
 

Masarykova univerzita 
 

Pedagogická fakulta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace   
 

 

 

 

 

Studijní program: 

Speciální pedagogika 

 

 

 

Studijní obor: 

Speciální andragogika 
 

 

Typ: navazující magisterský 
 

Forma: prezenční a kombinovaná 
 

Studijní doba: 2 roky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno 2016 
  



 

A. Základní údaje 

Název žadatele: 

Masarykova univerzita 

Pedagogická fakulta 

 

Sídlo žadatele: 

Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno 

 

Typ vysoké školy: 

univerzitní 

 

Typ právnické osoby: 

veřejná vysoká škola 

 

 

 

 

Vědecká rada Pedagogické fakulty MU schválila návrh studijního programu dne 9. 4. 2016 

 

 

 

V Brně dne 10. 4. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. 

 děkan Pedagogické fakulty MU 

 

  



 

3 

Obsah 

Průvodní zpráva k žádosti o prodloužení platnosti akreditace studijního 

programu 

 

Formuláře 

A: Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace navazujícího studijního programu 

Ba: Charakteristika studijního programu a jeho oborů 

Bb: Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu 

C: Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací 

D: Charakteristika studijních předmětů 

E: Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje 

F: Související vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost 

G: Personální zabezpečení – garant a přednášející 

Přílohy 

 

 

  



 

4 

Masarykova univerzita 

Pedagogická fakulta 

 

Katedra speciální pedagogiky a Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání 

 

 

Průvodní zpráva k žádosti o prodloužení doby platnosti akreditace 

studijního programu 

 

Studijní program: N 7506 Speciální pedagogika 

Studijní obor:  Speciální andragogika  

Typ studijního programu: navazující magisterský 

Forma studia: prezenční a kombinovaná 

Studijní doba: 2 roky 

 

Katedra speciální pedagogiky a Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity podávají žádost o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního 

oboru Speciální andragogika ve studijním programu Speciální pedagogika. Současné pojetí speciální pedagogiky 

se zabývá jedincem se speciálními potřebami od jeho narození až po stáří, zahrnuje období raného a předškolního 

věku, období školního věku, adolescence, dospělosti a stáří. Období dospělosti a stáří jsou stěžejními oblastmi 

speciální andragogiky. 

Obor Speciální andragogika reaguje na demografické a legislativní změny a na dění ve společnosti, které 

se odráží do života všech lidí, jejich chování a mezilidských vztahů. Vychází z respektování a naplňování práv 

každého člověka, zejména práva na participaci ve všech oblastech života a podporu života v přirozeném prostředí. 

Obsahová náplň studijního oboru Speciální andragogika vychází z pojetí vzdělávání jako celoživotního procesu 

a ze skutečnosti, že učit se a rozvíjet se je nejen možné, ale nutné v každém věku. 

Studium klade důraz na schopnost využít získané znalosti a dovednosti v praxi. Rovnocennou součástí 

studia je společný základ studia, který zahrnuje předměty psychologické, pedagogické, komunikační (včetně 

cizího jazyka) a obecně kultivační. Vše je doplněno oborovou praxí. Pedagogicko-psychologické disciplíny 

zajišťují přípravu na edukační a výchovnou práci. Studium podněcuje také orientaci v zahraničních trendech 

oboru. Absolventi studia speciální andragogiky budou kvalifikováni pro speciálně pedagogickou, poradenskou 

i řídící činnost u osob se speciálními potřebami v období dospělosti a v seniorském věku v oblastech školství, 

sociálních služeb a práce. 

Obor je zpracován v souladu s aktuálním zněním Standardů Akreditační komise pro studijní program 

Speciální pedagogika. Obor je na PdF MU nabízen v prezenční i kombinované formě studia od roku 2007. Změny, 

ke kterým ve studijním oboru Speciální andragogika došlo, jsou motivovány snahou o zkvalitnění oboru, jeho 

transparentnost, užší provázanost s praxí a sjednocení kurikula v prezenční a kombinované formě studia. Obsahy 

nových předmětů zahrnují témata, která reflektují potřeby speciálně pedagogické a speciálně andragogické praxe 

a přispějí k lepší připravenosti absolventů oboru Speciální andragogika vykonávat různé profese. Navrhované 

změny se promítly zejména v posílení internacionalizace studia, zavedením nových předmětů Internacionalizace 

oboru Speciální andragogika a Inclusive Education v souladu s Dlouhodobým záměrem PdF MU 2016-2020. 

Praxe ukázala, že řada absolventů oboru nachází pracovní uplatnění v rámci sociálních služeb. Z tohoto důvodu 

byly posíleny předměty zaměřené na sociální politiku a sociální práci a rovněž předměty, které se zaměřují na 

poradenskou a intervenční činnost, jako jsou Poradenství a intervence u dospělých osob 1 a 2, Krizová intervence 

a Behaviorální přístupy v učení. V rámci interdisciplinární složky studia byl obor posílen o předmět Sociologie 

postižení a znevýhodnění, reflektující nejnovější trendy ve vědeckém diskursu Disability Studies (studia 
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postižení). Odborná praxe byla v kombinované formě studia rozšířena o jeden semestr, v obou formách studia byly 

zavedeny reflektivní semináře k praxi. Zaměření profilu absolventa není těmito změnami dotčeno, jsou však 

posíleny jeho vybrané části. 

 

 



 

6 

A – Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu 
Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta STUDPROG st. doba titul 

Název studijního programu Speciální pedagogika    

Původní název SP Speciální pedagogika platnost předchozí akreditace 31. 12. 2017  

Typ žádosti udělení akreditace prodloužení akreditace x druh rozšíření  

Typ studijního programu bakalářský magisterský navazující magisterský x rigorózní 

řízení 

 

Forma studia prezenční x kombinovaná x distanční KKOV 

Názvy studijních oborů Speciální pedagogika ANO N-SPD SPZP 

Speciální pedagogika pro učitele ANO N-SPD SPPU 

Speciální andragogika ANO N-SPD SPAN 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Adresa www stránky www.ped.muni.cz jméno a heslo k přístupu na www  

Schváleno VR /UR /AR VR PdF MU podpis 

rektora 

 datum 

Dne 9. 4. 2016 12. 4. 2016 

Kontaktní osoba PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. e-mail gajzlerova@ped.muni.cz 
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Ba – Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení 
Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Název studijního oboru N-SPD SPAN Speciální andragogika 

Garant studijního oboru doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. 

Zaměření na přípravu k výkonu 

regulovaného povolání 

 

Charakteristika studijního oboru (studijního programu) 

Charakteristika studijního programu Speciální pedagogika, oboru Speciální andragogika  

Speciální pedagogika je chápána jako věda o zákonitostech speciální výchovy a speciálního vzdělávání jedince, 

který z důvodu speciálních potřeb vyžaduje speciálně pedagogický přístup při vzdělávání a podporu při pracovním 

a společenském uplatnění. Současné pojetí výchovy a vzdělávání jedinců se speciálními potřebami je stále více 

ovlivňováno inkluzivními přístupy s těžištěm na komplexní mezioborové pojetí. Diagnostika, intervence, výchova, 

vzdělávání a poradenství jsou zajišťovány speciálními pedagogy, a to nejen v oblasti školské, ale i v rámci ostatních 

resortů (ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva vnitra). 

Současné pojetí speciální pedagogiky se zabývá jedincem se speciálními potřebami (postižením/znevýhodněním) 

od jeho narození až po stáří, zahrnuje tedy období raného a předškolního věku, období školního věku, adolescence, 

dospělosti a stáří. Období dospělosti a stáří jsou stěžejními oblastmi oboru Speciální andragogika. 

Andragogika je věda o výchově a vzdělávání dospělých lidí, zkoumá podstaty a zákonitosti edukace těchto osob 

a respektuje zvláštnosti s tím spojené. Speciální andragogika se zaměřuje na dospělé jedince se speciálními 

potřebami, zejména zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Vedle edukace dospělých osob nelze 

opomíjet také přesah do dalších oblastí života (práce, volný čas, atp.).  

Obor Speciální andragogika reaguje na demografické změny v populaci – zejména zvyšující se věk populace, 

lidé s postižením se dožívají vyššího věku a narůstá jak počet lidí s demencí, tak počet aktivních seniorů, dále 

reaguje na legislativní změny zohledňující tento vývoj a rovněž na dění ve společnosti, které se odráží do života 

lidí, jejich chování a mezilidských vztahů. 

Speciální andragogika vychází z respektování a naplňování práv každého člověk, zejména práva na participaci ve 

všech oblastech života a podporu života v přirozeném prostředí. Obsahová náplň studijního oboru Speciální 

andragogika vychází ze skutečnosti, že je i po ukončení povinné školní docházky nutná kontinuita ve vzdělávání 

a rozvoji schopností a kompetencí nezbytných pro život v moderní společnosti. 

Na začátku třetího milénia došlo k řadě legislativních změn v oblasti školství, sociálních služeb a pracovního práva, 

jejichž záměrem je přispět ke kvalitě života lidí, kteří jsou z různých důvodů znevýhodněni. Ve všech oblastech 

jsou tak zapotřebí odborníci, schopní kvalitně pracovat s lidmi a přispívat k sociální inkluzi ve společnosti. 

 

Studium speciální andragogiky je určeno absolventům bakalářského stupně speciální pedagogiky a příbuzných 

oborů. Navazující magisterské studium navazuje na znalosti získané v rámci bakalářského studia a rozšiřuje je 

s hlubším zaměřením na dospělý a seniorský věk. Studenti si volí ze dvou specializací, a to Speciální andragogika 

osob se zdravotním postižením nebo Speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování. 

Hlavním cílem těchto specializací je poskytnout studentům znalosti o dospělých lidech s postižením, 

znevýhodněním a lidech v obtížných životních situacích a rozvinout dovednosti k jejich podpoře, podpoře jejich 

rodin a sociálního okolí. Pozornost je věnována rovněž otázkám profesionalizace pracovníků působících 

v pomáhajících profesích. 

Studijní obor je na PdF MU nabízen v prezenční a kombinované formě studia od roku 2007. Obor je zpracován 

v souladu s aktuálním znění Standardů Akreditační komise pro studijní program Speciální pedagogika.  

Studium klade důraz na připravenost využít získané znalosti a dovednosti v praxi. Rovnocennou částí studia je 

společný základ studia, který zahrnuje předměty psychologické, pedagogické, komunikační (včetně cizího jazyka) 

a obecně kultivační. Vše je doplněno oborovou praxí. Pedagogicko-psychologické disciplíny zajišťují přípravu na 

edukační a výchovnou práci. Studium podněcuje také orientaci studentů v zahraničních trendech oboru.  

Nezbytnou součástí studia jsou odborné praxe, nyní nově posílené o reflektivní semináře. Pedagogicko-

psychologické disciplíny zajišťují přípravu na edukační a intervenční práci respektující vývojové odlišnosti 

a jedinečnost každého člověka. 

 

Rozsah státních závěrečných zkoušek 

Navazující magisterské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je: 

 Pedagogika a psychologie (společný základ zajišťují katedry pedagogiky a psychologie) 

 Speciální andragogika 

 Zkouška z jedné z povinně volitelných specializací: 

A Speciální andragogika osob se zdravotním postižením 
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B Speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování 

 Obhajoba diplomové práce (pokud je práce vedena na katedře speciální pedagogiky nebo institutu výzkumu 

inkluzivního vzdělávání). V případě, že bude diplomová práce vedena na jiné katedře PdF MU, např. na 

katedře psychologie, bude téma práce vždy speciálně pedagogické/andragogické. 

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia 

Profil absolventa studijního oboru speciální andragogika: 

Vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních: 

všeobecný základ: pedagogika, psychologie, cizí jazyk ve společném základu, metodologie, statistika, 

internacionalizace oboru speciální pedagogika, 

teoretických předmětů speciální andragogiky – speciální andragogika a geragogika, sociální politika a sociální 

práce, sociologie postižení a znevýhodnění, Inclusive Education 

předmětů medicínské propedeutiky – patopsychologie 2, oftalmologie, neurologie, 

speciálně pedagogických předmětů – povinně volitelných specializací se zaměřením na jedince se zdravotním 

postižením nebo jedince se sociálně patologickými projevy chování (koresponduje s oblastmi uvedenými ve 

Standardech AK pro obor Speciální andragogika), 

aplikovaných předmětů praktických dovedností – poradenství a intervence 1 a 2, krizová intervence, behaviorální 

přístupy v učení, podpora dospělých osob se smyslovým postižením, penitenciaristika a penologie, prevence 

a intervence závislostního chování,  

odborných praxí a reflektivních seminářů ke všem praxím. 

 

Výstupy z učení (learning outcomes), tj. konkrétní (měřitelné) znalosti, dovednosti, schopnosti, které by si student 

v rámci studia měl osvojit (resp. co student umí po úspěšném absolvování oboru/předmětu): 

Po absolvování studia studenti získají teoretické znalosti o lidech s různými speciálními potřebami, s postižením 

a znevýhodněním. Studenti budou podrobně seznámeni se službami pro dospělé osoby a seniory se zdravotním 

postižením nebo sociálním znevýhodněním, metodami práce a přístupy k nim a aspekty jejich podpory. Absolventi 

budou mít nezbytné teoretické znalosti a na základě prakticky koncipovaných částí studia si osvojí dovednosti 

a kompetence, které dokáží využít ve speciálně pedagogické a andragogické praxi. K tomu výrazně přispívá 

i významné postavení odborné praxe a její reflexe v průběhu studia.  

 

Absolventi: 

 mají široké odborné znalosti a dovednosti z oblasti speciální pedagogiky a speciální andragogiky, 

 znají a dokáží použít vhodné komunikační strategie u dospělých jedinců s ohledem na jejich možnosti, 

dovednosti a aktuální životní situaci, 

 jsou schopni zvolit a uplatňovat adekvátní přístupy k lidem s postižením či znevýhodněním, 

 orientují se v aktuálních přístupech zaměřených na poradenství a podporu osob se specifickými potřebami 

v období dospělosti a v seniorském věku, jejich rodin a sociálního okolí (diagnostika, individuální plán 

podpory, intervence, práce s jednotlivcem a se skupinou), 

 jsou schopni analyzovat životní situace osob s postižením či znevýhodněním a volit vhodný postup pro 

intervenci a podporu, 

 jsou schopni vytvářet a provádět vlastní aktivity, reflektovat své schopnosti a dovednosti, 

 dokáží provádět speciálně pedagogickou či poradenskou činnost, 

 jsou schopni metodologicky navrhnout a zpracovat aplikovaný výzkum se zaměřením na dospělé jedince 

s postižením či znevýhodněním a argumentovat ve prospěch zvoleného postupu. 

 

 

Kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe: 

absolventi studia najdou uplatnění v zařízeních resortů školství, práce a sociálních věcí, v resortu spravedlnosti, v 

rámci neziskových organizací a ve státní správě. Budou schopni provádět speciálně pedagogickou/andragogickou 

diagnostiku, intervenci, poradenství a plánování u jedinců se zdravotním postižením a poruchami adaptace, chování 

a emocí v dospělém věku a lidí v seniorském věku. Absolventi získávají kompetence ke speciálně pedagogické 

činnosti v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a se 

zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Charakteristiku profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání: 

Absolventi studia speciální andragogiky budou kvalifikováni pro speciálně pedagogickou, poradenskou i řídící 

činnost u lidí v období dospělosti a v seniorském věku zejména v těchto zařízeních a institucích: 

 v pobytových zařízeních pro osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, seniory a osoby 

s tzv. problémovým chováním (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy 

se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy), 
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 v terénních i ambulantních sociálních službách (např. stacionáře, sociálně-terapeutické dílny, centra denních 

služeb), 

 v institucích zaměřených na vzdělávání a další vzdělávání dospělých osob, 

 v chráněných dílnách i dalších alternativních formách zaměstnávání (sociální podniky atp.), 

 ve státní správě (úřady práce, krajské a okresní úřady, odbory sociálních věcí), 

 v nestátních a neziskových organizacích podporujících jedince s postižením nebo znevýhodněním a jejich 

rodiny (včetně agentur podporovaného zaměstnávání), 

 ve zdravotnických zařízeních (psychiatrické nemocnice, oddělení, hospice), 

 v poradenských centrech, 

 v zařízeních nápravné péče, 

 v rámci probační a mediační služby, 

 ve vazebních věznicích a věznicích, 

 v centrech pro léčbu závislostí, terapeutických komunitách, 

 ve střediscích pro uprchlíky. 

Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace) 

Změny, ke kterým ve studijním oboru Speciální andragogika došlo, jsou motivovány snahou o zkvalitnění oboru, 

jeho transparentnost, větší provázanost s praxí a sjednocení kurikula v prezenční i kombinované formě. Obsahy 

nových předmětů zahrnují témata, která reflektují potřeby speciálně pedagogické a speciálně andragogické praxe, 

přispějí k lepší profesní připravenosti absolventů oboru Speciální andragogika. 

 

Změna v předmětech 

Byla posílena složka poradenství a intervence u dospělých osob. 

Byl posílen předmět Sociální politika a sociální práce. 

Došlo k rozšíření odborných praxí a zavedení seminářů reflektujících zkušenosti z praxí. 

Názvy některých předmětů byly upraveny a konkretizovány. 

 

Nové předměty 

Byly zavedeny nové prakticky zaměřené předměty Krizová intervence a Behaviorální přístupy v učení. 

Byl zaveden nový předmět Sociologie postižení a znevýhodnění. 

Byl zaveden nový předmět Statistika. 

Zavedením nového předmětu Internacionalizace oboru Speciální andragogika a Inclusive Education dochází 

k propojení s mezinárodním kontextem oboru.  

 

Nezměněn zůstal název studijního programu a studijního oboru a profil absolventa. 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 

v akademickém roce 

20 v prezenční a 30 v kombinované formě studia 

v akademickém roce 
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Bb – Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu 
Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Speciální pedagogika 

Název studijního oboru N-SPD SPAN Speciální andragogika 

Místo uskutečňování studijního 

oboru 

Poříčí 31, Brno 537 00 

Prostorové zabezpečení studijního programu 

Budova ve vlastnictví VŠ x Budova v nájmu – doba platnosti nájmu  

Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu 

Studijní literatura, časopisy a databáze jsou dostupné ve fakultní Ústřední knihovně Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity a v Univerzitní knihovně Masarykovy univerzity. Ústřední knihovna Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity odebírá celkem 198 titulů časopisů, z čehož je 50 titulů zahraničních a zajišťuje rešerše 

z databází a knihovnické počítačové informační služby a součástí fondů jsou i CD. Otevírací doba Ústřední 

knihovny je v pondělí až čtvrtek 08:00 – 19:00 hod., v pátek 08:00 – 16:00 hod. a v sobotu 10:00 – 13:00 hod. 

Studenti mohou využívat i knihovny jiných fakult v rámci Masarykovy univerzity a kapacit Moravské zemské 

knihovny v Brně. 

Knihy a časopisy uložené a využívané na pracovištích (katedrách), jsou centrálně vedeny v Ústřední knihovně 

Pedagogické fakulty. 

 

Internet je dostupný jak v prostorách Ústřední knihovny Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, tak i ve všech 

dalších prostorách Pedagogické fakulty prostřednictvím sítě wi-fi. 

Počítačová studovna na Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity má 15 PC připojených k internetu a je 

v provozu 52 hodin týdně. Dalších 15 PC připojených k internetu je ve veřejných prostorách budovy Poříčí 31. Od 

1. 10. 2014 byly zprovozněny 2 nové učebny (počítačová učebna a studovna CVIDOS), tj. dalších 22 a 38 PC 

připojených k Internetu.  

