince s poruchami komunikačních schopností. Logoped, logopedický asistent. Systém logopedické péče v ČR. Platná legislativa v poskytování logopedické péče.
2.	Ontogeneze řeči. Stadia vývoje dětské řeči – preverbální a verbální vývoj.
3.	Anatomie a fyziologie respiračního a fonačního ústrojí.
4.	Anatomie a fyziologie artikulačního ústrojí.
5.	Sluchové ústrojí – anatomie a fyziologie. 
6.	Hlavové nervy I – XII. Hlavové nervy, které se vztahují ke komunikaci lidskou řečí (inervace respiračního, fonačního, artikulačního, sluchového ústrojí).
7.	Fonetika – základní poznatky z fonetiky. Soustava českých hlásek. Fyziologická tvorba jednotlivých hlásek českého jazyka.
8.	Tvorba hlasu, poruchy hlasu, diagnostika, logopedická péče. Pravidla hlasové hygieny.
9.	Dyslalie – diagnostika, metodika logopedické péče. 
10.	Vývojová dysfázie – diagnostika, diferenciální diagnostika.
11.	Afázie – diagnostika, diagnostické postupy, testy. Reedukace řeči u afatiků, komplexní rehabilitační péče.
12.	Neurózy řeči – diagnostika, péče o jedince s neurózami řeči.
13.	Poruchy plynulosti a tempa řeči – balbuties, tumulturs sermonis. Diagnostika, nutnost diferenciální diagnostiky. Aktuální otázky v současné balbutologii.
14.	Palatolalie – diagnostika. Logopedická péče v rámci komplexní péče o palatolalické děti.
15.	Dysartrie – diagnostika. Metody, zásady, terapeutické postupy užívané v rehabilitační péči o dysartriky.
16.	Specifické poruchy učení – etiologie, symptomatologie, diagnostika. Specifické poruchy řeči. Diagnostika, logopedická péče.
17.	Surdopedie – vědní obor, předmět, cíl, metody, spolupráce s ostatními vědními obory. Historie péče o sluchově postižené.
18.	Sluch – vývoj sluchového smyslu, význam v životě člověka, vztah mluva – sluch, srovnání vývoje slyšícího a neslyšícího dítěte, psychologické zvláštnosti.
19.	Klasifikace sluchových vad, důsledky sluchových vad.
20.	Vývoj řeči u sluchově postižených, výuka a výchova řeči u sluchově postižených dětí, rozvoj řeči po stránce obsahové, artikulační, gramatické, modulační faktory řeči.
21.	Hlas – charakteristika, hlasový projev sluchově postižených, důležitost hlasové terapie, hlasová a další průpravná cvičení.
22.	Artikulace – nácvik artikulace jednotlivých hlásek u sluchově postižených dětí.
23.	Komunikace sluchově postižených, jednotlivé formy komunikačního systému sluchově postižených, znakované jazyky – vlastní znakový jazyk neslyšících a znakovaný jazyk.
24.	Sluchová protetika – sluchadla, vývoj, význam, typy, kochleární implantát – charakteristika, vývoj, význam, názory, metodika práce s dítětem s kochleárním implantátem.
25.	Metody, zásady, principy využívané při logopedické péči o děti s vývojovou dysfázií. Zařazení dětí s vývojovou dysfázií do speciální péče – možnosti zařazení v resortu školství a zdravotnictví.
26.	Symptomatické poruchy řeči jako druh narušené komunikační schopnosti, etiologie, Charakteristika  jazykových rovin u jedinců s postižením mentálním, tělesným či smyslovým, diagnostika a logopedická péče.
27.	Řeč dětí s dětskou mozkovou obrnou (DMO) – etiologie, formy. Vývoj řeči u dětí s DMO. Symptomatické poruchy řeči u dětí s DMO. Možnosti rozvoje hybnosti a řeči, současné rehabilitační metody, raná intervence.
28.	Symptomatické poruchy řeči u mentálně retardovaných. Etiologie, stupně mentální retardace. Vývoj řeči u mentálně retardovaných dětí. Specifika logopedické péče s jedinci mentálně retardovanými.
29.	Problematika řeči dětí zrakově postižených – etiologie, klasifikace zrakových vad, charakteristika vývoje řeči u dětí nevidomých. Symptomatické poruchy řeči u zrakově postižených. Specifika logopedické péče u tohoto handicapu.
30.	Dysfagie – etiologie, možnosti logopedické péče v rámci  rehabilitační péče, různé terapeutické postupy.
31.	Kombinované vady – definice, předmět. 
32.	Alternativní a augmentativní komunikace (AAK) – různé komunikační systémy, možnosti využití. Podmínky, které musí být splněny při využití systému  AAK při rozvoji komunikačních schopností u dětí i dospělých.
33.	Raná intervence – poskytování služeb rané péče vývojově postiženým dětem v ČR. Úkoly logopeda v systému služeb rané intervence.
34.	Kvalita života, specifické potřeby a služby pro handicapované osoby v dospělosti a stáří.
35.	Vzdělávací programy pro sluchově postižené – vývoj po současnost, orální vzdělávací programy, totální komunikace, programy s dominantním jazykem znakovým, bilingvní výchova, program rané sluchově řečové výchovy.
36.	Čtení s porozuměním ve výuce sluchově postižených, hudební a rytmicko pohybová výchova, sluchová výchova (reedukace, edukace), Pomůcky a přístroje užívané při vzdělávání sluchově postižených.
37.	Školy pro sluchově postižené u nás, poradenská péče.
38.	Komunita neslyšících – filozofie, osobnost neslyšícího, organizace neslyšících, studijní možnosti a pracovní uplatnění, zájmy sluchově postižených, integrace, inkluze, hlavní zásady pro kontakt se sluchově postiženými.
39.	Sluchová vada a další kombinace postižení – jednotlivé kombinace včetně hluchoslepoty –výskyt, program péče, vývoj, zařízení, komunikační systémy pro hluchoslepé.
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