Okruhy  ke státní závěrečné zkoušce 
Specializace 2d -  somatopedie



1	Vývoj vztahu společnosti k tělesně a zdravotně postiženým. Vznik a vývoj oboru somatopedie, hlavní představitelé oboru (Jedlička, Bartoš, Chlup, Kábele).
2	Současný systém výchovy a vzdělávání tělesně postižených (rehabilitační stacionáře, speciální mateřská škola, speciální školství pro tělesně postižené – základní a střední).
3	Integrace tělesně postižených do běžných typů dětských zařízení a škol, legislativa. Systém poradenství v ČR (IPPP, SPC, PPP, SVP). SPC pro tělesně postižené, organizace, význam, zaměření činností.
4	Organizace školy při zdravotnických zařízeních (rozsah a obsah vyučování, učební plány, osnovy, učebnice).
5	Význam a úkoly školy při nemocnici, ozdravovnách a dětských léčebnách, hodnocení, klasifikace žáků ve školách. Specifika práce s chronicky nemocnými.
6	Charakteristika jedinců s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem  (kardiovaskulární onemocnění, onemocnění plic a dýchacích cest, alergie, poruchy metabolických procesů, nádorová onemocnění, kožní onemocnění).
7	Ucelená rehabilitace, perspektivy a trendy.
8	Raná péče u dětí s vývojovými poruchami.
9	Profesní orientace tělesně postižených žáků, druhy škol v rámci středního školství pro tělesně postiženou mládež.
10	Význam práce a pracovního uplatnění tělesně postižených. Zaměstnávání zdravotně postižených občanů.
11	Individuální vzdělávací program pro předškolní a školní věk.
12	Somatické, psychické a sociální aspekty tělesného postižení.
13	Dítě s pohybovým postižením v mateřské škole. Posuzování školní zralosti u dětí s LMD a DMO.
14	Zvláštnosti ve výuce tělesně postižených ve speciálních školách, předmět dorozumívací dovednosti. Specifika práce s tělesně postiženými.
15	Postižení ve stáří (možnosti a formy péče o seniory).
16	Současné zahraniční trendy v péči o tělesně postižené, srovnání s podmínkami v ČR.
17	Lateralita – diagnostika, zřetel k tělesně postiženým, zvláštnosti u amputací, deformací a hemiparéz.
18	Terapie ve speciálně pedagogické péči –  úkoly speciálního pedagoga, metody a postupy práce (arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, zooterapie ).
19	Centrální a periferní obrny, charakteristika nejčastějších případů u dětí.
20	Centrální a periferní obrny, charakteristika nejčastějších případů u dospělých (Sklerosis multiplex, Parkinsonova nemoc, mozečková heredoataxie, cévní mozková příhoda, mozková embolie, Friedrichova heredoataxie).
21	Dětská mozková obrna, etiologie, formy DMO, vliv na psychický vývoj.
22	Degenerativní poškození pohybového aparátu (artritidy, tuberkulóza kostí a kloubů, artrózy, Bechtěrevova nemoc, aseptické kostní nekrózy).
23	Perthesova choroba, etiologie, důsledky, léčba.
24	Progresivní svalová dystrofie (myopatie), etiologie, průběh onemocnění, důsledky, 
      léčba. 
25	Léčebná rehabilitace u klientů s poruchou centrálního motoneuronu (Vojtova metoda reflexní terapie, Bobathova metoda).
26	Epileptický syndrom.
27	Diparéza (diparetický vývoj, reflexy v 6ti měsících, fixovaná diparéza, terapie, prognóza).
28	Klasifikace pohybových vad.
29	Hemiparéza (rozvoj hemiparézy, reflexní zvláštnosti, fixovaná hemiparéza, poškození dominance motoriky ruky, asymetriehemisfér a řeč, držení těla a chůze, rozdvojené vnímání, narušené sebevědomí a rozvoj osobnosti, terapie, prognóza).
30	Kvadruparéza (rozvoj kvadruparézy, reflexní odpovědi typické pro 6ti měsíční dítě s kvadruparézou, fixovaná kvadruparéza, význam narušeného vnímání, terapie a prognóza).
31	Infekční obrna (poliomyelitis), etiologie, průběh, důsledky.
32	Deformace, klasifikace, charakteristika jednotlivých druhů.
33	DMO jako kombinované postižení.
34	Speciálně pedagogická diagnostika hrubé motoriky, zvláštnosti u tělesně postižených, pedagogická intervence.
35	Speciálně pedagogická diagnostika jemné motoriky, zvláštnosti u tělesně postižených, pedagogická intervence.
36	Speciálně pedagogická diagnostika grafomotoriky, kresby a písma u tělesně postižených, pedagogická intervence.
37	Souvislosti mezi narušením motoriky a vývojem řeči u dětí s DMO (nápadné znaky orálního vývoje, podpora rozvoje řeči u dětí s DMO speciálním pedagogem – somatopedem).
38	Symptomatické poruchy řeči u dětí s DMO.
39	Alternativní a augmentativní komunikace, užití, význam pro výchovu a vzdělávání u tělesně a vícenásobně postižených jedinců. Užití počítačů u tělesně postižených.
40	Problematika výchovy a vzdělávání u jedinců s vícenásobným postižením, specifika
            práce.
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