 

Katedra speciální pedagogiky má k dispozici dostatečný počet učeben v prostorách Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity na Poříčí 7/9 a Poříčí 31 k výuce studentů kombinované i prezenční formy studia. Všechny 

učebny jsou vybaveny PC, data projektory, připojením na internet a 5 z nich i interaktivními tabulemi pro výuku 

odborných předmětů. Katedra má dále k dispozici tematicky zaměřené učebny určené pro výuku specializací 

i prakticky zaměřených seminářů (např. logopedie, oftalmopedie, snoezelen apod.). 

 

Distanční texty 

Procházková, L., Sayoud Solárová, K. (2014) Speciální andragogika. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

Bartoňová, M., Bazalová, B., Pipeková, J. (2007) Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

Bartoňová, M., Pitnerová, P., Vítková, M. (2013) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve 

středním školství. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

Bartoňová, M., Opatřilová, D., Vítková, M. (2013) Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením 

a sociálním znevýhodněním mimo školu. Brno: Paido. 

Bartoňová, M. (2012) Specifické poruchy učení. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno. Paido. 

Bartoňová, M., Vítková, M. (2007) Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Texty 

k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

Fialová, I., Opatřilová, D., Procházková, L. (2012) Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

Hamadová, P., Květoňová, L., Nováková, Z. (2007) Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

Horáková, R. (2011) Surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

Klenková, J., Bočková, B., Bytešníková, I. (2012) Kapitoly pro studenty logopedie. Texty k distančnímu 

vzdělávání. Brno: Paido. 

Přinosilová, D. (2007) Diagnostika ve speciální pedagogice. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

Vítek, J. (2007) Medicínská propedeutika pro speciální pedagogy. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

Vojtová, V. (2008) Úvod do etopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

 

Vydané odborné publikace v anglickém jazyce 

Bartoňová, M. (2014) Approaches to Students with Learning Disorders in Inclusive School Environment. Brno: 

MU. 

Bartoňová, M. (2014) Students with Intellectual Disability in Inclusive Education Settings. Brno: MU. 

Bartoňová, M., Vítková, M., Vrubel, M. (2014) Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs 

from the Perspective of Research. Brno: MU. 

Pipeková, J., Vítková, M. et al. (2015) Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. Brno: MU. 
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Procházková, L., Pančocha, K. et al. (2012) Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch 

Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. Brno: MU. 

Vítková, M., Kopečný, P. (2014) Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities extending into 

Young Adulthood. Brno: MU. 

Vítková, M., Vojtová, V. et al. (2009) Education of Socially Disadvantaged Pupils across Europe. Brno: MU. 
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C – Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací 
Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu N-SPD Speciální pedagogika 

Název studijního oboru N-SPD SPAN Speciální andragogika 

Název předmětu rozsah způsob 

zakonč. 

kredity druh 

předmětu 

přednášející sem./rok 

Prezenční forma       

Andragogika a geragogika 0/4/0 zk 6 P doc. Pančocha 1/1 

Patopsychologie 2  1/0/0 k 3 P prof. Řehulka 1/1 

Metodologie 2  1/0/0 zk 3 P Dr. Slepičková 1/1 

Specializace: speciální andragogika 

osob se zdravotním postižením 1 
0/4/0 zk 8 PV Dr. Procházková 1/1 

Specializace: speciální andragogika 

osob se sociálně patologickými 

projevy chování 1 

0/4/0 zk 8 PV doc. Pančocha 1/1 

Oftalmologie 

Zapisují studenti specializace: 

speciální andragogika osob se 

zdravotním postižením, pokud 

předmět neabsolvovali v bakalářském 

studiu 

1/0/0 zk 3 PV Dr. Vrubel 1/1 

Prevence a intervence závislostního 

chování 

Zapisují studenti specializace: 

speciální andragogika osob se soc. 

patol. projevy chování 

0/2/0 k 3 PV doc. Kachlík 1/1 

Inclusive Education 0/1/0 z 2 V 
Dr. Márová 

Mgr. Odehnalová 

1/1; 2/1 

3/2; 4/2 

Internacionalizace oboru Speciální 

andragogika  
0/0/0 z 0 P Dr. Procházková 

1/1; 2/1 

3/2; 4/2 

Reedukace mozkové obrny 0/2/0 z 2 V doc. Opatřilová 

1/1 

2/1 

3/2 

Symptomatické poruchy řeči 0/2/0 z 2 V Dr. Kopečný 
1/1 

3/2 

Sociální politika a sociální práce 0/4/0 zk 6 P Dr. Slepičková  2/1 

Poradenství a intervence u dospělých 

osob 1 
0/2/0 k 4 P Dr. Vaďurová 2/1 

Statistika  0/2/0 k 3 P doc. Pančocha 2/1 

Odborná praxe souvislá 1  3 týdny z 3 P Dr. Procházková 2/1 

Reflektivní seminář 1 0/2/0 z 2 P Dr. Procházková 2/1 

Specializace: speciální andragogika 

osob se zdravotním postižením 2 
0/4/0 zk 8 PV Dr. Vaďurová 2/1 

Specializace: speciální andragogika 

osob se sociálně patologickými 

projevy chování 2 

0/4/0 zk 8 PV doc. Kachlík 2/1 

Poradenství a intervence u dospělých 

osob 2 
0/2/0 k 4 P Dr. Procházková 3/2 

Behaviorální přístupy v učení 0/4/0 k 6 P Mgr. Maštenová  3/2 

Krizová intervence 0/2/0 k 3 P Dr. Linhartová  3/2 

Odborná praxe souvislá 2 3 týdny z 3 P Dr. Procházková 3/2 

Reflektivní seminář k praxi 2 0/2/0 z 2 P Dr. Procházková 3/2 

Podpora dospělých osob se 

smyslovým postižením 

Zapisují studenti specializace: 

speciální andragogika osob se 

zdravotním postižením 

0/4/0 zk 6 PV Dr. Vrubel 3/2 
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Penitenciaristika a penologie 

Zapisují studenti specializace: 

speciální andragogika osob se soc. 

patol. projevy chování 

0/4/0 zk 6 PV doc. Pančocha 3/2 

Sociologie postižení a znevýhodnění 0/2/0 k 3 P Dr. Slepičková 4/2 

Odborná praxe souvislá 3 4 týdny z 4 P Dr. Procházková 4/2 

Reflektivní seminář k praxi 3 0/2/0 z 2 P Dr. Procházková 4/2 

Případová studie 0/0/0 z 10 V 
vedoucí 

diplomové práce 
4/2 

Kombinovaná forma       

Andragogika a geragogika 16 h zk 6 P doc. Pančocha 1/1 

Patopsychologie 2 8 h k 3 P prof. Řehulka 1/1 

Statistika 12 h k 3 P doc. Pančocha 1/1 

Metodologie 2 8 h zk 3 P Dr. Slepičková 1/1 

Specializace: speciální andragogika 

osob se zdravotním postižením 1 
24 h zk 8 PV Dr. Procházková 1/1 

Specializace: speciální andragogika 

osob se sociálně patologickými 

projevy chování 1 

24 h zk 8 PV doc. Pančocha 1/1 

Internacionalizace oboru Speciální 

andragogika  
0 h z 0 P Dr. Procházková 

1/1; 2/1 

3/2; 4/2 

Oftalmologie 

Zapisují studenti specializace: 

speciální andragogika osob se 

zdravotním postižením, pokud 

předmět neabsolvovali v bakalářském 

studiu 

8 h zk 3 PV Dr. Vrubel 2/1 

Prevence a intervence závislostního 

chování 

Zapisují studenti specializace: 

speciální andragogika osob se soc. 

patol. projevy chování 

8 h k 3 PV doc. Kachlík 2/1 

Sociální politika a sociální práce 16 h zk 6 P Dr. Slepičková 2/1 

Poradenství a intervence u dospělých 

osob 1 
16 h k 4 P Dr. Vaďurová 2/1 

Specializace: speciální andragogika 

osob se zdravotním postižením 2 
24 h zk 8 PV Dr. Vaďurová 2/1 

Specializace: speciální andragogika 

osob se sociálně patologickými 

projevy chování 2 

24 h zk 8 PV doc. Kachlík 2/1 

Poradenství a intervence u dospělých 

osob 2 
16 h k 4 P Dr. Procházková 3/2 

Behaviorální přístupy v učení 32 h k 6 P Mgr. Maštenová  3/2 

Krizová intervence 8 h k 3 P Dr. Linhartová  3/2 

Odborná praxe souvislá 1 3 týdny z 5 P Dr. Procházková 3/2 

Reflektivní seminář 1 8 h z 3 P Dr. Procházková 3/2 

Podpora dospělých osob se 

smyslovým postižením 

Zapisují studenti specializace: 

speciální andragogika osob se 

zdravotním postižením 

12 h zk 6 PV Dr. Vrubel 3/2 

Penitenciaristika a penologie 

Zapisují studenti specializace: 

speciální andragogika osob se soc. 

patol. projevy chování 

12 h zk 6 PV doc. Pančocha 3/2 

Sociologie postižení a znevýhodnění 16 h k 3 P Dr. Slepičková 4/2 

Odborná praxe souvislá 2 3 týdny z 5 P Dr. Procházková 4/2 

Reflektivní seminář k praxi 2 8 h z 3 P Dr. Procházková 4/2 
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Případová studie 0 h z 10 V 
vedoucí 

diplomové práce 
4/2 

Součástí studijního oboru Speciální andragogika jsou také předměty společného základu (příloha č. 1 a 2), s výjimkou 

praxí, reflektivních seminářů a povinně volitelných předmětů Inkluzivní vzdělávání a Školský a školní management. 

Odborné praxe a jejich reflexe jsou zajišťovány samostatně Katedrou speciální pedagogiky a Institutem výzkumu 

inkluzivního vzdělávání a jsou směřovány do oblasti speciálně pedagogické.  
 

Dvanáct hodin v kombinované formě se rovná jedné hodině týdně v prezenční formě. Kredity jsou předmětům 

přiděleny dle pravidel ECTS, dále je za ukončení předmětu kolokviem přidělen 1 kredit, za zkoušku 2 kredity. 

U vybraných předmětů lze navýšit počet kreditů cca o 2 za další samostatnou práci, týká se zejména kombinované 

formy studia. 

Obsah a rozsah SZZ  

Povinný předmět 

Pedagogika a psychologie (společný základ) 

Obhajoba diplomové práce (pokud je zadaná na katedře speciální pedagogiky nebo institutu výzkumu inkluzivního 

vzdělávání). V případě, že bude diplomová práce vedená na jiné katedře PdF MU, např. na katedře psychologie, bude 

téma práce vždy speciálně pedagogické/andragogické. 

 

Povinný předmět 

Speciální andragogika  

okruhy 

1. Andragogika, geragogika a speciální andragogika – historie, vývoj a současné profilace oboru. 

2. Předmět a objekt andragogiky a speciální andragogiky. Činitelé andragogické interakce. 

3. Postižení jako axiologická kategorie. Modely postižení – medicínský, sociální a integrovaný model postižení. 

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. 

4. Kvalita života osob s postižením a sociálním znevýhodněním, způsoby měření a využití v andragogické praxi. 

5. Sociální participace osob s postižením a faktory, které ji ovlivňují. Oblasti podpory sociální participace. 

6. Práva osob s postižením, legislativní úprava (sociální politika a vzdělávání). 

7. Stigma, sociální inkluze a exkluze se zaměřením na postižení vč. historického vývoje, postoje k osobám 

s postižením. 

8. Podpora osob s postižením v ČR, deinstitucionalizace sociálních služeb, nové formy sociálních služeb. 

9. Sociální politika a zákon o sociálních službách - definice, principy, nástroje a služby dle zákona. 

10. Poradenství pro osoby se zdravotním postižením - fáze poradenského procesu, zásady poradenské práce 

a specifika diagnostiky klientů s postižením. 

11. Transformace sociálních služeb - východiska, současný stav, příklad dobré praxe, asistent sociální péče. 

12. Zdravotní postižení jako sociální událost - invalidní důchod, posudek a posudková služba, dávky pro osoby se 

ZP, příspěvek na péči. 

13. Edukativní dimenze speciální andragogiky, možnosti edukace dospělých a seniorů s postižením 

a znevýhodněním, pět filozofií ve vzdělávání dospělých. 

14. Didaktický proces ve speciální andragogice, plánování, motivace, specifika vzdělávání u dospělých a seniorů. 

15. Základní principy chování, behaviorální analýzy a postupů aplikované behaviorální analýzy. 

16. Postupy při učení dovedností a nabývání repertoáru chování, včetně měření chování a vizuální analýzy dat. 

17. Analýza funkcí chování a specifické strategie při učení - antecedentní intervence, diferenciální posilování 

a vyhasínání. Postupy při redukci problémového chování. 

18. Krize a krizová intervence. Příčiny krize, typologie krizí, průběh krize. Osobní kontakt s klientem, telefonická 

krizová intervence. 

19. Etika poradenského a terapeutického vztahu s klientem. Rizika syndromu vyhoření a syndromu pomáhajícího 

u pomáhajících profesí.  

20. Osobnost sociálního pracovníka - osobnostní předpoklady, vzdělání, ASVSP; hranice ve vztahu s klientem. 
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Baštecká, B. (2013) Psychosociální krizová spolupráce. vyd. 1. Praha: Grada. 
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Tomeš, I. (2011) Obory sociální politiky. 1. vyd. Praha: Portál. 

Úlehla, I. (2005) Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe. Praha: Sociologické nakladatelství. 

Venglářová, M., Eisner, P. (2013) Sexualita osob s postižením a znevýhodněním. Portál. 

Vodáčková, D. (2012) Krizová intervence. 3. vyd. Praha: Portál. 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Povinně volitelný předmět 

Student si vybírá po dvou otázkách z jednoho předmětu povinně volitelné části. 

 

A – Speciální andragogika osob se zdravotním postižením 

okruhy 

1. Zdravotní postižení – vymezení, pojetí postižení dle WHO, modely postižení. 

2. Sociální služby – vymezení služeb pro osoby se zdravotním postižením, dělení, historie a aktuální situace, 

příspěvek na péči, osobní asistence. 

3. Poradenské služby pro dospělé osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, typy poradenských služeb, 

metodika práce poradce, státní/nestátní sektor. 

4. Profesní orientace a profesní vzdělávání osob se zdravotním postižením, poradenství a možnosti podpory na 

přechodu ze školy do pracovního procesu. 

5. Pracovní uplatnění osob s postižením či znevýhodněním, legislativní vymezení, trh práce, nezaměstnanost. 

6. Podporované zaměstnávání – vymezení, historie, zásady, poskytovatelé. 

7. Sociální inkluze, ucelená (koordinovaná) rehabilitace. 

8. Dospělost u člověka s postižením či znevýhodněním a podpora jedinců s ohledem na jejich potřeby (lidé 

s autismem, s mentálním postižením, s tělesným postižením apod.). 

9. Syndrom demence – vymezení, Alzheimerova nemoc, možnosti péče a podpory, specifika komunikace, 

charakteristika přístupů (metoda validace, reminiscence). 

10. Intervence u lidí s postižením a znevýhodnění – krizová intervence, behaviorální přístupy, koncept Bazální 

stimulace, snoezelen aj. a jejich využití u dospělých osob. 

11. Parkinsonova nemoc. 

12. Duševní onemocnění (schizofrenie, manický syndrom, deprese), základní charakteristika, možnosti poradenství 

a intervence, služby. 

13. Terapie ve speciálně pedagogické péči (ergoterapie, expresivní terapie, psychoterapie aj.), specifika práce 

s dospělými a staršími jedinci. 

14. Alternativní formy komunikace – dělení, výběr systému, specifika práce s dospělými lidmi, podpora komunikace 

různých cílových skupin (seniorský věk, po získaném postižení atp.). 
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15. Osoby s postižením zraku v období dospělosti a sénia – vrozené a získané postižení zraku, poradenství, úprava 

prostředí, pomůcky, sociální rehabilitace. 

16. Proces stárnutí, podpory stárnoucích jedinců, služby, možnosti aktivizace, aktivní stárnutí. 

17. Roztroušená skleróza – vymezení, charakteristické znaky, vliv onemocnění na život jedince, možnosti podpory. 

18. Paliativní péče, hospic, hospicové hnutí. 

19. Vliv poškození mozku na život jedince a jeho blízkých (koma, koma vigile, neurorehabilitace, oblasti podpory). 

20. Pracovníci v pomáhajících profesí – vymezení pomáhajících profesí, profil pracovníků, kompetence, rizika 

v institucionálních zařízeních, syndrom pomocníka, syndrom vyhoření. 
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Povinně volitelný předmět 

Student si vybírá po dvou otázkách z jednoho předmětu povinně volitelné části. 

 

B - Speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování 
okruhy 

1. Terminologie oboru, metody zkoumání sociálně patologických jevů. Rizikové a ohrožené populační skupiny. 

2. Teorie sociální deviace v historii i současnosti, prevence a terapie sociálně patologických jevů. 

3. Agresivita a násilí. Pojetí agrese. Teorie agrese. Druhy agrese. Hostilita. Šikana a mobbing. Suicidální chování. 

4. Domácí násilí, násilí páchané na dětech, na ženách a na seniorech. Syndrom CAN. Násilí při hromadných 

vystoupeních. Divácké násilí. 

5. Sexuální deviace a s nimi spojená kriminalita. Prostituce, prevence sexuálně nebezpečného chování. 

6. Extremismus a organizovaný zločin. Kriminalita a delikvence. Regulace kriminality ve společenské praxi. 

7. Trest, jeho psychologická a pedagogická funkce. Výkon vazby a trestu odnětí svobody z psychosociálního 

hlediska (věznice, vazební věznice, obvinění a odsouzení, prevence mimořádných událostí ve výkonu vazby 

a trestu). 

8. Humanizace vězeňství. Světové a evropské trendy ve vězeňství. Vězeňství v České republice. 

9. Výchovná funkce trestu odnětí svobody. Účel a význam výkonu trestu odnětí svobody.  

10. Negativní jevy ve vězeňství, ochranná opatření a zabezpečovací detence. 

11. Sociální integrace osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody. Obtíže, možnosti optimalizace. Kontinuální 

sociální a postpenitenciární péče. 

12. Zneužívání návykových látek. Teorie vzniku a udržování závislosti na drogách. Alkoholová závislost. 

Tabakismus. Psychoaktivní látky. 

13. Klasifikace drog, jejich účinky, způsoby užití, somatické, psychické a sociální komplikace a dopady závislosti. 

14. Drogová kriminalita. Specifika závislosti u různých skupin dospělých - žen, mladých mladistvých a seniorů. 

15. Gamblerství, závislost na Internetu, na počítačových hrách, nové formy závislostí, sekty a sektářství. Kultová 

závislost. 

16. Primární, sekundární, terciární drogová prevence. Protidrogová prevence v ČR. Akční plán boje proti drogám 

Evropské unie. Národní protidrogový program. 

17. Harm reduction, substituční programy a jejich praktické využití. Sociální práce se závislými. Nízkoprahová 

zařízení. Terénní práce s uživateli drog. 

18. Doléčovací systém pro drogově závislé. Metody sociální práce v terapeutické komunitě. Terapeutické kluby 

a svépomocné skupiny. 

19. Bezdomovectví, zdravotně sociální práce s osobami bez domova. 

20. Pracovníci v pomáhajících profesí – vymezení pomáhajících profesí, profil pracovníků, kompetence, rizika 

v institucionálních zařízeních, syndrom pomocníka, syndrom vyhoření. 
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Požadavky na přijímací řízení  

Inkluzivní speciální pedagogika – písemný test 

Vstupní požadavky: Bakalářské studium speciální pedagogiky nebo příbuzného oboru. V případě příbuzného oboru se 

požaduje doplnění znalostí ze speciální pedagogiky na úrovni bakalářského studia, které budou formálně ověřeny. 

