
	Bakalářská práce



Návrh témat bakalářské práce ze  Speciální  pedagogiky:

1.	Komunikační potíže v předškolním věku u dětí ze sociokulturně slabého prostředí.
2.	Dítě s Downovým syndromem – ovlivňování vývoje komunikace.
3.	Speciálně pedagogická diagnostika logopedická u dětí v předškolním věku.
4.	Komunikace a její problémy u dětí.
5.	Komunikace dětí s mentální retardací.
6.	Využívání sluchových zbytků ve výstavbě mluvené řeči u malých sluchově postižených  dětí.
7.	Daktilní forma řeči ve vzdělávání sluchově postižených.
8.	Hudební výchova a dramatizace u sluchově postižených dětí.
9.	Význam pohybových programů pro děti s komunikačními problémy.
10.	Sluchově postižený pedagog jako vzor.
11.	Význam sportu pro těžce tělesně postižené.
12.	Rozvoj jemné motoriky u dětí předškolního věku těžce tělesně postižených.
13.	Vliv dětské mozkové obrny na rozvoj komunikačních schopností dětí v předškolním věku.
14.	Zvláštnosti výchovy a vzdělávání nemocných dětí ve zdravotnických zařízeních.
15.	Využití volného  času hospitalizovaných dětí.
16.	Experiment v oblasti metodiky čtení a psaní u nevidomých žáků v pomocné škole.
17.	Komparace nácviku písemného dělení u žáků s těžkým zrakovým postižením a u žáků zdravých.
18.	Zjištění rozdílu školní zralosti u dětí v ortoptické a běžné třídě mateřské  školy
19.	Uplatnění osob se zrakovým postižením v neziskovém sektoru.
20.	Metodika nácviku obsluhy výpočetní techniky u nevidomých občanů.
21.	Integrovaní středoškolští studenti se zrakovým postižením.
22.	Dramatická výchova jako prostředek k integraci žáků se sociálním handicapem.
23.	Poradenské aktivity školy se zaměřením na dítě se sociálním handicapem.
24.	Skautská výchova jako prevence delikvence mládeže.
25.	Charakteristické znaky  v písemném projevu sociálně nepřizpůsobivé mládeže.
26.	Žáci se speciálními vzdělávacími  a výchovnými potřebami.
27.	Využití terapií při vzdělávání žáků s mentálním postižením.
28.	Komparace Vzdělávacího programu zvláštní školy s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.
29.	Život jedinců s mentálním postižením v kasuistikách. 
30.	Problematika partnerského a sexuálního života osob s mentální retardací.
31.	Sexuální zneužívání osob s mentální retardací.
32.	Rodičovství osob s mentální retardací.
33.	Uplatnění osob s mentální retardací na trhu práce.
34.	Problematika trávení volného času osob s mentální retardací.
35.	Postoje společnosti k osobám s mentálním postižením.
36.	Možnosti integrace jedinců s mentální retardací v Brně a okolí.
37.	Problematika ústavní výchovy.
38.	Možnosti samostatného bydlení osob s mentální retardací v období dospělosti.
39.	Změny v sociálních službách ve vztahu k osobám s mentálním postižením.
40.	Problematika komunitního plánování sociálních služeb v městě Brně pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením.
41.	Komparace vzdělávání žáků s mentálním postižením u nás se vzděláváním v zahraničí.
42.	Poruchy autistického spektra v kasuistikách.
43.	Nové poznatky v oblasti etiologie autismu.
44.	Nové přístupy a programy pro výchovu a vzdělávání dětí s autismem.
45.	Tvorba didaktických pomůcek pro výuku dětí s autismem.
46.	Medikamentózní léčba u osob s mentální retardací.
47.	Integrace studentů s mentální retardací na střední odborná učiliště v Brně a okolí.
48.	Komparace dostupné literatury s oblasti psychopedie.













