Další povinnosti / odborná praxe  

Odborná praxe souvislá 1 – 3 týdny 

Reflektivní seminář 1 

Odborná praxe souvislá 2 – 3 týdny 

Reflektivní seminář k praxi 2 

Odborná praxe souvislá 3 – 4 týdny 

Reflektivní seminář k praxi 3 

Návrh témat prací a obhájené 

práce 

 

Návrhy témat 
Pracovní uplatnění osob s postižením/osob po ukončení výkonu trestu 

Rozvoj pracovních a sociálních kompetencí u dospívajících a dospělých osob s postižením – vytváření pracovních 

materiálů, pomůcek a jejich ověřování 

Podpora osamostatnění lidí s postižením či znevýhodněním 

Postoje společnosti k lidem s postižením či znevýhodněním – zaměření na různé oblasti 

Sociální služby – jejich proměna, uplatňování práv lidí s postižením/se znevýhodněním, zaměření na sebeurčení 

Zkušenosti pracovníků pomáhající profesí a jejich podpora 

Podpora pečujících osob (zaměření na péči o lidi s demencí, paliativní péči apod.) 

Prevence patologických jevů 

 

Obhájené práce 

Podpora dospělého člověka se středně těžkým mentálním postižením v rodinném prostředí. Dostupné: 

https://is.muni.cz/auth/th/409631/pedf_m/?lang=cs 

Aplikace práce se vzpomínkami u osob s Alzheimerovou chorobou. Dostupné: 

https://is.muni.cz/auth/th/385593/pedf_m/?lang=cs 

Volný čas a aktivita v období sénia. Dostupné: https://is.muni.cz/auth/th/397064/pedf_m/?lang=cs 

Dospělé ženy s Aspergerovým syndromem. Dostupné: https://is.muni.cz/auth/th/322745/pedf_m/?lang=cs 

Pracovní uplatnění osob se zrakovým postižením v Moravskoslezském kraji. Dostupné: 

https://is.muni.cz/auth/th/327185/pedf_m/?lang=cs 

https://is.muni.cz/auth/th/409631/pedf_m/?lang=cs
https://is.muni.cz/auth/th/385593/pedf_m/?lang=cs
https://is.muni.cz/auth/th/397064/pedf_m/?lang=cs
https://is.muni.cz/auth/th/322745/pedf_m/?lang=cs
https://is.muni.cz/auth/th/327185/pedf_m/?lang=cs
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Návaznost na předchozí studijní 

program (podmínky z hlediska 

příbuznosti oborů) 

 

 

Bakalářské studium speciální pedagogiky nebo příbuzného oboru. V případě příbuzného oboru se požaduje doplnění 

znalostí ze speciální pedagogiky na úrovni bakalářského studia, které budou formálně ověřeny. 
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Distribuce kreditů – SPAN: NMgr, prezenční forma 
 

Druh předmětu Ročník/ 

semestr 

Kredity/ 

semestr 

Způsob ukončení Kredity 

/celkem 

P 1/1 12 6zk; 3k; 3k 41 

1/2 13 6zk; 4k; 3k 

2/3 13 4k; 6k; 3k 

2/4 3 3k 

PV A 1/1 11 8zk; 3zk 25 

1/2 8 8zk 

2/3 6 6zk 

2/4 0 - 

PV B 1/1 11 8zk; 3k 25 

1/2 8 8zk 

2/3 6 6zk 

2/4 0 - 

V 1/1 až 2/4ˣ) 16 2z; 2z; 2z; 10z 16 

Praxe 1/1 0 – 11 

1/2 5 3z; 2z 

2/3 5 3z; 2z 

2/4 6 4z; 2z 

Diplomová práce 1/2 2 2z 14 

2/3 4 4z 

2/4 8 8z 

 

ˣ) Volitelné předměty jsou nabízeny ve více semestrech. 

 

 

Součástí studijního oboru Speciální andragogika jsou také předměty společného základu (příloha č. 1 a 2), s výjimkou 

praxí, reflektivních seminářů a povinně volitelných předmětů Inkluzivní vzdělávání a Školský a školní management. 

Odborné praxe a jejich reflexe jsou zajišťovány samostatně Katedrou speciální pedagogiky a Institutem výzkumu 

inkluzivního vzdělávání a jsou směřovány do oblasti speciálně pedagogické.  
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Distribuce kreditů – SPAN: NMgr, kombinovaná forma 
 

Druh předmětu Ročník/ 

semestr 

Kredity/ 

semestr 

Způsob ukončení Kredity 

/celkem 

P 1/1 15 6zk; 3k; 3k; 3zk 41 

1/2 10 6zk; 4k 

2/3 13 4k; 6k; 3zk 

2/4 3 3k 

PV A 1/1 8 8zk 25 

1/2 11 3zk; 8zk 

2/3 6 6zk 

2/4 0 - 

PV B 1/1 8 8zk 25 

1/2 11 3k; 8zk 

2/3 6 6zk 

2/4 0 - 

V 2/4 10 10z 10 

Praxe 1/1 0 – 16 

1/2 0 – 

2/3 8 – 

2/4 8 8z 

Diplomová práce 1/2 2 2z 14 

2/3 4 4z 

2/4 8 8z 

 

 

Součástí studijního oboru Speciální andragogika jsou také předměty společného základu (příloha č. 1 a 2), s výjimkou 

praxí, reflektivních seminářů a povinně volitelných předmětů Inkluzivní vzdělávání a Školský a školní management. 

Odborné praxe a jejich reflexe jsou zajišťovány samostatně Katedrou speciální pedagogiky a Institutem výzkumu 

inkluzivního vzdělávání a jsou směřovány do oblasti speciálně pedagogické.  
  



 

22 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Andragogika a geragogika 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 0/4/0 hod. za týden 4 kreditů 6 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Studium povinné literatury. 

Vyučující  

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je představit studentům obor andragogika a geragogika, zařadit je do historického, společenského 

a vědeckého kontextu. Důraz je kladen na pochopení základních kategorií, jako je dospělý člověk a senior, vzdělávání 

dospělých a seniorů, mobilizace lidského kapitálu a kvalita života. Zmíněny budou hlavní principy, formy, metody 

a strategie ve vzdělávání dospělých a seniorů společně s vymezením specifických rysů edukačních postupů u této 

populace. V rámci kurzu si studenti osvojí základní metody pro práci s dospělými jedinci a seniory společně 

s vhodnými motivačními postupy. V neposlední řadě budou zmíněny zákonitosti edukačních procesů, podmínky 

tvorby kurikula a klíčových kompetencí při vzdělávání dospělých a seniorů se zřetelem na osoby se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

 

Očekávané výstupy: 

 student zná předmět, cíle, obsah, formy, metody, principy a prostředky, kterými disponuje soudobá 

andragogická teorie se zaměřením na vzdělávání dospělých a seniorů;  

 porozumí teorii vzdělávání dospělých a seniorů a zejména dovedou aplikovat informativní a formativní 

metody výuky;  

 je schopen zpracovat návrh vzdělávacího projektu, či kurikula (plán, osnova, forma, metody, didaktická 

technika atd.) pro výuku dospělých a seniorů, jakož i pro přípravu lektorů pro práci s jedinci se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

 

Hlavní témata (osnova): 

 Vymezení klíčových pojmů andragogiky a geragogiky v historickém, společenském a vědeckém kontextu. 

 Objekt andragogiky a geragogiky – dospělý jedinec a senior, specifikace osobnosti a druhy učení dospělých 

a seniorů. 

 Andragogické profese. Osobnostní předpoklady a nároky při vzdělávání a intervenci u dospělých. 

 Cíle vzdělávání dospělých a seniorů; Motivace ke vzdělávání v dospělosti a ve vyšším věku. 

 Vytváření a obsah kurikula při vzdělávání dospělých a seniorů – koncepce, učební plány, osnovy, učebnice. 

Návrh vzdělávacích aktivit. 

 Principy, metody, formy a strategie při vzdělávání dospělých a seniorů. 

 Plánování vzdělávání dospělých a seniorů – praktické edukační postupy (struktura, organizace, obsah). 

 Materiální zajištění edukačního procesu u dospělých a seniorů – využití soudobých technologií, plánování 

a projektování ve vzdělávacím procesu. 

 Filozofie ve vzdělávání dospělých, vliv sociálního prostředí, kvalita života a kompetence dospělého 

a seniorského věku. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 16 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Diskuze ve výukovém bloku, četba a reflexe povinné literatury, rozbor odborného článku, návrh projektu vzdělávací 

akce. Předmět je ukončen obhajobou vzdělávacího projektu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

Jesenský, J. (2000) Andragogika a gerontagogika handicapovaných. vyd. 1. Praha: Karolinum. 

Knowles, M. S. (2005) The adult learner: the definitive classic in adult education and human resource development. 

Elsevier. 

Merriam, S. B. (2007) Learning in adulthood: a comprehensive guide.  

Mužík, J. (2004) Androdidaktika. 2. vyd. Praha: ASPI.  

Mužík, J. (2011) Řízení vzdělávacího procesu - Andragogická didaktika. Praha: Wolters Kluwer.  

Mühlpachr, P. (2004) Gerontopedagogika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.  

Plamínek, J. (2010) Vzdělávání dospělých. Praha: Grada publishing.  

Průcha, J. (2014) Andragogický výzkum. Praha: Grada. 

Wilson, A. L.; Hayes, E. R. (2000) Handbook of adult and continuing education. Jossey-Bass. 

 

Doporučená literatura 

Kalnický, J. (2007) Metody práce s dospělými. Ostravská univerzita - servis, s.r.o.  

Hladílek, M. (2009) Kapitoly z obecné didaktiky a didaktiky vzdělávání dospělých. Praha: UJAK. 

Tošnerová, T. (2002) Ageismus. Průvodce stereotypy a mýty o stáří. Praha: LF UK a FNKV Praha. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Patopsychologie 2 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 1/0/0 hod. za týden 1 kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kolokvium Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Studium odborné a doporučené literatury. 

Vyučující  

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu patopsychologie II., který navazuje na absolvování předmětu patopsychologie I., kde se student naučil 

základní pojmy, kterými lze charakterizovat a popisovat psychologické fenomény, jež se vyvíjejí mimo normu, je 

prohloubit jeho znalosti v oboru patopsychologie. V patopsychologii II. by měl získat znalosti pro efektivní 

komunikaci s odborným psychologem, speciálním pedagogem a psychiatrem, aktivně rozumět odborným textům 

a tvořivě se zapojit do praktické činnosti speciálního pedagoga. 

 

Očekávané výstupy: 

 student má prohloubené znalosti z oboru patopsychologie; 

 umí jich využít pro efektivní komunikaci s odborným psychologem, speciálním pedagogem a psychiatrem; 

 aktivně rozumí odborným textům z oboru; 

 je schopen se tvořivě zapojit do praktické činnosti speciálního pedagoga. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Předmět a význam patopsychologie. Vztah mezi patopsychologií a psychopatologií; patopsychologie 

v psychologii. Příčiny duševních poruch. 

 Specifické rysy osobnosti postiženého jedince.  

 Psychologická problematika neurologických onemocnění. Traumatické poškození mozku. Epilepsie.  

 Syndrom DMO. Syndrom hyperaktivity. Behaviorální poruchy.  

 Problematika zdravotně postižených. Vliv zrakového postižení na osobnost. Vliv sluchového postižení na 

osobnost. Vliv tělesného postižení na osobnost.  

 Demence. Mentální retardace.  

 Pervazivní vývojové poruchy. Autismus. Schizofrenie. 

 Poruchy nálad, afektivní poruchy.  

 Neurotické poruchy. Poruchy příjmu potravy.  

 Poruchy osobnosti. Agresivní chování. Sebevražedné jednání.  

 Problémy spojené s životním stylem – závislosti. Problematika sociální patologie.  

 Problémy spojené s nevhodným působením rodiny. Problémy vyvolané negativním působením společnosti. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Výuka je ukončena kolokviálním testem a odesláním zpracované kazuistiky v rozsahu 3 stran. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

Vágnerová, M. (2012) Psychopatologie pro pomáhající profese. 5. vyd., rozšířené a přepracované. Praha: Portál. 

Vágnerová, M. (2014) Současná psychopatologie pro pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál. 

 

Doporučená literatura 

Kohoutek, R. (2007) Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. Brno: Masarykova univerzita. 

Maddux, J. E., Winstead, B. A. (2012) Psychopatology. 3 vyd. New York, London. 

Orel, M. a kol. (2012) Psychopatologie. 1. vyd. Praha: Grada. 

Payk, Th. R. (2007) Psychopathologie. Vom Symptom zur Diagnose. 2. Auflage, Springer Berlin. 

Svoboda, M., Češková, E., Kučerová, H. (2006) Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. Praha: Portál. 

Taylor, M. A., Vaidya, N. A. (2009) Descriptive Psychopathology. The Signs and Symptoms of Behavioral Disorders. 

Cambridge University Press. 

 

  

javascript:open_window(%22https://aleph.muni.cz/F/DDHV3N7194NQ8LRP9XMEKL9FFXT3MTQVYQFGQFGTQCG73PRXGS-46311?func=service&doc_number=000537272&line_number=0015&service_type=TAG%22);


 

26 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Metodologie 2 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 1/0/0 hod. za týden 1 kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

 

Vyučující  

Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je poskytnout studujícím základní orientaci v logice vědecké práce s přihlédnutím ke specifikům 

výzkumu v oblasti speciální pedagogiky. Studující získají poznatky, které využijí jednak pro přípravu a tvorbu 

diplomové práce, a pak také pro orientaci v odborné literatuře a aktuálních výzkumných poznatcích v oboru. V rámci 

předmětu se seznámí s logikou kvalitativního i kvantitativního výzkumu, včetně ukázek jejich aplikací v konkrétních 

výzkumných projektech. Naučí se plánovat postup vlastního výzkumu, formulovat výzkumné problémy, otázky 

a hypotézy, operacionalizovat koncepty prostřednictvím pozorovatelných ukazatelů, volit a realizovat vhodnou 

strategii sběru a analýzy dat. Osvojí si řadu pojmů, klíčových pro metodologii v sociálních vědách – reprezentativita, 

reliabilita, validita atd. 

 

Očekávané výstupy: 

 student zná základní pojmy metodologie; 

 dokáže se orientovat v problematice výzkumu; 

 umí využít získané poznatky při plánování výzkumu u jedinců se SVP; 

 je schopnost získaná data zpracovat a adekvátně interpretovat. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Úvod. Vědecká metoda. Věda versus zdravý rozum. Přírodní versus sociální vědy.  

 Korelace, kauzalita, experiment.  

 Hlavní rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním přístupem.  

 Kvantitativní výzkum.  

 Logika kvantitativního výzkumu. Od teorie k praxi. Hypotéza jako hlavní nástroj kvantitativního výzkumu. 

Populace, vzorek, reprezentativita. 

 Základní kvantitativní metody. Dotazník jako jeden z nástrojů sběru dat. Jak sestavit dotazník? Problém 

návratnosti, validity a reliability výzkumu.  

 Co je to výzkumný problém? Výzkumné otázky. Jak si vybrat téma? Jak zformulovat otázku?  

 Výběr výzkumné strategie. Logika kvalitativního výzkumu. Indukce, generování hypotéz.  

 Hlavní charakteristiky kvalitativního výzkumu a jeho srovnání s kvantitativním. Kdy zvolit kvalitativní 

přístup?  

 Základní tradice kvalitativního výzkumu. Případová studie, etnografie, zakotvená teorie.  

 Jak sbírat kvalitativní data? Podrobněji k technice rozhovoru a pozorování.  

 Jak analyzovat kvalitativní data? Induktivní logika „tvorby“ a analýzy dat. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

Hájek, M. (2014) Čtenář a stroj. Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Praha: SLON. 

Disman, M. (1993) Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.  

Reichl, J. (2009) Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada. 

Mareš, P., Rabušic, L., Soukup, P. (2015) Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno:Masarykova univerzita. 

 

Doporučená literatura 

Keith F. P. (2008) Úspěšný návrh výzkumu. Portál: Praha. 

Skutil, M. (2011) Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Portál: Praha. 

Švaříček, R., Šeďová, K. (2007) Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál: Praha. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Specializace: speciální andragogika osob se zdravotním postižením 1 

Typ předmětu PV doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 0/4/0 hod. za týden 4 kreditů 8 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

aktivní účast na seminářích a exkurzích (exkurze u prezenční formy studia), zpracování případové studie, 

studium českých a zahraničních zdrojů, ústní zkouška 

Vyučující  

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je osvojit si základní terminologii speciální andragogiky, seznámit se s aspekty života dospělého 

člověka se zdravotním postižením či znevýhodněním s ohledem na různé oblasti života; vysvětlit změny v přístupech 

k lidem s postižením se zaměřením na jejich pracovní začlenění a sociální inkluzi a seznámit se se situací v České 

republice i zahraničí. 

 

Očekávané výstupy: 

 student umí popsat faktory ovlivňující život lidí s postižením či znevýhodněním v českém prostředí (včetně 

srovnání se situací v zahraničí); 

 umí vysvětlit podstatu komplexního přístupu k podpoře lidí s postižením a propojení mezi obory, oblastmi 

a rezorty; 

 zná organizace zabývající se podporou dospělých osob s postižením; 

 interpretuje informace z českých a zahraničních zdrojů. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 pojem zdravotní postižení, terminologie dle WHO, změny v postojích. 

 mozková obrna (specifika dospělého věku). 

 dospělý člověk s mentálním postižením, podpora začlenění, osamostatnění, přístupy. 

 sociální služby, legislativa, osobní asistence, příspěvek na péči. 

 profesní příprava, podpora při volbě povolání. 

 podpora na přechodu ze školy do zaměstnání. 

 zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

 podporované zaměstnávání. 

 sociální inkluze a ucelená rehabilitace. 

 poradenské služby pro osoby se zdravotním postižením, role státního a nestátního sektoru. 

 terapie a podpůrná opatření zaměřená na dospělé jedince s postižením či znevýhodněním. 

 dospělý jedinec s vrozeným / získaným zdravotním postižením (možnosti podpory, integrace, vliv postižení na 

život). 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 24 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Konkrétní požadavky k individuálním pracím (rozsah, obsah, termíny dodání) budou zveřejněny ve studijních 

materiálech. Vypracované úkoly student vloží do odevzdávárny v IS MU, příp. bude prezentovat na semináři (dle 

pokynů). Vyučující na úkoly poskytne zpětnou vazbu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

Kolářová, K. (ed.) (2012) Jinakost – postižení – kritika. Společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu. Praha: 

Sociologické nakladatelství (SLON). 

Matoušek, O. a kol. (2011) Sociální služby. Legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál. 

Murphy, R. F. (2001) Umlčené tělo. Praha: Sociologické nakladatelství. 

Pančocha, K. (2013) Postižení jako axiologická kategorie sociální participace. Brno: Masarykova univerzita. 

Procházková, L., Sayoud Solárová, K. (2014) Speciální andragogika. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

Procházková, L. (2014) Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice 

a v zahraničí. Brno: Masarykova univerzita. 

 

Doporučená literatura 

Adamčíková, J., Eisner, P., Kaucký, P. (2005) Empowerment – Možnosti zapojování a posilování lidí, uživatelů služeb 

agentur PZ a jiných organizací. Praha: Rytmus. 

Allport, G. W. (2004) O povaze předsudků. Praha: Prostor. 

Cloerkes, G. (2007) Soziologie der Behinderten. Eine Einführung. 3. neu berarb. und erweit. Auflage. Stuttgart: Winter. 

Goffman, E. (2003) Stigma. Poznámky k problému zvládání narušené identity. Praha: Sociologické nakladatelství 

(SLON). 

Havrdová, E. a kol. (2013) Roztroušená skleróza. Praha: Mladá fronta. 

Hrdá, J. (2001) Osobní asistence: obecné informace o této sociální službě pro občany, kteří potřebují ke svému životu 

pomoc druhé osoby. Praha: POV. 

Jahoda, M., Lazarsfeld, P. F., Zeisel, H. (1975) Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über 

die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit. Frankfurt am Main: Verlag Suhrkamp. 

Michalík, J. a kol. (2011) Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál. 

Opatřilová, D., Procházková, L. (2011) Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. Brno: 

Masarykova univerzita. 

Procházková, L. (2009) Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno: MU. 

Pančocha, K., Procházková, L., Sayoud Solárová, K. et al. (2013) Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy 

k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita. 

Rytmus. (2005) Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání. Praha: Rytmus. 

Novosad, L. (2011) Tělesné postižení jako fenomén a životní realita. Praha: Portál. 

Theunissen, G. (2003) Erwachsenenbildung und Behinderung. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. 

Vágnerová, M. (2008) Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: Karolinum. 

WHO. (2001) International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF. Geneva: WHO. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Specializace: speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy 

chování 1 

Typ předmětu PV doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 0/4/0 hod. za týden 4 kreditů 8 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Vyučující  

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti sociálně patologických jevů. Studenti si osvojí 

základní terminologii a vědomosti vedoucí ke schopnosti analyzovat tyto jevy v praxi. Cílem předmětu je též seznámit 

studenty se spektrem teorií vzniku sociálně patologických jevů, s historickým i aktuálním pojetím nejčastějších 

sociálně patologických jevů a charakteristikami procesu vzniku těchto fenoménů.  

V rámci předmětu je stěžejní získat vědomosti a dovednosti, které mohou absolventi uplatnit zejména v oblasti 

intervence, event. při terapeutickém působení, při řešení vybraných patologických jevů. Studující budou seznámeni se 

současnými možnostmi intervence vybraných sociálně patologických jevů u nás i v zahraničí. Důležitou součástí 

předmětu bude taktéž problematika kvality života osob s patologickými projevy chování, budou nastíněny cesty 

vedoucí ke zvyšování kvality života a možnosti integrace těchto osob.  

Předmět směřuje k propojení teoretického a praktického vzdělávání stávajících a budoucích pracovníků v různých 

oblastech práce s osobami se sociálně patologickými projevy chování (Policie ČR, vězeňství, preventivní působení, 

sociální asistenti, kurátoři, probační a mediační pracovníci, pracovníci NNO se zaměřením na osoby se závislostmi 

apod.).  

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v terminologii a základních teoriích vzniku sociálně patologických projevů chování; 

 umí analyzovat nejčastější projevy sociálně patologického chování a rozpoznávat možné způsoby jejich 

intervence; 

 zná různé přístupy k sociálně patologickým projevům chování v oblasti prevence a intervence, resp. 

terapeutického působení. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Současné pojetí patologie versus poruchy chování; Teorie vzniku sociálně patologických jevů v historii 

a současnosti; Kvalita života, sociální vyloučení, stigmatizace. 

 Terminologie oboru, metody zkoumání sociálně patologických jevů; Rizikové a ohrožené populační skupiny. 

 Prevence a terapie sociálně patologických jevů. 

 Systém organizací pomáhajících lidem v obtížné životní situaci (státní i NNO), mezioborová spolupráce, case 

management. 

 Agresivita a násilí; Pojetí agrese, teorie agrese, druhy agrese, hostilita. 

 Šikana, mobbing; Násilí při hromadných vystoupeních; Divácké násilí; Programy pro práci s agresivitou. 

 Problémy v chování a poruchy chování rozvíjející se v dětství s přesahem do dospělosti (ADHD, ADD, ODD 

apod.). 

 Dospělí vycházející z institucionální výchovy, přechod do samostatného života z prostředí ÚV/OV a jeho 

úskalí (Domy na půli cesty, programy přípravy na samostatný život). 

 Sociálně patologické jevy spojené s prostředím rodiny a blízkých vztahů (domácí násilí, dating violence, 

stalking), řešení DN - sociální služby (intervenční centra, azylové domy atd.) a neziskový sektor. 

 Domácí násilí páchané na dětech; Syndrom CAN, následky DN. 

 Sebevražednost; sebepoškozování.  

 Rizikové subkultury současné společnosti. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 24 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Práce s povinnou literaturou. Seminární práce na téma vycházející ze sylabů předmětu v rozsahu 5 normostran. Aktivní 

účast ve skupinových diskuzích v rámci semináře. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

Bechyňová, V. (2007) Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém . 1. vyd. Praha: IREAS, Institut pro strukturální 

politiku. 

Culley, S., Bond, T. (2008) Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii: dovednosti a strategie pro zvyšování 

kompetence v pomáhajících profesích . 1. vyd. Praha: Portál. 

Havelková, B., Bellak-Hančilová, B. (2014) Co s prostitucí?: veřejné politiky a práva osob v prostituci . 1. vyd. Praha: 

Sociologické nakladatelství (SLON). 

Chmelík, J. (2001) Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha: Linde. 

Jůn, H. (2010) Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví . 1. vyd. Praha: Portál. 

Kolář, M. (2011) Nová cesta k léčbě šikany . 1. vyd. Praha: Portál. 

Kopřiva, K. (2013) Lidský vztah jako součást profese. 7. vyd. Praha: Portál. 

Kotková, M. (2014) Domácí násilí v kontextu rodiny a práce . 1. vyd. Brno: Spondea. 

Koutek, J., Kocourková, J. (2007) Sebevražedné chování. 2. vyd. Praha: Portál. 

Kraus, B., Hroncová, J. (2010) Sociální patologie. 2. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus. 

Poněšický, J. (2010) Agrese, násilí a psychologie moci v životě i v procesu psychoterapie. 2. dopl. vyd. Praha: Triton. 

Šolcová, I. (2009) Vývoj resilience v dětství a dospělosti . 1. vyd. Praha: Grada.  

 

Doporučená literatura 

Rieger, Z. (2009) Návrat k rodině a domů. Praha: Portál. 

Sekot, A. (2010) Úvod do sociální patologie . 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 

Špatenková, N. (2011) Krizová intervence pro praxi. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. 

Šolcová, I. (2009) Vývoj resilience v dětství a dospělosti . 1. vyd. Praha: Grada. 

Úlehla, I. (2005) Umění pomáhat. Praha: Slon. 

Vágnerová, M. (2014) Současná psychopatologie pro pomáhající profese . 1. vyd. Praha: Portál. 

Vojtová, V. (2010) Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života 

v dospělosti . 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Oftalmologie 

Typ předmětu PV doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 1/0/0 hod. za týden 1 kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Studenti budou diskutovat odborná témata týkající se výskytu významných patologií, dostupnosti zdravotní péče 

a předčasného narození dětí v kontextu vývoje zrakových funkcí. 

Vyučující  

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s odborným pojmoslovím oboru, s podrobnou anatomií a fyziologií lidského 

zrakového orgánu. Dále budou posluchači seznámeni s nejdůležitějšími chorobnými stavy, týkajícími se zraku, s jejich 

etiologií, patofysiologií, symptomy, terapií a prevencí. Kurz klade důraz na rozbor dopadu očních patologií na funkční 

vidění. Kurz klade významný důraz na vyšetřovací techniky funkčního vidění a seznámení s rehabilitací zrakových 

funkcí s důrazem na zrakovou ostrost a binokulární vidění. 

 

Očekávané výstupy: 

 student je schopen odborně popsat anatomii a fyziologii zrakového orgánu; 

 zná odborný popis nejvýznamnější poruchy funkčního vidění a jejich vliv na funkční schopnosti žáků; 

 je schopen popsat možnosti vyšetření zrakových funkcí; 

 umí vysvětlit postupy a užití pomůcek pro vyšetření zrakových funkcí u dětí se zrakovým a kombinovaným 

postižením; 

 popíše nejčastější onemocnění zrakového orgánu a zrakové dráhy a jejich dopad na funkční vidění; 

 ví, jakým způsobem je možné kompenzovat snížené funkční vidění, znají možnosti užití kompenzačních 

pomůcek a rehabilitace; 

 je schopen poskytnout první pomoc žákům při poranění očního orgánu. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Výskyt a rozšíření onemocnění zraku na Světě, podrobný rozbor problémů v Evropských zemích, hlavní příčiny 

ztráty zraku, dělení zrakového postižení dle WHO. 

 Anatomie oka (uložení bulbu, stavba bulbu, důraz na lomivá prostředí, zásobení a inervaci bulbu), přídatné 

orgány oka (adnexa). 

 Stavba nervové části bulbu, zrakové dráhy a zrakových center, správná funkce, patologie. 

 Vývoj oka a vznik vrozených vývojových vad. 

 Vývoj zrakových funkcí, identifikace problémů při předčasném narození. 

 Vizus a jeho vyšetření, refrakční vady – jejich projevy, způsob vyšetření a korekce. 

 Akomodace a její poruchy, Presbyopie a její možnosti korekce, způsob vyšetření. 

 Základy geometrické optiky oka. 

 Zorné pole a jeho vyšetření, nejčastější výpadky zorného pole, problémy s funkčním viděním, možnosti 

rehabilitace. 

 Adaptace na světlo a tmu, jejich poruchy, vyšetření a rehabilitace. 

 Barevné vidění a jeho poruchy, vyšetření barvocitu a možnosti rehabilitace, význam barevných filtrů. 

 Elektrofysiologie oka a její využití – speciální vyšetřovací metody. 

 Binokulární vidění - Poruchy okohybného aparátu - vyšetřování a rehabilitace. 

 Onemocnění sítnice – druhy, příčiny, terapie, léčba, možnosti vyšetření a rehabilitace. 

 Katarakta - druhy, příčiny, terapie, léčba, možnosti rehabilitace. 

 Glaukom - druhy, příčiny, terapie, léčba, možnosti vyšetření. 

 Celková a onkologická onemocnění mající vliv na funkční vidění, možnosti rehabilitace. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

Vrubel, M. (2015) Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova 

univerzita. 

Rozsíval, P. (2006) Oční lékařství. 1. vyd. Praha: Karolinum. 

 

Doporučená literatura 

Hycl, J., Trybučková, L. (2008) Atlas oftalmologie. 2. vyd. Praha: Triton. 

Vítek, J. (2007) Medicínská propedeutika pro speciální pedagogy: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido,  

The Lighthouse handbook on vision impairment and vision rehabilitation. Edited by Barbara Silverstone. (2000) 

Oxford: Oxford University Press. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Prevence a intervence závislostního chování 

Typ předmětu PV doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kolokvium Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Předpokládá se znalost základního pojmosloví oboru, anatomie a funkce lidského organismu na středoškolské úrovni.  

Posluchači mohou vznášet dotazy, připomínky, návrhy. Podle jejich podnětů se vyučující soustředí na obtížnější nebo 

aktuální témata. V případě, že si z nabízeného programu nezvolí žádnou oblast, bude vyučující systematicky přednášet 

obtížné a podstatné partie látky, jež jsou zásadní pro jejich další specializaci. 

Vyučující  

doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní problematikou a terminologií z oblasti adiktologie, poskytnout jim 

přehled o nejvýznamnějších skupinách a zástupcích návykových látek, upozornit je na nebezpečnost drogových 

závislostí a seznámit je s účinnou prevencí. 
 

Očekávané výstupy: 

 student zná základní terminologii z oblasti adiktologie; 

 má přehled o nejvýznamnějších skupinách a zástupcích návykových látek; 

 získá kompetence k prevenci vzniku závislostí ve školním prostředí. 
 

Hlavní osnova (témata): 

 Základní terminologie (pojmy, definice, klasifikace dle MKN a DSM). 

 Historie užívání drog (společenská kontrola, obřady, léčitelství, honba za požitky, rozdíly mezi národy). 

 Drogová závislost (příčiny vzniku, hlediska, posuzování, projevy). 

 Vlivy podílející se na vzniku drogové závislosti, varovné příznaky počínající drogové závislosti. 

 Nejvýznamnější látky a skupiny drog, náhražkové látky, návykové chování, virtuální drogy. 

 Drogová epidemiologie (vnik, vývoj, význam, náplň oboru, možnosti studia drogové scény). 

 Vývoj a současný stav drogové scény v České republice a ve světě. 

 Možnosti intervence-poradenství a léčba drogových závislostí. 

 První pomoc při stavech akutní intoxikace návykovými látkami. 

 Společenská a individuální nebezpečnost drog. 

 Trestní odpovědnost a současná legislativa v oblasti omamných a psychotropních látek. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Teoretická příprava z doporučených tištěných a elektronických informačních zdrojů. Zpětná vazba – studenti mohou 

během přednášky vznášet dotazy, připomínky, náměty na diskusi. V případě nutnosti je možno tyto podněty podrobněji 

rozebrat v konzultačních hodinách vyučujícího. K absolvování předmětu je vyžadován písemný test o 30 otázkách 

v rozsahu sylabu. Odpovědi jsou nabízeny uzavřenou formou, správná je právě jedna z několika uvedených. Je třeba 

dosáhnout nejméně 50 % správných odpovědí. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Fischer, S., Škoda, J. (2009) Sociální patologie: analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně 

patologických jevů. 1.vyd. Praha: Grada Publishing. 

Kalina, K. (2003) Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup 1. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky. 

Kalina, K. (2003) Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup 2. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky. 

Kalina, K. (2008) Základy klinické adiktologie. 1. vyd. Praha: Grada. 
 

Doporučená literatura 

Heller, J., Pecinovská, O. (1996) Závislost známá neznámá. 1. vyd. Praha: Grada. 

Mühlpachr, P. (2002) Sociální patologie. 1. vyd. Brno. Masarykova univerzita. 

Presl, J. (1995) Drogová závislost: může být ohroženo i Vaše dítě? 2. vyd. Praha: Maxdorf. 

Rudgley, R. (1996) Kulturní alchymie: omamné látky v dějinách a kultuře. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 

Zábranský, T. (2003) Drogová epidemiologie. 1. vyd. Olomouc: Lékařská fakulta Univerzity Palackého. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Inclusive Education 

Typ předmětu V doporučený ročník / semestr 1/1; 1/2 

2/3; 2/4 

Rozsah studijního předmětu 0/1/0 hod. za týden 1 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Aktivní účast na semináři, vypracování seminární práce 

Active participation in seminars, seminar work 

Vyučující  

PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová 

Mgr. Petra Odehnalová 

Stručná anotace předmětu  

The aim of the course is to prepare future teachers and already practicing teachers for teaching students with various 

educational needs in inclusive school environment. The course will be focused on theoretical, social, legislation and value 

bases of inclusive education. The course will emphasize the creation and development of knowledge and practical skill 

required in an inclusive setting. 

 

Cílem předmětu je připravit budoucí učitele a podpořit praktikující učitele při práci se žáky se rozmanitými vzdělávacími 

potřebami v inkluzivním prostředí školy. Předmět se bude věnovat teoretickým, hodnotovým, společenským 

a legislativním východiskům inkluzivního vzdělávání. Předmět bude klást důraz na vytvoření a rozvoj znalostí a zejména 

praktických dovedností nutných pro práci v inkluzivní třídě. 

 

Outcomes: 

 to know theoretical, social, legislation and value bases of inclusive education; 

 to gain practical competences and skills for work with heterogeneous group of student in inclusive classroom. 

 

Očekávané výstupy: 

 znát teoretická, hodnotová, společenská a legislativní východiska inkluzivního vzdělávání; 

 získá kompetence a praktické dovednosti potřebné pro práci s heterogenní skupinou žáků v inkluzivní třídě. 

 

Main topics: 

 Education system in the Czech Republic.  

 Special education and inclusive education in the Czech Republic. 

 Psychological and counselling services.  

 Educational law and five-tier support model in schools.  

 Factors influencing inclusive education - school environment, teacher, organisation of tuition and other school 

conditions. 

 Factors influencing inclusive education – class climate and cooperation between teachers, parents and school.  

 Support measures for pupils with specific learning difficulties.  

 Support measures for at-risk pupils, pupils with behavioural disorders and pupils from socially disadvantaged 

environment.  

 Support measures for pupils with speech disorders.  

 Support measures for pupils with physical disability and for pupils with chronic illness.  

 Support measures for pupils with intellectual disability, learning difficulties and for pupils with autism spectrum 

disorder. 

 Support measures for gifted and exceptionally gifted pupils.  

Hlavní témata (osnova): 

 Vzdělávací systém v ČR obecně. 

 Systém speciálního školství + inkluze v ČR. 

 Systém pedagogicko-psychologického poradenství - i ve školách. 

 Podpůrná opatření a současná legislativa – obecně. 

 Faktory ovlivňující inkluzivní vzdělávání – školní prostředí – učitel, podmínky školy, organizace výuky. 
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 Faktory ovlivňující inkluzivní vzdělávání – Spolupráce učitele/školy s rodinou žáka, třídní kolektiv. 

 Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch učení – SPU. 

 Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruch chování/ v riziku poruch 

chování/sociálně znevýhodněné. 

 Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti. 

 Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního stavu, zejména chronického 

onemocnění a tělesného postižení. 

 Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení 

kognitivního výkonu, poruchou autistického spektra. 

 Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu senzorického postižení. 

 Podpůrná opatření pro žáky nadané a mimořádně nadané. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Vítková, M., Kopečný, P. (2014) Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending Into Young 

Adulthood. Brno: MU.  

Bartoňová, M., Vítková, M., Vrubel, M. (2013) Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from 

the Perspective of Research. Brno: MU.  

Bartoňová, M. (2014) Approaches to Students with Learning Disorders in Inclusive School Environment. Brno: MU. 

Bartoňová, M. Students with Intellectual Disability in Inclusive Education Setting. Brno: MU. 

Booth, T., Ainscow, M. (2002) Index for Inclusion. CSIE: Bristol. Retrieved from 

<http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20English.pdf>.  

Friend, M., Bursuck, W. D. (2014) Including Students with Special Needs. A Practical Guide for Classroom Teachers. 

Pearson: Harlow.  

Hammeken, P. A. (2007) The Teacher´s Guide to Inclusive Education. London: SAGE.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Internacionalizace oboru Speciální andragogika 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/1; 1/2 

2/3; 2/4 

Rozsah studijního předmětu 0/0/0 hod. za týden - kreditů 0 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Studenti mají povinnost v průběhu navazujícího magisterského studia splnit min. jeden požadavek uvedený v 

očekávaných výstupech (absolvování předmětu v cizím jazyce, zahraniční studijní pobyt či pracovní stáž, mezinárodní 

letní školy, účast na přednáškách v cizím jazyce, aktivní výstup na konferenci v cizím jazyce). 

Vyučující  

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je podpora studentů speciální andragogiky v rozvoji a prohlubováním oborových znalostí 

a dovedností v mezinárodním kontextu a jazykových kompetencí se zaměřením na světové jazyky. Jeho cílem je 

rozvoj schopností a motivace ke studiu s využitím cizojazyčných zdrojů a aktivní odborné komunikaci v cizím jazyce. 

Důraz je kladen na aktivní zapojení studentů a zodpovědnost za rozvoj zvolených kompetencí.  

 

Očekávané výstupy: 

 student získá odborné znalosti o situaci studovaného oboru v zahraničí; 

 prohloubí si a rozšíří svou schopnost odborné komunikace v cizím jazyce; 

 je schopen lépe rozumět vývoji a aktuálnímu stavu oboru v mezinárodním kontextu; 

 umí studovat odborné texty v cizím jazyce a reagovat na odbornou komunikaci v mezinárodním prostředí.  

 

Hlavní témata (osnova): 

 absolvování odborného studijní předmětu (nikoli jazykového kurzu), který je na PdF MU nebo na jiných 

fakultách MU vyučován v cizím jazyce. Předmět musí být tematicky zaměřen na speciální 

pedagogiku/andragogiku, pedagogiku, psychologii, sociologii nebo příbuznou disciplínu. 

 účast na zahraničním studijním pobytu (např. v rámci programu Erasmus+) v rozsahu nejméně 2 měsíce. 

 odborná speciálně pedagogická/andragogická praxe v zahraničí (např. v rámci pracovní stáže v programu 

Erasmus+) s min. dobou pobytu 1 měsíc. 

 účast na mezinárodní letní škole v zahraničí se zaměřením na disciplíny vztahující se ke studovanému oboru 

v rozsahu nejméně 2 týdnů. 

 za napsání diplomové práce v anglickém nebo německém jazyce. 

 účast na nejméně osmi přednáškách nebo seminářích tematicky zaměřených na studovaný obor vedených v cizím 

jazyce hostujícími profesory na PdF MU, jiných fakultách MU či jiných vysokých školách. 

 aktivní vystoupení v cizím jazyce na vědecké konferenci či odborném semináři (např. studentská vědecká 

konference). 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 0 hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Student předloží doklad o splnění vybraného výstupu (úspěšně ukončený předmět v cizím jazyce zapsaný v IS MU, 

potvrzení o praxi v zahraničí, potvrzení o účasti na cizojazyčných přednáškách, vystoupení na konferenci, apod.) 

vyučujícímu předmětu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Hudzik, J. K. (2014) Comprehensive internationalization. Taylor & Francis. 

 

Doporučená literatura 

WHO (2001) International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF. Geneva: WHO. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Reedukace mozkové obrny 

Typ předmětu V doporučený ročník / semestr 1/1; 1/2 

2/3 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

75 % účast na semináři, zapisují se pouze studenti specializace somatopedie, psychopedie.  

Vyučující  

doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou mozkové obrny se zaměřením na diagnostiku a intervenci, získat 

teoretické kompetence a praktické dovednosti v reedukaci mozkové obrny. 

 

Očekávané výstupy: 

 zná teoretické základy týkající se mozkové obrny; 

 zná problematiku týkající se MO se zaměřením na diagnostiku a intervenci; 

 má praktické dovednosti v reedukaci mozkové obrny. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Charakteristika MO. 

 Pojmy (psychomotorika, motorika, hrubá motorika, jemná motorika). 

 Vývoj hrubé motoriky, svalový tonus - napětí, postoj, držení těla, reflexy, ovládnutí hlavy a trupu. 

 Speciálně pedagogická diagnostika pohybových dovedností: složky motoriky. 

 Podpora rozvoje hrubé motoriky, kompenzační pomůcky. 

 Vývoj jemné motoriky. 

 Speciálněpedagogická diagnostika jemné motoriky, zkoušky manuální zručnosti, kompenzační pomůcky pro 

rozvoj jemné motoriky, masáže, míčkování, prstová cvičení, cvičení dlaní, manipulace s předměty, cvičení 

paže, lokte, zápěstí. 

 Diagnostika úchopů: úchopy dlaňové, prstové.  

 Senzomotorika, diagnostika a intervence. 

 Vývoj grafomotoriky. 

 Diagnostika techniky grafomotoriky, metodika nácviku grafomotorických cvičení, intervence. 

 Náhradní způsoby psaní, problematika leváctví. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Interaktivní účast na seminářích, samostudium zadané literatury. Tvorba kompenzační pomůcky. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Opatřilová, D. (2014) Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

Elportál.  

Opatřilová, D., Zámečníková, D. (2014) Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením. 1. vyd. Brno, Elportál, 

2014. Brno: Masarykova univerzita. 

Opatřilová, D. (2010) Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. 2., 

přepracované a rozšířené. Brno: MU. 

 

Doporučená literatura  

Kraus, J. (2005) Dětská mozková obrna. 1. vyd. Praha: Grada. 

Opatřilová, D., Zámečníková, D. (2008) Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Symptomatické poruchy řeči 

Typ předmětu V doporučený ročník / semestr 1/1 

2/3 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Příprava pomůcky pro rozvoj komunikační schopnosti osoby s vybraným zdravotním postižením, zpracování anotace 

odborné publikace. 

Vyučující  

PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou narušené komunikační schopnosti u jednotlivých druhů 

zdravotního postižení, Na konci předmětu bude student znát etiologické modely symptomatických poruch řeči, jejich 

klasifikaci, bude podrobně seznámen s projevy narušené komunikační schopnosti s ohledem na jazykové roviny. 

Předmět tak odráží aktuální pojetí logopedické intervence zaměřené na všechny cílové skupiny z hlediska věku 

i zdravotního postižení. 

 

Očekávané výstupy: 

 zná etiologické modely symptomatických poruch řeči; 

 orientuje se e v jednotlivých formách narušené komunikační schopnosti u osob se zdravotním postižením;  

 orientuje se ve specificích logopedické intervence; 

 umí utvořit materiál k rozvoji komunikační schopnosti osob s různými druhy zdravotního postižení. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Vývoj řeči. 

 Symptomatické poruchy řeči. 

 Modely vzniku symptomatických poruch řeči. 

 Klasifikace symptomatických poruch řeči. 

 Osoby s poruchami hybnosti, psychomotorický vývoj dítěte, mozková obrna. 

 Vývoj řeči u dětí s mozkovou obrnou, logopedická intervence, moderní terapie na základě reflexnosti. 

 Osoby s těžkým sluchovým postižením, specifika logopedické intervence. 

 Osoby s těžkým zrakovým postižením, specifika logopedické intervence. 

 Narušená komunikační schopnost u osob s mentálním postižením, faktory ovlivňující vývoj řeči u dětí 

s mentálním postižením. 

 Specifika logopedické intervence u osob s mentálním postižením.  

 Narušená komunikační schopnost u osob s kombinovaným postižením.  

 Komunikační schopnost u dětí s AD(H)D. 

 Logopedická intervence u dospělých osob se symptomatickou poruchou řeči. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Lechta, V. (2008) Symptomatické poruchy řeči. Praha: Portál. 

 

Doporučená literatura 

Michalík, J. (2011) Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál. 

Kannengieser, S. (2012) Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie. München: Elsevier, 

Urban & Fischer. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Sociální politika a sociální práce 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu 0/4/0 hod. za týden 4 kreditů 6 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška  Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

 

Vyučující  

Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Předmět slouží studentům k orientaci v oboru sociální politika a sociální práce. Studenti porozumí základnímu obsahu 

a terminologii sociální politiky a sociální práce, budou schopni sledovat současné trendy v těchto oblastech a budou 

schopni se orientovat v sociálních službách a systému sociálního zabezpečení tak, aby byli schopni své poznatky 

využívat v budoucí profesi. Studenti zároveň budou schopni popsat poradenský proces a jeho metody. Cílem předmětu 

je seznámit posluchače se základními pojmy, principy a nástroji sociální politiky a sociální práce.  

 

Očekávané výstupy: 

 student rozumí základnímu obsahu a terminologií sociální politiky a sociální práce; 

 umí komparovat vývoj sociální politiky a sociální práce v České republice a zahraničí na základě čtených 

textů; 

 umí vytvořit praktické schéma možné pomoci pro osoby se zdravotním postižením. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Sociální politika – charakteristika oboru, oblasti, nástroje, aktéři, funkce, principy sociální politiky. 

 Sociální stát - historický vývoj, typy sociálního státu a jejich komparace.  

 Systém sociálního zabezpečení – sociální pomoc, sociální pojištění a sociální podpora. 

 Sociální práce. 

 Sociální práce – charakteristika oboru, historický vývoj, cíle, metody a formy sociální práce. 

 Zákon o sociálních službách - definice jednotlivých služeb, standardy kvality sociálních služeb. 

 Osobnost sociálního pracovníka (profesní a osobnostní profil, rizika výkonu profese, supervize). 

 Transformace sociálních služeb. 

 Poradenství a poradenský proces (definice, fáze poradenského procesu, metody). 

 Sociální pracovník ve školství, sociálních službách a v dalších oblastech. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 16 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Účast na přednáškách s odborníky 

Četba a posouzení cizojazyčných článků zaměřených na sociální práci a sociální politiku  

Seminární práce zaměřená na vybranou cílovou skupinu (popis cílové skupiny a její postavení v sociálním systému) 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Keller, J. (2009) Soumrak sociálního státu. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 

Matoušek, O. (2013) Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál. 

Matoušek, O. (2012) Základy sociálních služeb. Praha: Portál.  

Musil, L. (2004) Styčné plochy sociální politiky a sociální práce. Brno: rukopis. 

Tomeš, I. (2010) Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. 1. vyd. Praha: Portál. 

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

Doporučená literatura 

Michalik, J. (2008) Poradenství uživatelům sociálních služeb. Olomouc: VCIZP. 

Nedělníková, E. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Dostupné z: 

http://projekty.osu.cz/metakor/dok/met_prirucka_tsp.pdf 

Openhaw, L. (2008) Social Work In Schools. Principles and Practice. New York, London: The Guilford Press. Payne, 

M. (2014) Modern social work theory. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

Úlehla, I. (1999) Umění pomáhat. Praha: Sociologické nakladatelství. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Poradenství a intervence u dospělých osob 1 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kolokvium Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

aktivní účast na seminářích a exkurzích, seminární práce (zpracování, prezentace, diskuse), kolokvium 

Vyučující  

PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je na základě teoretických informací o lidech s postižením a znevýhodněním získat praktické 

dovednosti zaměřené na jejich podporu v různých oblastech života (profesní vzdělávání, zaměstnávání, volný čas, 

společenský život, poradenství). Předmět Poradenství a intervence navazuje na a rozšiřuje problematiku obsaženou ve 

specializaci. Předmět klade důraz na aktivní participaci studentů. Základem je problémové učení, sebezkušenostní 

aktivity a jejich reflexe. Tyto aktivity navazují na samostatnou práci studentů s teoretickými zdroji a zpracování úkolů 

k četbě. Kurz je zaměřený prakticky a klade důraz na aktivní přístup studentů. 

 

Očekávané výstupy: 

 student je schopen vhodným způsobem komunikovat s osobami s postižením, uplatňovat pravidla 

poradenského rozhovoru, identifikovat a popsat potřeby lidí s postižením/znevýhodněním ve vybraných 

oblastech života; 

 umí v oblasti v poradenství a intervence nabídnout vhodnou podporu.  

 

Hlavní témata (osnova): 

 Dospělý člověk postižením, specifika plynoucí z druhu postižení/znevýhodnění a specifika podmíněná 

věkem. 

 Komunikace s lidmi s postižením.  

 Poradenství ve vybraných oblastech. 

 Poradenský rozhovor ve speciální andragogice. 

 Case management u osob s postižením/znevýhodněním.  

 Podpora dospělého člověka s postižením v každodenních aktivitách. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 16 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Samostatná četba a úkoly k četbě – Na základě četby vybrané studijní literatury (4 texty v rozsahu 10-20 stran) student 

vypracuje zadané úkoly. Vypracované úkoly student vloží do odevzdávárny v IS MU, na úkoly bude vyučujícím 

poskytnuta zpětná vazba, úkoly budou přijaty/vráceny studentovi k přepracování. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Pörtner, M. (2009) Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou 

péči. Translated by Petr Babka. 1. vyd. Praha: Portál. 

Novosad, L. (2009) Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha: Portál. 

Linton, S. (1998) Claiming disability: knowledge and identity. London: New York University Press (vybrané kapitoly) 

Nepustil, L., Szotáková, M. a kol. (2013) Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek. Metodická 

příručka. Praha: Úřad vlády ČR. 

Procházková, L. (2014) Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České  

republice a v zahraničí. Brno: Masarykova univerzita.  

Matoušek, O. a kol. (2011) Sociální služby. Legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál. 

 

Internetové odkazy: 

Komunikace s lidmi s postižením - Metodické materiály: http://posit.upol.cz/ke-stazeni.php 

Zásady úspěšné komunikace s lidmi s mentálním postižením: www.inclusion-europe.com/pathways2/images/CZ_ 

Recommendations.pdf 

 

Doporučená literatura 
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Ballew, J. R. (1997) Case Management in Social Work: Developing the Professional Skills Needed for Work with 

Multiproblem Clients. Springfield (USA): Charles C. Thomas. 

Bendová, P., Jeřábková, K., Stoklasová, V. (2006) Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Úlehla, I. (2009) Umění pomáhat. Praha: Sociologické nakladatelství. 

Patrick, N.J. (2011) Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra. Praha: Portál. 

Solovská, V. a kol. (2013) Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením. Praha: Portál. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Statistika 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kolokvium Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

aktivní účast na přednáškách a praktických seminářích 

Vyučující  

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s logikou a základními principy a charakteristikami statistiky a statistické 

analýzy dat, používané ve speciálně pedagogické praxi a ve výzkumu. Studenti získají porozumění základním prvkům 

statistiky a dovednost je aktivně používat. Důraz je kladen na komunikaci, tj. slovní popis výsledků i schopnost 

porozumět takto popsaným výsledkům v empirických kvantitativních studiích.  

 

Očekávané výstupy: 

 student získá základní statistickou gramotnost - porozumění základním prvkům statistiky a dovednost je 

aktivně používat; 

 dokáže definovat základní statistické pojmy, připravit data pro statistické zpracování, stanovit míry centrální 

tendence a variability; 

 umí vypočítat základní popisné statistiky, pravděpodobnost a korelaci; 

 je schopen vybrané výsledky graficky zobrazit s využitím dostupných softwarových nástrojů. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Co je statistika. Data, proměnné a úrovně měření. 

 Práce s hromadnými daty před jejich analýzou. 

 Četnosti, grafické zobrazení rozložení četnosti. 

 Rozložení četností, míry špičatosti a šikmosti, grafické zobrazení šikmosti a špičatosti.  

 Míry centrální tendence a míry variability, praktické aplikace ve speciální pedagogice.  

 Základy univariační analýzy a tabulkové zobrazení dat. 

 Pravděpodobnost a její využití v praxi. 

 Základy bivariační analýzy a tabulkové zobrazení dat. 

 Korelace, zobrazení dvourozměrných dat v grafech. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 12 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Samostatné procvičování zadaných příkladů k jednotlivým lekcím a četba povinné literatury v týdenních cyklech. 

Kontrola studijního pokroku bude probíhat formou průběžných testů. Studující musí samostatně pracovat s programem 

Microsoft Excel, procvičovat získané dovedností řešením úkolů.  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Hendl, J. (2004) Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Brno: Portál. 

Mareš, P., Rabušic, L., Soukup, P. (2015) Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova univerzita. 

Chráska, M. (2007) Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada. 

Vaus, D. A. (1990) Analyzing Social Science Data. London: Sage. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Odborná praxe souvislá 1 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu 0/0/1  hod. za týden - kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu 3 týdny 

Způsob zakončení zápočet Forma výuky praxe 

Další požadavky na studenta  

Od studentů se požaduje aktivní zapojení do chodu organizace v níž odborná praxe probíhá a provádění odborných 

činností zadaných supervizorem praxe. Po skončení praxe studenti odevzdávají deník z praxe (dle předem dané 

struktury) a potvrzení o délce praxe. Při odevzdání proběhne konzultace s vyučujícím. Tento předmět je propojen 

s reflektivním seminářem, na kterém dochází k přípravě na praxi (viz Reflektivní seminář 1). Studenti mají povinnost, 

absolvovat během studia praxe na různých pracovištích a v různých zařízeních. Min. jedna z praxí musí být 

v pobytových službách a min. jedna v nerezidenčním prostředí. 

Vyučující  

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit se s vybraným zařízením/organizací, službami, které poskytuje, cílovou skupinou, na 

kterou se zaměřuje a s prací v oblasti pomáhajících profesí. Úkolem studentů je seznámit se s činnostmi, metodami 

a přístupy, které jsou v daném zařízení využívány, provádět zadané činnosti a vytvářet a provádět vlastní aktivity. 

 

Očekávané výstupy: 

 student zná vybraná zařízení a služby pro dospělé osoby se zdravotním postižením nebo seniory, metodami 

práce a přístupy; 

 osvojil si nové dovednosti, je schopný vysvětlit specifika práce s vybranou cílovou skupinou a vybrané služby; 

 umí popsat povinnosti a kompetence pracovníků v pomáhajících profesí (podle místa a zaměření praxe) 

a provádět asistentské práce. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 seznámení se zařízením/organizací, cílovou skupinou, pracovníky, poskytovanými službami a metodami 

práce. 

 provádět asistentské práce u dospělých osob s postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním, seniorů 

nebo poradenskou činnost. 

 nabízet, vytvářet a provádět vlastní aktivity. 

 sledovat metody, které používají pracovníci v daném zařízení/organizaci. 

 reflexe vlastní činnosti (vlastní působení, osvojené dovednosti, přínos praxe). 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 40 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Předání deníku z praxe a potvrzení včetně kontroly splnění požadavků proběhne při osobní konzultaci s vyučujícím. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Emerson, E. (2008) Problémové chování u lidí s mentální retardací. Praha: Portál. 

Hájek, K. (2007) Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál. 

Pokorná, A. (2010) Komunikace se seniory. Praha: Grada Publishing a.s. 

 

Doporučená literatura 

Pörtner, M. (2009) Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou 

péči. Praha: Portál. 

Suchá, J. (2008) Trénink paměti pro každý věk. Praha: Portál, také jako e-kniha (2012). 

Suchá, J., Jindrová, I., Hátlová, B. (2013) Hry a činnosti pro aktivní seniory. Praha: Portál. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Reflektivní seminář 1 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 Kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

aktivní zapojení studentů na seminářích, příprava na praxi (představení místa praxe, cílové skupiny a možností 

intervencí, příp. představení plánu konkrétní činnosti) 

Vyučující  

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je poskytnout prostor pro přípravu na praxi. Příprava probíhá s ohledem na místo, kde bude praxe 

probíhat, na službu a cílovou skupinu. Studenti prezentují své nápady a plány, reflektují své schopnosti a dovednosti, 

které budou při praxi využívat, vyjadřují svá očekávání, diskutují a dostávají zpětnou vazbu. 

 

Očekávané výstupy: 

 student je schopný využívat teoretické znalosti v praxi, reflektovat své schopnosti a dovednosti, analyzovat 

životní situace osob s postižením či znevýhodněním a pracovní náplň pracovníků pomáhajících profesí; 

 umí vytvářet činnosti s ohledem na vybranou cílovou skupinu a situaci. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 příprava na praxi s ohledem na místo, službu a cílovou skupinu. 

 vytváření plánů a činností pro praxi (práce ve dvojicích, ve skupině). 

 prezentace plánů, diskuse. 

 uvědomění vlastních schopností a dovedností využitelných v praxi. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8  hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Emerson, E. (2008) Problémové chování u lidí s mentální retardací. Praha: Portál. 

Hájek, K. (2007) Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál. 

Pokorná, A. (2010) Komunikace se seniory. Praha: Grada Publishing a.s. 

 

Doporučená literatura 

Pörtner, M. (2009) Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s Klienty vyžadujícími trvalou 

péči. Praha: Portál. 

Suchá, J. (2008) Trénink paměti pro každý věk. Praha: Portál, také jako e-kniha (2012). 

Suchá, J., Jindrová, I., Hátlová, B. (2013) Hry a činnosti pro aktivní seniory. Praha: Portál. 

  



 

46 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Specializace: speciální andragogika osob se zdravotním postižením 2 

Typ předmětu PV doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu 0/4/0 hod. za týden 4 kreditů 8 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

aktivní účast na seminářích a exkurzích, seminární práce, prezentace na vybrané téma s diskusí, studium českých 

a zahraničních zdrojů, písemný test, ústní zkouška 

Vyučující  

PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je prohloubit znalosti o možnostech podpory a intervence u dospělých osob s postižením. V tomto 

předmětu je pozornost zaměřena na období střední dospělosti, proces stárnutí, stáří a umírání. Dále je cílem seznámit 

se s vybranými koncepty, principy a riziky práce v pomáhajících profesích a aktuálními trendy v přístupech v České 

republice i zahraničí. 

 

Očekávané výstupy: 

 student zná a dokáže v praxi použít informace o přístupech k lidem s autismem, duševním onemocněním 

a demencí; 

 má osvojené znalosti o procesu stárnutí, o profilu a kompetencích pracovníků v této oblasti; 

 rozumí specifikům vybraných konceptů zaměřených na podporu jedinců s postižením, znevýhodněním 

a v seniorském věku. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Poruchy autistického spektra, charakteristické znaky, specifika dospělého věku, podpora. 

 Demence, vymezení, dělení, Alzheimerova nemoc, možnosti péče a podpory. 

 Metoda validace (N. Feil). 

 Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza a další onemocnění v dospělém věku. 

 Duševní onemocnění, možnosti podpory, služby pro osoby s duševním onemocněním, psychoterapie. 

 Koncept Bazální stimulace. 

 Proces stárnutí, specifika přístupů, vzdělávání seniorů, celoživotní vzdělávání, aktivní stárnutí. 

 Paliativní péče, hospic. 

 Péče a podpora lidí po traumatech mozku. 

 Strategie práce s dospělými lidmi s postižením v institucionální péči, organizace a zařízení pro dospělé osoby 

s postižením a stárnoucí osoby, nestátní sektor. 

 Pracovníci v sociální a speciálně pedagogické oblasti, profil, kompetence. 

 Syndrom vyhoření (burn-out), syndrom pomocníka. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 24 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Konkrétní požadavky k individuálním pracím (rozsah, obsah, termíny dodání) budou zveřejněny ve studijních 

materiálech. Vypracované úkoly student vloží do odevzdávárny v IS MU, vybraná témata bude prezentovat na 

semináři (dle pokynů). Vyučující na úkoly poskytne zpětnou vazbu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Howlin, P. (2005) Autismus u dospívajících a dospělých. Cesta k soběstačnosti. Praha: Portál. 

Jelínková, M. (2001) Autismus. IV., Péče o dospělé klienty s autismem. Praha: Institut pedagogicko-psychologického 

poradenství ČR. 

Svatošová, M. (2011) Hospice a umění doprovázet. 7., dopl. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. 

Schmidbauer, W. (2000) Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál. 

 

Doporučená literatura 

Čadilová, V., Jůn, H., Thorová, K. a kol. (2007) Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Praha: Portál. 

Emerson, E. (2008) Problémové chování u lidí s mentální retardací a autismem. Praha: Portál. 
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Feil, N., De Klerk-Rubin, V. (2010) Validation. Ein Weg zum Verständnis verwirrter alter Menschen. 9. Auflage. 

München: Ernst Reinhardt Verlag, 2010.  

Géringová, J. (2011) Pomáhající profese. Praha: Triton.  

Gruss, P. (ed.) (2009) Perspektivy stárnutí z pohledu psychologie celoživotního vývoje. Praha: Portál.  

Guggenbühl-Craig, A. (2007) Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha: Portál. 

Hájek, K. (2007) Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál. 

Haveman, M., Stöppler, R. (2010) Altern mit geistiger Behinderung. Grundlagen und Perspektiven für Begleitung, 

Bildung und Rehabilitation. 2. überarb. und erw. Auflage. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. 

Holmerová, I., Jurašková, B., Müllerová, D., Vidovićová, L., Habrcetlová, L., Matoulek, M., Suchá, J., Šimůnková, 

M. (2014) Průvodce vyšším věkem. Manuál pro seniory a jejich pečovatele. MF, Praha. 

Kalvach, Z. a kol. (2008) Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada. 

Kallwass, A. (2007) Syndrom vyhoření v práci a osobním životě. Praha: Portál. 

Kostrzewa, S. (2010) Palliative Pflege von Menschen mit Demenz. 2. überarb. und erw. Auflage. Bern: Verlag Hans 

Huber. 

Lippertová-Grünerová, M. (2009) Trauma mozku a jeho rehabilitace. Praha: Galén.  

Pidrman, V. (2007) Demence. Praha: Grada. 

Pokorná, A. (2010) Komunikace se seniory. Praha: Grada. 

Pörtner, M. (2009) Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou 

péči. Praha: Portál.  

Regnault, M. (2011) Alzheimerova choroba: průvodce pro blízké nemocných. Praha: Portál. 

Roth, J., Sekyrová, M., Růžička, E. et al. (2005) Parkinsonova nemoc. Praha: MAXDORF. 

Schmidbauer, W. (2008) Syndrom pomocníka – Podněty pro duševní hygienu v pomáhajících profesích. Praha: Portál. 

Schopler, E., Mesibov, G. (1997) Autistické chování. Praha: Portál. 

Špatenková, N., Bolomská, B. (2011) Reminiscenční terapie. Praha: Galén. 

Úlehla, I. (2009) Umění pomáhat. Praha: Sociologické nakladatelství. 

Vágnerová, M. (2008) Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: Karolinum.  

Vágnerová, M. (2012) Psychopatologie pro pomáhající profese. Rozšíř. a přeprac. vydání. Praha: Portál.  

Vymětal, J. (2003) Úvod do psychoterapie. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Specializace: speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy 

chování 2 

Typ předmětu PV doporučený ročník / semestr 2/1 

Rozsah studijního předmětu 0/4/0 hod. za týden 4 kreditů 8 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Vyučující  

doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je prohloubit vědomosti studentů v oblasti aktuálních sociálně patologických projevů chování. 

Studenti si rozšíří znalosti a osvojí schopnosti podrobně mapovat tyto jevy a v praxi s nimi pracovat. Účelem kurzu je 

rozvíjet kompetence směřující do praxe v oblasti intervence a terapeutického působení u vybraných sociálně 

patologických projevů chování. Předmět navazuje na základní poznatky z předmětu Speciální andragogika osob se 

sociálně patologickými projevy chování 1.  

Předmět je orientován na propojení teoretických znalostí a praktických dovedností u stávajících a budoucích 

pracovníků v různých oblastech práce s osobami se sociálně patologickými projevy chování (pracovníci státního 

i neziskového sektoru se zaměřením na osoby se závislostmi, pracovníci v oblasti začleňování minorit apod.).  

 

Očekávané výstupy: 

 student má přehled v odborné terminologii a je schopen rozpoznávat příčiny vzniku vybraných sociálně 

patologických projevů chování; 

 je schopen zmapovat projevy konkrétního sociálně patologického chování a detekovat možné způsoby 

intervence; 

 umí pracovat s různými přístupy ke konkrétním projevům sociálně patologického chování v oblasti prevence 

a intervence. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Problematika bezdomovectví, azylové domy, sociální bydlení, sociální služby v oblasti bydlení.  

 Nezaměstnanost; Sociální vyloučení na základě finanční situace; Práce se zadluženými osobami. 

 Prostituce, obchod s lidmi; Sociálně patologické projevy chování související se sexualitou. 

 Menšiny, migranti, problematika uprchlictví, cizinci v ČR; Kulturní odlišnosti, stereotypy a předsudky. 

 Romové, specifika romské rodiny, hodnoty – tradiční a aktuální situace; Sociální vyloučení. 

 Závislostní chování; Specifika závislosti u žen, mladistvých a seniorů. 

 Prevence a terapie závislostního chování, závislost v kontextu kvality života; Protidrogová prevence v ČR. 

 Zneužívání návykových látek. Teorie vzniku a udržování závislosti na drogách. Alkoholová závislost. 

Tabakismus. Psychoaktivní látky. 

 Klasifikace drog, účinky a způsoby užití, somatické, psychické a sociální komplikace a dopady závislosti; 

Drogová kriminalita. 

 Speciální protidrogové programy; Národní protidrogový program; Harm reduction, substituční programy. 

 Sociální práce s osobami se závislostí; Nízkoprahová zařízení; Terénní práce s uživateli drog; Aktuální trendy 

v práci se závislostním chováním – MI, AA, svémocné skupiny, terapeutické komunity; Doléčovací systém 

pro drogově závislé. 

 Gamblerství; Nové formy závislostního chování (závislost na internetu, na počítačových hrách); Sekty 

a sektářství; Kultová závislost. 

 Systém sociálního poradenství; Speciální poradenství; Typy zařízení a jejich služby. 

 Poradenský proces; Poradenská diagnostika a intervence. 

 Etické a morální aspekty terapeutického vztahu s klientem. Psychohygiena, syndrom vyhoření. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 24 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Práce s povinnou literaturou. Seminární práce na téma vycházející ze sylabů předmětu v rozsahu 5 normostran. Aktivní 

účast ve skupinových diskuzích v rámci semináře. 



 

49 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Baláž, O. et al. (2010) Aktuální otazníky fenoménu bezdomovství. Sčítání bezdomovců v Brně v roce 2010. Brno: 

OSPMM. 

Barnard, M. (2011) Drogová závislost a rodina . 1. vyd. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton. 

Culley, S., BOND, T. (2008) Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii: dovednosti a strategie pro zvyšování 

kompetence v pomáhajících profesích . 1. vyd. Praha: Portál. 

Jůn, H. (2010) Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví. . 1. vyd. Praha: Portál. 

Kopřiva, K. (2013) Lidský vztah jako součást profese 7. vyd. Praha: Portál. 

Kraus, B., Hroncová, J. (2010) Sociální patologie. 2. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus. 

Kuchařová, V., Barvíková, J., Peychlová, K., Höhne, S. (2015) Vyhodnocení dostupných výzkumů a dat 

o bezdomovectví v ČR a návrhy postupů průběžného získávání klíčových dat. 1. vyd. Praha: VÚPSV, v.v.i. Retrieved 

from http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_387.pdf 

Marek, J., Strnad, A., Hotovcová, L. (2012) Bezdomovectví: v kontextu ambulantních sociálních služeb . 1. vyd. Praha: 

Portál. 

Nešpor, K. (2011) Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. 4. vyd. Praha: Portál. 

Šolcová, I. (2009) Vývoj resilience v dětství a dospělosti. 1. vyd. Praha: Grada.  

 

Doporučená literatura 

Sekot, A. (2010) Úvod do sociální patologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 

Soukup, J. (2014) Motivační rozhovory v praxi. 1. vyd. Praha: Portál. 

Špatenková, N. (2011) Krizová intervence pro praxi. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. 

Šolcová, I. (2009) Vývoj resilience v dětství a dospělosti. 1. vyd. Praha: Grada. 

Vágnerová, M. (2014) Současná psychopatologie pro pomáhající profese . 1. vyd. Praha: Portál. 

Vacková, J., Horská, J. (2008) Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi: příručka pro pedagogy . 1. 

vyd. V Praze: Triton. 

Valenta, M. (2003) Přístupy ke vzdělávání cizinců v České republice . 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého. 

Úlehla, I. (2005) Umění pomáhat. Praha: Slon. 

Vojtová, V. (2010) Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života 

v dospělosti . 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.  

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Poradenství a intervence u dospělých osob 2 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 Kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kolokvium Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

aktivní účast na seminářích a exkurzích (exkurze u prezenční formy studia), seminární práce (zpracování, prezentace, 

diskuse), kolokvium 

Vyučující  

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Předmět Poradenství a intervence u dospělých osob 2 navazuje na témata obsažená ve specializacích. Jeho cílem je 

rozvíjet a prohlubovat znalosti o možnostech podpory dospělých osob se zdravotním postižením či znevýhodněním, 

lidí v náročných životních situacích a jejich rodin; získat informace a základní dovednosti o přístupech k lidem 

s vrozeným či získaným postižením, o podpoře komunikace a dokázat je využít v poradenství a intervenci. 

V seminářích je kladen důraz na aktivní zapojení studentů. 

 

Očekávané výstupy: 

 student je schopen na základě získaných znalostí a dovedností volit vhodné strategie v přístupu k dospělým 

lidem s postižením či znevýhodněním;  

 umí vytvořit adekvátní plán podpory;  

 umí komunikovat s lidmi v různých životních situacích;  

 porozumí vlastním potřebám a podstatě práce v pomáhajících profesích. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Podpora dospělých osob s těžkým postižením a osob v obtížných životních situacích. 

 Podpora osob s demencí a pečujících o osoby s demencí. 

 Využití konceptu Bazální stimulace u dospělých osob. 

 Rizika práce v pomáhajících profesích (etika, syndrom pomocníka, syndrom vyhoření). 

 Komplexnost podpory lidí se získaným postižením, po poškození mozku a jejich rodin. 

 Poradenství – zaměřené na člověka a jeho životní situaci. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 16 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Konkrétní požadavky k individuálním pracím (rozsah, obsah, termíny dodání) budou zveřejněny ve studijních 

materiálech. Vypracované úkoly student vloží do odevzdávárny v IS MU, příp. bude prezentovat na semináři (dle 

pokynů). Vyučující na úkoly poskytne zpětnou vazbu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Filatova, R. (2014) Snoezelen-MSE. Asociace konceptu Snoezelen v České republice. 

Jůn, H. (2010) Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví. Strategie práce s klienty, krizové 

scénáře. Praha: Portál. 

Kallwass, A. (2007) Syndrom vyhoření v práci a osobním životě. Praha: Portál. 

Pörtner, M. (2009) Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou 

péči. Praha: Portál. 

Regnault, M. (2011) Alzheimerova choroba: průvodce pro blízké nemocných. Praha: Portál. 

 

Doporučená literatura 

Čadilová, V., Jůn, H., Thorová, K. a kol. (2007) Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Praha: Portál. 

De Klerk-Rubin, V. (2009) Mit dementen Menschen richtig umgehen. Validation für Angehörige. 2. Auflage. 

München: Ernst Reinhardt Verlag. 

Emerson, E. (2008) Problémové chování u lidí s mentální retardací. Praha: Portál. 

Feil, N., De Klerk-Rubin, V. (2010) Validation. Ein Weg zum Verständnis verwirrter alter Menschen. 9. Auflage. 

München: Ernst Reinhardt Verlag. 
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Fröhlich, A., Heinen, N., Klauss, T., Lamers, W. (2011) Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär. 

Impulse: Schwere und mehrfache Behinderung. Band 1. Oberhausen: ATHENA-Verlag. 

Géringová, J. (2011) Pomáhající profese. Praha: Triton. 

Hájek, K. (2007) Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál. 

Höwler, E. (2008) Herausforderndes Verhalten bei Menschen mit Demenz. Erleben und Strategien Pflegender. 

Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. 

Lippertová-Grünerová, M. (2009) Trauma mozku a jeho rehabilitace. Praha: Galén. 

Pörtner, M. (2007) Brücken bauen. Menschen mit geistiger Behinderung verstehen und begleiten. 2. überarb. Auflage. 

Stuttgart: Klett-Cotta. 

Pörtner, M. (2010) Ernstnehmen, Zutrauen, Verstehen. Personenzentrierte Haltung im Umgang mit geistig behinderten 

und pflegebedürftigen Menschen. 7. Auflage. Stuttgart: Klett-Cotta, 2010. 

Schmidbauer, W. (2008) Syndrom pomocníka – Podněty pro duševní hygienu v pomáhajících profesích. Praha: Portál. 

Špatenková, N., Bolomská, B. (2011) Reminiscenční terapie. Praha: Galén. 

Theunissen, G., Paetz, H. (2011) Autismus. Neues Denken – Empowerment – Best-Practice. Stuttgart: Verlag W. 

Kohlhammer. 

  



 

52 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Behaviorální přístupy v učení  

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu 0/4/0 hod. za týden 4 kreditů 6 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kolokvium Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

aktivní účast na seminářích, simulace nácviku zvoleného chování, seminární práce (zpracování, prezentace, diskuse), 

kolokvium 

Vyučující  

Mgr. Zuzana Maštenová  

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s pohledem behaviorální vědy na člověka, jeho chování a vztah k fyzickému 

a sociálnímu prostředí. V předmětu se budeme zabývat behaviorálním vysvětlením příčin chování a analýzou vlivu 

různých faktorů prostředí na chování člověka. Předmět se věnuje zejména aplikaci vědní disciplíny v praxi, která 

využívá obecných principů chování pro řešení sociálně významných problémů v chování u vybraných skupin osob se 

speciálními vzdělávacími potřebami v průběhu celého života.  

 

Očekávané výstupy: 

 student rozumí základním konceptům a terminologii behaviorální analýzy, dokáže popsat obecné principy 

chování; 

 umí popsat charakteristiky aplikované behaviorální analýzy; 

 je schopen měřit chování pomocí kontinuálních a diskontinuálních postupů zaznamenávání dat a dokáže 

vizuálně analyzovat získaná data;  

 umí na příkladech vysvětlit postupy pozitivního a negativního posílení, vyhasínání, pozitivního a negativního 

trestu; 

 umí implementovat postupy učení funkčních a adaptivních dovedností a využít speciálních technik 

promtování, tvarování a řetězení.  

 

Hlavní témata (osnova): 

 Základní principy chování, stručná historie behaviorální analýzy a úvod do aplikované behaviorální analýzy. 

 Využití behaviorálních přístupů u vybraných skupin osob se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Definice a měření cílového chování. 

 Vizuální analýza získaných dat. 

 Individuální mapování dovedností a testování preferencí. 

 Postupy při učení dovedností a nabývání repertoáru chování. 

 Učení v přirozeném prostředí, intenzivní učení, diskriminační trénink a transfer kontroly stimulů. 

 Pobídky, tvarování a řetězení chování. 

 Analýza funkcí chování, antecedentní intervence, diferenciální posilování a vyhasínání. 

 Postupy při redukci problémového chování. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 32 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Konkrétní požadavky k individuálním pracím (rozsah, obsah, termíny dodání) budou zveřejněny ve studijních 

materiálech. Vypracované úkoly student vloží do odevzdávárny v IS MU, příp. bude prezentovat na semináři (dle 

pokynů). Vyučující ke zpracovaným úkolům poskytne zpětnou vazbu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

Baer, D. M., Wolf, M. M., Risley, T. R. (1968) Some current dimensions of applied behavior analysis. Journal of 

Applied Behavior Analysis, 1, 91–97. 

Cooper, J. O., Heron, T. E., Heward, W. L. (2007) Applied Behavior Analysis, Second Edition. Upper Saddle, NJ: 

Pearson Education ISBN-10: 129202321X or ISBN-13: 978-1292023212 

Förster, J. (2005) Behaviorismus a psychoreflexologie v historické tradici československé psychologie. 1. vyd. Praha: 

Academia. 

 

Doporučená literatura 

Praško, J., Možný, P., Šlepecký, M. (2007) Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch. 1. vyd. Praha: Triton. 

(vybrané kapitoly)  

Richman, S. (2015) Výchova dětí s autismem: aplikovaná behaviorální analýza. Vydání třetí. Praha: Portál. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Krizová intervence 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kolokvium Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

 

Vyučující  

Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je poskytnout účastníkovi prostor pro zvládnutí základních strategií krizové intervence, umožnit mu 

získat znalosti a pomoci začít rozvíjet praktické dovednosti využitelné při přímé práci s klienty. Student by se po 

absolvování předmětu měl orientovat v problematice krizové intervence a telefonické krizové intervence. Měly by být 

schopen uchopit poradenský proces při práci s člověkem v krizi. Absolvování tohoto kurzu je vhodným doplňkem pro 

přípravu studentů do každodenní praxe v širokém spektru sociálních služeb.  

V kurzu jsou využívány kombinace teoretických a praktických bloků. Témata a jednotlivé techniky jsou přizpůsobeny 

aktuálním požadavkům studentů dle jejich zaměření. Během výuky jsou zohledněny zkušenosti studentů z praxe 

a jejich očekávání.  

 

Očekávané výstupy: 

 student umí aplikovat metodu krizové intervence v základním okruhu odborných témat a získané dovednosti 

umí používat při práci s klientem v telefonické krizové intervenci (TKI) a krizové intervenci tváří v tvář (KI); 

 uplatňuje dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty, jejich rodinami a širší vztahovou sítí; 

 získá základní kompetence pro provázení člověka jeho krizí. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Vymezení KI a TKI dle zákona o soc. službách.  

 Definice krize, vznik a rozvoj krizových situací, fáze krize, symptomy krize, odhad závažnosti krize, typy 

krizí.  

 Druhy pomoci v krizových situacích, principy a fáze krizové intervence.  

 Techniky vedení rozhovoru, navazování a ukončování kontaktu.  

 Verbální a neverbální komunikace, rozdíly při vedení KI tváří v tvář a TKI.  

 Práce s emocemi v KI, využití práce s tělem v KI.  

 Jednání s úzkostným klientem, jednání s agresivním klientem – sebeobrana v KI.  

 Práce s emocemi v telefonickém kontaktu – pláč, agrese, panika.  

 Krizová intervence u dětí a dospívajících.  

 Krizová intervence u seniorů.  

 Rodinné a generační krize, krize partnerských vztahů - práce s rodinou v KI, vývojové krize.  

 Sexuální problematika, psychopatologie, závislosti.  

 KI u psychicky nemocných klientů.  

 Sociálně právní otázky.  

 Trauma, oběti trestných činů, domácí násilí, pronásledování, syndrom CAN.  

 Práce se suicidálním klientem, problematika truchlení a umírání. 

 Etické a teologické otázky v KI.  

 Prevence vyhoření, psychohygiena, supervize, intervize. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

Vodáčková, D. (2012) Krizová intervence. 3. vyd. Praha: Portál, 543 s.  

Brož, F., Vodáčková, D. (2015) Krizová intervence v kazuistikách. 1. vyd. Praha: Portál. 166 stran. 

 

Doporučená literatura 

Baštecká, B. (2013) Psychosociální krizová spolupráce. 1. vyd. Praha: Grada, 317 s.  

Kopřiva, K. (2013) Lidský vztah jako součást profese. 7. vyd. Praha: Portál, 147 s. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Odborná praxe souvislá 2 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu 0/0/1  hod. za týden - Kreditů 3  

Jiný způsob vyjádření rozsahu 3 týdny 

Způsob zakončení zápočet Forma výuky praxe 

Další požadavky na studenta  

Od studentů se požaduje aktivní zapojení do chodu organizace v níž odborná praxe probíhá a provádění odborných 

činností zadaných supervizorem praxe. Po skončení praxe studenti odevzdávají deník z praxe (dle předem dané 

struktury) a potvrzení o délce praxe. Při odevzdání proběhne konzultace s vyučujícím. Tento předmět je propojen 

s reflektivním seminářem, na kterém dochází k reflexi vykonané praxe a přípravě na následující praxi (viz Reflektivní 

seminář k praxi 2). Studenti mají povinnost, absolvovat během studia praxe na různých pracovištích a v různých 

zařízeních. Min. jedna z praxí musí být v pobytových službách a min. jedna v nerezidenčním prostředí. 

Vyučující  

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit se s vybraným zařízením/organizací, službami, které poskytuje, cílovou skupinou, na 

kterou se zaměřuje a s prací v oblasti pomáhajících profesí. Úkolem studentů je seznámit se s činnostmi, metodami 

a přístupy, které jsou v daném zařízení využívány, provádět zadané činnosti a vytvářet a provádět vlastní aktivity. 

 

Očekávané výstupy: 

 student je seznámen s vybraným zařízením a službami pro dospělé osoby se zdravotním postižením nebo 

seniory, metodami práce a přístupy; 

 prohloubí si dosavadní schopnosti a osvojí si nové dovednosti; 

 umí vysvětlit specifika práce s vybranou cílovou skupinou a vybrané služby, popsat povinnosti a kompetence 

pracovníků v pomáhajících profesí (podle místa a zaměření praxe) a provádět vlastní speciálněpedagogickou 

či poradenskou činnost. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Seznámení se zařízením/organizací, cílovou skupinou, pracovníky, poskytovanými službami a metodami 

práce. 

 Provádět přímou speciálněpedagogickou nebo poradenskou činnost u dospělých osob s postižením, 

zdravotním či sociálním znevýhodněním, seniorů. 

 Nabízet, vytvářet a provádět vlastní aktivity. 

 Sledovat metody, které používají pracovníci v daném zařízení/organizaci. 

 Reflexe vlastní činnosti (vlastní působení, osvojené dovednosti, přínos praxe). 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 40 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Předání deníku z praxe a potvrzení včetně kontroly splnění požadavků proběhne při osobní konzultaci s vyučujícím. 

Studenti v kombinované formě mají dvě praxe, další praxi tedy již neplánují. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Emerson, E. (2008) Problémové chování u lidí s mentální retardací. Praha: Portál. 

Hájek, K. (2007) Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál. 

Pokorná, A. (2010) Komunikace se seniory. Praha: Grada Publishing a.s.  

 

Doporučená literatura 

Pörtner, M. (2009) Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou 

péči. Praha: Portál. 

Suchá, J. (2008) Trénink paměti pro každý věk. Praha: Portál, také jako e-kniha (2012) 

Suchá, J., Jindrová, I., Hátlová, B. (2013) Hry a činnosti pro aktivní seniory. Praha: Portál. 

Pracovní sešity na: www.vzpominkovi.cz nebo www.alzheimer.cz 

  



 

57 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Reflektivní seminář k praxi 2 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

aktivní zapojení studentů na seminářích, reflexe vykonané praxe (posouzení vlastní činnosti) a příprava na následující 

praxi 

Vyučující  

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je poskytnout prostor pro podrobnou reflexi praxe. Studenti představí své praxe (místo, cílovou 

skupinu, charakter činností), reflektují své činnosti, schopnosti a dovednosti a naplnění svých očekávání. Při práci ve 

dvojících nebo ve skupině dochází k diskusi o metodách a přístupech využívaných u vybraných cílových skupin 

a plánování následné praxe. Studenti dostávají zpětnou vazbu. 

 

Očekávané výstupy: 

 student umí reflektovat své schopnosti a dovednosti, analyzovat životní situace osob s postižením či 

znevýhodněním a pracovní náplň pracovníků pomáhajících profesí; 

 umí vytvářet činnosti s ohledem na vybranou cílovou skupinu a situaci a využívat teoretické znalosti v praxi. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 reflexe vlastní činnosti na praxi (silné a slabé stránky, naplnění očekávání, výhled). 

 vytváření plánů a činností pro následující praxi (práce ve dvojicích, ve skupině). 

 prezentace plánů, diskuse. 

 uvědomění vlastních schopností a dovedností využitelných v praxi. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8  hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Emerson, E. (2008) Problémové chování u lidí s mentální retardací. Praha: Portál. 

Hájek, K. (2007) Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál. 

Pokorná, A. (2010) Komunikace se seniory. Praha: Grada Publishing a.s. 

 

Doporučená literatura 

Pörtner, M. (2009) Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou 

péči. Praha: Portál. 

Suchá, J. (2008) Trénink paměti pro každý věk. Praha: Portál, také jako e-kniha (2012) 

Suchá, J., Jindrová, I., Hátlová, B. (2013) Hry a činnosti pro aktivní seniory. Praha: Portál. 

Pracovní sešity na: www.vzpominkovi.cz nebo www.alzheimer.cz 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Podpora dospělých osob se smyslovým postižením 

Typ předmětu PV doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu 0/4/0 hod. za týden 4 kreditů 6 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Organizované diskuse témat věnujících se sociální inkluzi osob se smyslovým postižením do české společnosti. 

Příprava a prezentace projektu na téma: Bariéry pro osoby se smyslovým postižením a jejich odstraňování. 

Vyučující  

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s cílovou skupinou dospělých osob se smyslovým postižením.  

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v problematice příčin vzniku a rozvoje smyslového postižení; 

 znát možnosti rehabilitace osob se smyslovým postižením; 

 je schopen kontaktovat klienta s organizacemi sociální rehabilitace; 

 umí správně komunikovat s osobami se smyslovým postižením, odborně je provázet, doporučit vhodnou 

kompenzační pomůcku a kontrolovat práci s ní; 

 je schopen provádět reedukaci zraku a rozvoj kompenzačních mechanismů. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Vymezení smyslového postižení se zaměřením na nejčastější příčiny zrakového a sluchového postižení. 

 Vliv smyslového postižení na kvalitu života dospělých a seniorů.  

 Vliv smyslového postižení na osobnost člověka. Postižení jako náročná životní situace. Akceptace postižení. 

 Rehabilitace osob se smyslovým postižením (sociální, pracovní, zraková). 

 Reedukace zraku, zraková terapie, terapie nedoslýchavosti. 

 Poradenství a intervence u dospělých a seniorů se smyslovým postižením. 

 Speciální pomůcky pro osoby se smyslovým postižením a jejich využití. 

 Zásady správné komunikace s osobami se smyslovým postižením, komunikační systémy. 

 Základy českého znakového jazyka, zvětšený černotisk, čtení a psaní Braillova písma. 

 Zásady bezpečného provázení dospělých a seniorů s těžkým zrakovým postižením. 

 Samostatný pohyb a orientace v prostoru osob slabozrakých a nevidomých. 

 Identifikace a odstraňování bariér pro osoby se smyslovým postižením ve veřejném prostoru a interiérech. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 12 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 Povinná literatura 

Pančocha, K., Procházková, L., Sayoud Solárová, K. (2013) Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy 

k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: MU. 

Horáková, R. (2012) Sluchové postižení: úvod do surdopedie. 1. vyd. Praha: Portál. 

Vrubel, M. (2015) Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova 

univerzita. 

Wiener, P. (2006) Prostorová orientace zrakově postižených. 3., upr. vyd. Praha: Institut rehabilitace zrakově 

postižených UK FHS. 

 

Doporučená literatura 

Hall, L. A. (2004) Functional vision: a practitioner's guide to evaluation and intervention. New York, NY: American 

Foundation for the Blind. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Penitenciaristika a penologie 

Typ předmětu PV doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu 0/4/0 hod. za týden 4 kreditů 6 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

 

Vyučující  

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti penologie a penitenciaristiky. Studenti získají 

poznatky týkající se problematiky penitenciární pedagogiky a lidských práv v kontextu výkonu trestu odnětí svobody. 

Vyjma historického aspektu a vymezení pozice penitenciární pedagogiky v hierarchii pedagogických věd budou 

studenti seznámení s účely a principy vězeňství, komplexní charakteristikou odsouzených osob a jejich právy 

a povinnostmi. Důraz bude kladen na psychologické a sociální aspekty výkonu trestu odnětí svobody. Studující budou 

seznámeni s podmínkami výkonu trestu, praktickými otázkami vězeňství a možnostmi alternativních druhů trestů. 

Nedílnou součástí předmětu bude problematika podmínek resocializace osob po výkonu trestu odnětí svobody 

a prevence kriminality. 

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v terminologii penologie a penitenciaristiky a v problematice legislativního zakotvení 

institutu trestu odnětí svobody na ústavněprávní úrovni a soudobých podmínek výkonu trestu odnětí svobody; 

 rozumí charakteristice odsouzených osob, a možnostem resocializace po výkonu trestu; 

 analyzuje psychologické a sociální aspekty výkonu trestu odnětí svobody a možné práce s nimi. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Penologie a penitenciaristika jako vědní obor, předmět, vztah k jiným oborům. 

 Historické aspekty vývoje vězeňství v České republice a ve světě; Výkon trestů před zavedením trestu odnětí 

svobody, vývoj penitenciárních systémů. 

 Účel a význam výkonu trestu odnětí svobody a jejich historické souvislosti; Regulace kriminality ve 

společenské praxi; Funkce výkonu trestu odnětí svobody z dnešního pohledu. 

 Aktuální formy vězeňství v České republice; Vězeňská služba České republiky; Organizace českého vězeňství, 

současné problémy a koncepce. 

 Humanizace vězeňství; Vězeňství v kontextu lidských práv; Světové a evropské trendy ve vězeňství. 

 Druhy trestů podle aktuální české legislativy; Charakteristika krátkých, střednědobých a dlouhodobých trestů 

odnětí svobody a výjimečného trestu z hlediska resocializační praxe. 

 Práva a povinnosti vězněných a odsouzených osob, vnitřní a vnější diferenciace. 

 Programy zacházení s odsouzenými pachateli trestných činů k výkonu trestu odnětí svobody a jejich stručná 

charakteristika; Faktory omezující účinnost resocializačních programů; Negativní jevy ve vězeňství. 

 Výkon vazby a trestu odnětí svobody z psychosociálního hlediska (věznice, vazební věznice, obvinění 

a odsouzení, prevence mimořádných událostí ve výkonu vazby a trestu). 

 Ochranná opatření; Zabezpečovací detence. 

 Výkon trestu odnětí svobody – metody a postupy penitenciární pedagogiky ve věznicích; Resocializace 

v trestech odnětí svobody. 

 Charakteristika odsouzeného, sociální a psychologické aspekty výkonu trestu. 

 Sociální integrace (resocializace) osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody; Obtíže, možnosti 

optimalizace; Kontinuální sociální péče. 

 Alternativní tresty; Probační a mediační služba. 

 Systém postpenitenciární péče. 

 Možnosti prevence kriminality. 

 

Rozsah konzultací (soustředění) 12 hodin za semestr 
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Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Práce s povinnou literaturou. Seminární práce na téma vycházející ze sylabů předmětu v rozsahu 5 A4. Aktivní účast 

ve skupinových diskuzích v rámci semináře. Skupinový projekt týkající se podmínek a výzev postpenitenciární péče. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Jůzl, M. (2012) Penitenciaristika a penologie. Brno: Institut mezioborových studií.  

Fábry, A. (2012) Väznenie: história a súčasnosť. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 

Fischer, S. (2006) Etopedie v penitenciární praxi, Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

Novotný, O. a kol. (2008) Kriminologie. Praha: ASPI. 

Sochůrek, J. (2007) Kapitoly z penologie. III. díl, Negativní jevy ve vězení. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 

Sochůrek, J. (2003) Nástin vybraných problémů viktimologie. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 

Sochůrek, J. (2007) Úvod do penologie. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 

Sochůrek, J. (2009) Úvod do sociální patologie. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 

 

Doporučená literatura 

Chromý, J. (2010) Kriminalita páchaná na mládeži. Praha: Linde. 

Foucault, M. (2000) Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin. 

Holá, L. (2011) Mediace v teorii a praxi. Praha: Grada. 

Vágnerová, M (2008) Vývojová psychologie pro obor penitenciární péče. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Sociologie postižení a znevýhodnění 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kolokvium Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

 

Vyučující  

Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Studující se seznámí s bádáním v oboru postižení a znevýhodnění, konkrétní témata budou vybrána s ohledem na 

návaznost na studovaný obor a praxi. Seznámí se s různými modely postižení, se sociálním rozměrem nemoci 

a postižení a s hlavními faktory, které ovlivňují prožívání postižení v současné společnosti. Seznámí se také s teorií 

sociálního vyloučení, začlenění a znevýhodnění a s jejich zakotvením do legislativních, hodnotových, kulturních 

a sociálních systémů společnosti. Na tato obecná témata předmět naváže diskusí o implikací studovaných teorií do 

oblasti sociální politiky a vzdělávání. 

 

Očekávané výstupy:  

 student umí popsat a na příkladech rozeznat jednotlivé modely postižení a sociální a historické souvislosti 

jejich vzniku; 

 zná sociální rozměr nemoci, postižení a znevýhodnění; 

 rozpozná sociální začlenění a vyloučení; 

 rozumí různorodosti a sociální, politické, strukturní a kulturní podmíněnosti prožívání postižení. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Modely postižení. 

 Sociální rozměr nemoci, postižení a znevýhodnění. 

 Sociální začlenění a vyloučení. 

 Společenské postoje k osobám s postižením. 

 Život s postižením v rámci různých sociálních sfér. 

 Sociální, politická, strukturní a kulturní podmíněnost prožívání postižení. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 16 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Kolářová, K. (ed) (2012) Jinakost-postižení-kritika: společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu: antologie 

textů z oboru disability studies. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). (vybrané kapitoly) 

Novosad, L. (2011) Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, 

člověka a tělesné postižení. Praha: Portál. 

 

Doporučená literatura 

Keller, J. (2005) Soumrak sociálního státu. Praha: Sociologické nakladatelství. 

Mareš, P. (2000) Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení/Poverty, Marginalisation, Social Exclusion. Sociologický 

časopis/Czech Sociological Review, 2000, 285-297. 

Murphy, R. F. (2001) Umlčené tělo, Praha: Slon. 

Sirovátka, T., et al. (2006) Nová sociální rizika a sociální vyloučení jako výzva pro českou sociální politiku. Brno: 

Masarykova univerzita. 

Venglářová, M., Eisner, P. (2013) Sexualita osob s postižením a znevýhodněním. Praha: Portál. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Odborná praxe souvislá 3 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu 0/0/1 hod. za týden - kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu 4 týdny 

Způsob zakončení zápočet Forma výuky praxe 

Další požadavky na studenta  

Od studentů se požaduje aktivní zapojení do chodu organizace v níž odborná praxe probíhá a provádění odborných 

činností zadaných supervizorem praxe. Po skončení praxe studenti odevzdávají deník z praxe (dle předem dané 

struktury), potvrzení o délce praxe a seznam všech vykonaných praxí. Tento předmět je propojen s reflektivním 

seminářem, na kterém dochází k reflexi praxe (viz Reflektivní seminář k praxi 3). Studenti mají povinnost během 

studia absolvovat praxe v pobytovém zařízení i v nerezidenčním prostředí. 

Předání deníku z praxe a potvrzení včetně kontroly splnění požadavků proběhne při osobní konzultaci s vyučujícím. 

Vyučující  

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit se s dalším vybraným zařízením/organizací, službami, které poskytuje, cílovou skupinou, 

na kterou se zaměřuje, s prací v oblasti pomáhajících profesí a osvojit si nové dovednosti. Úkolem studentů je seznámit 

se s činnostmi, metodami a přístupy, které jsou v daném zařízení využívány, provádět zadané činnosti a vytvářet 

a provádět vlastní aktivity. Cílem předmětu praxe je i sebereflexe studentů. 

 

Očekávané výstupy: 

 student je seznámen s vybranými službami pro dospělé osoby se zdravotním postižením nebo seniory, metodami 

práce a přístupy; 

 si prohloubil dosavadní schopnosti a osvojil nové dovednosti; 

 je schopný vysvětlit specifika práce s vybranou cílovou skupinou a vybrané služby; 

 umí popsat povinnosti a kompetence pracovníků v pomáhajících profesí (podle místa a zaměření praxe) 

a provádět vlastní speciálněpedagogickou či poradenskou činnost. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Seznámení se zařízením/organizací, cílovou skupinou, pracovníky, poskytovanými službami a metodami práce. 

 Provádět přímou speciálněpedagogickou nebo poradenskou činnost u dospělých osob s postižením, zdravotním 

či sociálním znevýhodněním, seniorů. 

 Nabízet, vytvářet a provádět vlastní aktivity. 

 Sledovat metody, které používají pracovníci v daném zařízení/organizaci. 

 Reflexe vlastní činnosti (vlastní působení, osvojené dovednosti, přínos praxe). 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Emerson, E. (2008) Problémové chování u lidí s mentální retardací. Praha: Portál. 

Hájek, K. (2007) Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál. 

 

Doporučená literatura 

Pokorná, A. (2010) Komunikace se seniory. Praha: Grada Publishing a.s. 

Pörtner, M. (2009) Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou 

péči. Praha: Portál. 

Suchá, J. (2008) Trénink paměti pro každý věk. Praha: Portál, také jako e-kniha (2012) 

Suchá, J., Jindrová, I., Hátlová, B. (2013) Hry a činnosti pro aktivní seniory. Praha: Portál. 

Pracovní sešity na: www.vzpominkovi.cz nebo www.alzheimer.cz 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Reflektivní seminář k praxi 3 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

aktivní zapojení studentů na seminářích, reflexe vykonané praxe (posouzení vlastní činnosti) 

Vyučující  

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je poskytnout prostor pro podrobnou reflexi praxe. Studenti představí své praxe (místo, cílovou 

skupinu, charakter činností), reflektují své činnosti, schopnosti a dovednosti a naplnění svých očekávání. Při práci ve 

dvojících nebo ve skupině dochází k diskusi o metodách a přístupech využívaných u vybraných cílových skupin 

a plánování následného profesního uplatnění. Studenti dostávají zpětnou vazbu. 

 

Očekávané výstupy: 

 student umí reflektovat své schopnosti a dovednosti, analyzovat životní situace osob s postižením či 

znevýhodněním a pracovní náplň pracovníků pomáhajících profesí; 

 umí vytvářet činnosti s ohledem na vybranou cílovou skupinu a situaci, tyto činnosti provádět a využívat 

teoretické znalosti v praxi. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Reflexe vlastní činnosti na praxi (silné a slabé stránky, naplnění očekávání, výhled). 

 Uvědomění vlastních schopností a dovedností využitelných v praxi. 

 Diskuse o možnostech pracovního uplatnění, výzvy, možnosti, rizika. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Emerson, E. (2008) Problémové chování u lidí s mentální retardací. Praha: Portál. 

Hájek, K. (2007) Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál. 

 

Doporučená literatura 

Pokorná, A. (2010) Komunikace se seniory. Praha: Grada Publishing a.s. 

Pörtner, M. (2009) Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou 

péči. Praha: Portál. 

Suchá, J. (2008) Trénink paměti pro každý věk. Praha: Portál, také jako e-kniha (2012) 

Suchá, J., Jindrová, I., Hátlová, B. (2013) Hry a činnosti pro aktivní seniory. Praha: Portál. 

Pracovní sešity na: www.vzpominkovi.cz nebo www.alzheimer.cz 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Případová studie 

Typ předmětu V doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu 0 hod. za týden 0 kreditů 10 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky  

Další požadavky na studenta  

 

Vyučující  

Vedoucí diplomové práce  

Stručná anotace předmětu  

 

Cílem předmětu případová studie je ověřit schopnost absolventa magisterského studia zpracovat případovou studii 

v rozsahu 20 stran (A4), se zřetelem na strukturu práce, uvádění citací z odborné literatury a použití výzkumných 

speciálně pedagogických metod. Téma případové studie zadá vedoucí diplomové práce. Vypracovanou studii předá 

student svému vedoucímu práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 0 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Student průběžně konzultuje podklady pro vypracování případové studie, spolupracuje s vybraným školským 

zařízením 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Přinosilová, D. (2007) Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido. 

 

Doporučená literatura 

Doporučená literatura se zaměřením na obsahovou stránku případové studie 
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E – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje 
Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu N-SPD Speciální pedagogika 

Název studijního oboru N-SPD SPAN Speciální andragogika 

Název pracoviště 
celkem 

prof. 

celkem 

přepoč. 

počet p. 

doc. 

celkem 

přepoč. 

počet d. 

odb. as. 

celkem 

z toho s věd. 

hod. 
lektoři asistenti 

vědečtí 

pracov. 
THP 

Institut výzkumu inkluzivního 

vzdělávání (IVIV) 

7 0 0 1 1 5 5 0 0 1 1 

Katedra speciální pedagogiky 24 3 3 4 4 15 15 0 2 0 1 
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F – Související vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost 
Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu N-SPD Speciální pedagogika  

Název studijního oboru N-SPD SPAN Speciální andragogika 

Informace o tvůrčí činnosti vysoké školy související se studijním oborem (studijním program)  

Ucelené informace o projektech řešených na PdF MU lze nalézt na webové stránce fakulty (rok možno měnit vpravo nahoře), stejně jako informace o dvou na fakultě řešených 

a nedávno úspěšně ukončených výzkumných záměrech: 2007-2013 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – řešitelka 

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. a 2005-2011 Škola a zdraví pro 21. století – řešitel prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. 

Přístup k webovým stránkám jednotlivých pracovišť PdF MU naleznete na http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/. 

Výzkumné projekty doktorandů jsou od roku 2010 na MU financovány v rámci systému rozdělování podpory na vysokoškolský specifický výzkum, a to formou vnitřní 

soutěže vyhlášené rektorem MU. 

Katedra speciální pedagogiky: http://ped.muni.cz/wsedu 

Vědecká činnost katedry je zaměřena na řešení otázek týkajících inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na přípravu speciálních pedagogů pro 

činnost dle jejich zaměření.  

Přehled řešených grantů a projektů (závazné jen pro magisterské programy) 

Pracoviště Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další 

tvůrčí činnost v oboru 

Zdroj Období 

 

Katedra speciální pedagogiky 

Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání (MSM0021622443); řešitel prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. výzkumný 

záměr 

MŠMT ČR 

C 
2007-2013 

Institut výzkumu školy a zdraví  
Škola a zdraví pro 21. století (MSM0021622421); řešitel prof. PhDr. Evžen Řehulka, 

CSc. výzkumný záměr 

MŠMT ČR 

C 
2005-2011 

Katedra speciální pedagogiky 

Podpora praxe studentů speciální pedagogiky se zřetelem na implementaci ŠVP ve 

speciálních školách. CZ.1.07/2.2.00/07.0160; řešitel doc. Jarmila Pipeková, Ph.D. 

projekt Investice do rozvoje vzdělávání operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (OP VK) 

ESF 

MŠMT ČR 
2009-2012 

Katedra speciální pedagogiky 

Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie 

realizace (MUNI/M/0012/2013); řešitel prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. 

Mezioborový výzkumný projekt 

Masarykova 

univerzita (IRP) 
2013-2015 

Katedra speciální pedagogiky 

Současné trendy v pojetí a realizaci inkluzivního vzdělávání v ČR a na PdF MU se 

zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (MUNI/A/1169/2014); řešitel 

PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. Specifický výzkum 

Masarykova 

univerzita 
2015 

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání 
Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní společnost. MUNI/B/1553/2014;  

Řešitel: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. Specifický výzkum 

Masarykova 

univerzita 
2015 

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání 

SEN Employment Links: Working with Employers and Trainers to Support Young 

People with Special Educational Needs/Disability into Employment. 2015-1-UK01-

KA202-013651; Řešitel na MU: PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D. projekt Erasmus + 

Evropská komise 2015-2017 
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Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání 

Diskurz a praxe péče o děti v českých zemích: segregace romských dětí a dětí 

s postižením od 19. století po současnost GA15-10625S; Řešitel: Mgr. Victoria Shmidt, 

Ph.D. GA ČR 

GA ČR 2015-2017 

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání 
Active Citizenship and Decent Work 2015-1-ES01-KA204-016067; Řešitel na MU: 

PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D. projekt Erasmus + 
Evropská komise 2015-2017 

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání 

Integration through Education. Innovative methods of family assistantship as a tool of 

the equlization of opportunities of families at risk of social exclusion. 2015-1-PL01- 

KA204-016407; Řešitel na MU: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. projekt Erasmus + 

Evropská komise 2015-2018 

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání  

Developing programs of Access of Disadvantaged groups of People and Regions to 

higher Education (DARE), 2015-2951/001-001; Řešitel na MU: Mgr. Martin Vrubel, 

Ph.D. projekt Erasmus + 

Evropská komise 2015-2018 
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Seznam personálního zabezpečení - přednášející 

 

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. 

 

doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. 

doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. 

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. – garant oboru 

 

PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 

PhDr. Věra Linhartová, Ph.D. 

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. 

Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. 

PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D. 

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. 

 

PhDr., Mgr. et Mgr. Ivana Márová 

Mgr. Zuzana Maštenová 

Mgr. Petra Odehnalová 

 

 

 

Personální záležitosti – prodloužení pracovních smluv 

U akademických pracovníků, kterým končí pracovní smlouvy na dobu určitou v roce 2016, budou tyto smlouvy 

prodlouženy na další období dle platné legislativy a pravidel MU. Studijní obor tak bude personálně zajištěn po 

celou dobu platnosti akreditace.  
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G – Personální zabezpečení – přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N-SPD Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Evžen Řehulka Tituly prof. PhDr., CSc. 

Rok narození 1947 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy N 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Patopsychologie 2 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

2011 FSVaZ UKF jmenování profesorem pro pedagogickou a poradenskou psychologii 

2003 MU FF habilitační řízení pro obor obecná psychologie 

1994 Rozšiřující studium v oboru speciální pedagogika, Pedagogická fakulta, MU Brno 

1988 MU FF jmenování docentem pro obor obecná psychologie 

1983 MU FF (dříve UJEP) Kandidát psychologických věd (CSc.) pro obor psychologie,  

1977 MU FF (dříve UJEP) Absolvování oboru "Vědy o výtvarném umění"  

1973 MU FF (dříve UJEP) PhDr. (obor psychologie),  

1972 MU FF (dříve UJEP) obor "psychologie" 

 

Zaměstnání 

1973 – dosud Pedagogická fakulta MU  

1971 – 1973 Ústav železničního zdravotnictví Olomouc (psycholog) 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let  

Pipeková, J., Vítková, M., Bartoňová, M., Pančocha, K., Slepičková, L., Řehulka, E., Vaďurová, H. (2015) Social 

Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 

Pipeková, J., Vítková, M., Bartoňová, M., Bazalová, B., Džambiková, L., Ošlejšková, H., Pančocha, K., Slepičková, 

L., Řehulka, E., Šlapák, I., Vaďurová, H. (2014) Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se 

zaměřením na mentální postižení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 

Řehulka, E. Psychohygiena a psychologie zdraví. In Řehulka, E., Reissmannová. I. (2013) Současné trendy výchovy 

ke zdraví. Brno: Brno: MU, s. 115 -121. 

Řehulka, E. Psychologické a psychohygienické otázky vzdělávání žáků se zdravotním postižením z pohledu inkluze. 

In Ošlejšková H., Vítková M. et al. (2013) Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením 

na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special 

Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, s. 39 -54. 

Řehulka, E. Psychologické otázky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. In 

Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2013) Vzdělávání se zaměřením na inkluzívní didaktiku a vyučování žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive 

Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Maunstream Schools. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, s. 45 -58, 14 s.  

Řehulka, E. Psychohygiena – její chápání odbornou a laickou veřejností. In Vítková M, Friedmann Z. (2012) Profesní 

orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, s. 524 -532. 

Působení v zahraničí  

Rusko, Moskevská státní univerzita, Moskva, 1979, 6 měsíců 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

Pedagogická, poradenská a školní psychologie (prof.) řízení na VŠ 

FSVaZ UKF Nitra, SR 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2011  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího   22 72 

datum 15. 3. 2016 
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G – Personální zabezpečení – přednášející  
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N-SPD Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Petr Kachlík Tituly doc. MUDr., Ph.D. 

Rok narození 1966 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy N 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Prevence a intervence závislostního chování 

Specializace: speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování 2 

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

1985-1991 obor Všeobecné lékařství, UJEP v Brně, LF, titul MUDr. 

1991-1992 lékař ošetřovny ZŠI VA Brno, hlavní lékař ošetřovny 

1992-1995 MU, LF, Ústav preventivního lékařství, asistent 

1995-2000 MU LF, Ústav preventivního lékařství, odborný asistent 

1998-2005 MU LF, doktorský SP Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, titul Ph.D. 

 

Zaměstnání 

2000-2005 MU PdF, Katedra speciální pedagogiky, asistent II 

2006-2011 MU PdF, Katedra speciální pedagogiky, odborný asistent 

2012-dosud MU Brno, PdF, Katedra speciální pedagogiky, docent 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Kachlík, P. (2015) Analýza chování s rysy závislosti a primární prevence u prezenčních studentů Masarykovy 

univerzity. Lifelong learning- celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 3, s. 45-74. (100%) 

Kachlík, P. Riziko nelátkových závislostí u studentů Masarykovy univerzity. In Tkáčová, R., Račková, M. (eds.). 

(2014) Spoločne proti drogám. Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou. 

1. vyd. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb, Technická univerzita v Košiciach, s. 51-63. (100%) 

Kachlík, P. Pohled učitelů na závislostní chování. In Vojtová, V., Červenka. K. et al. (eds.). (2013) Intervence pro 

inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: MU, s. 85-102. (100%) 

Kachlík, P. Možnosti prevence závislostního chování ve školním prostředí. In Vojtová, V., Červenka, K. et al. (eds). 

(2012) Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational Needs of Children at Risk for and with 

Behavioural Disorders. 1. vyd. Brno: MU, s. 139-160. (100%) 

Kachlík, P. (2011) Mapování drogové scény, aktivit a úrovně protidrogové prevence na Masarykově univerzitě. 1. vyd. 

Brno: MU, 343 s. (100%) 

Působení v zahraničí  

 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

Obor Speciální pedagogika, habilitační řízení řízení na VŠ 

MU  

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2012  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího   86 92 

datum 15. 3. 2016 
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G – Personální zabezpečení – přednášející -  
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N-SPD Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Dagmar Opatřilová Tituly doc. PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1962 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy 08/2018 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

   

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Reedukace mozkové obrny 

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání  

1995 Vysokoškolské bakalářské vzdělání, obor Speciální pedagogika pro mládež vyžadující zvláštní péči 

(kombinace somatopedie). 

1997 MU PdF; Vysokoškolské magisterské vzdělání, obor Speciální pedagogika pro mládež vyžadující zvláštní péči 

(kombinace speciální pedagogika). 

2001 MU PdF; Rigorózní zkouška, obor Speciální pedagogika – učitelství. 

2004 MU PdF; Vysokoškolské doktorské vzdělání, obor Speciální pedagogika.  

2010  MU PdF; docent, obor Speciální pedagogika.  

 

Zaměstnání 

2001 - doposud PdF MU, katedra speciální pedagogiky, docent.  

1999 – 2001 Speciální škola pro žáky s více vadami, Blansko.  

1982 – 1999 Speciální MŠ při ÚSP pro TPM Kociánka, Brno. 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Bartoňová, M., Opatřilová, D., Vítková, M. (2013) Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním 

znevýhodněním mimo školu. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

Fialová, I., Opatřilová, D., Procházková, L. (2012) Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

Opatřilová, D. (2013) Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Brno: Masarykova 

univerzita. 

Opatřilová, D., Nováková, Z., Vítková, M. et al. (2012) Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Texty 

k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

Opatřilová, D. Vítková, D. et al. (2011) Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími 

potřebami mimo školu. Brno: MU. 

Opatřilová, D. (2009) Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným 

postižením v předškolním a základním vzdělávání. Brno: MU. 

Působení v zahraničí  

 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

docent, obor Speciální pedagogika řízení na VŠ 

MU 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2010  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího    16 

datum 15. 3. 2016 
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G – Personální zabezpečení – přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N-SPD Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Karel Pančocha Tituly doc. PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1978 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy N 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

Soudní znalec, tlumočník OSVČ cca 10 hod/měsíc 

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Garant oboru 

Andragogika a geragogika 

Specializace: speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování 1 

Statistika 

Penitenciaristika a penologie 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

2014 doc. – Speciální pedagogika. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity  

2007 Ph.D. – Speciální pedagogika. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity  

2007 Bc. – Andragogika. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  

2005 PhDr. – Speciální pedagogika. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity  

2004 Mgr. – Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ, Speciální pedagogika. PdF, MU 

 

Zaměstnání 

2011 - dosud proděkan pro strategii a internacionalizaci  

2010 - dosud Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, Pedagogické fakulty MU, docent, vedoucí institutu 

2007 - 2010 Katedra speciální pedagogiky, Pedagogické fakulty MU, odborný asistent 

2005  Sinclair Community College, Dayton, Ohio, USA, Department of English, lektor AJ 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Pipeková, J., Vítková, M., Bartoňová, M., Pančocha, K., Slepičková, L., Řehulka, E., Vaďurová, H. (2015) Social 

Inclusion of People with Intellectual Disabilities. Brno: Masarykova univerzita. (15 %) 

Márová, I., Pančocha, K., Přinosilová, D. (2015) Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol 

speciálních. Speciální pedagogika, Praha: Univerzita Karlova, roč. 25, č. 2, s. 123-134. (30 %) 

Bell, S., Hirvonen, M., Kukemelk, H., Pančocha, K., Vaďurová, H., Hion, P. (2014) The inclusion of students with 

special educational needs in vocational education and training: a comparative study of the changing role of SEN 

teachers in the European context (Finland, England, The Czech Republic and Estonia). Vilnius (Lithuania): Faculty 

of Social Sciences, Siauliai university, roč. 35, č. 2, s. 42-52. (17 %) 

Pipeková, J., Vítková, M., Bartoňová, M., Bazalová, B., Džambiková, L., Ošlejšková, H., Pančocha, K., Slepičková, 

L., Řehulka, E., Šlapák, I., Vaďurová, H. (2014) Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se 

zaměřením na mentální postižení. Brno: Masarykova univerzita. (10 %) 

Pančocha, K. (2013) Postižení jako axiologická kategorie sociální participace. Brno: MU. (podíl 100%). 

Shmidt, V., Pančocha, K. (2013) Modeli legitimizatsii inklyuzivnogo obrazovaniya v Chehii. Zhurnal issledovaniy 

sotsialnoy politiki, roč. 2013, č. 4, s. 547-560. (50%) 

Vrubel, M., Chvátal, F., Pančocha, K. (2013) Odstraňování bariér veřejného prostoru jako předpoklad bezpečného 

pohybu osob se zrakovým postižením. Speciální pedagogika, Praha: UK, roč. 23, č. 3, s. 229-242. (33%) 

Ford, J. A., Workman, J., Masoudi, N., Huber, M., Pančocha, K. Accessible Substance Abuse Prevention for All 

Children. In Hollar, D. (2012) Handbook of Children with Special Health Care Needs. New York: Springer. s. 353-

368, 16 s. Springer Science (20%) 

Pančocha, K. Lidé s postižením. In Nepustil, P., Pančocha, K., Frišaufová, M., Kalivodová, R., Bártová, A. (2012) 

Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám, Situace v ČR: analýza informačních zdrojů. 

Praha: Úřad vlády České republiky. (podíl 100%) 

Působení v zahraničí  

2009 (4 měsíce) Fulbrightovo stipendium. Department of Community Health, Boonshoft School of Medicine, Wright 

State University, Ohio, USA.  

2005 (4 měsíce) Lektor. Sinclair Community College, Dayton, Ohoio, USA.  

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

Speciální pedagogika (doc.) řízení na VŠ 

PdF MU 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2014  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího   0 58 

datum 15. 3. 2016 

  

https://is.muni.cz/auth/osoba/42604?lang=cs
https://is.muni.cz/auth/osoba/44568?lang=cs
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G – Personální zabezpečení – přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N-SPD Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Petr Kopečný Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1987 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy 12/2018 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta PP 20 h 

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Symptomatické poruchy řeči  

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 
2014 doktorský studijní program, Speciální pedagogika, Ph.D. 

2012 rigorózní řízení, Speciální pedagogika, PhDr. 

2011 navazující magisterský studijní program, Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy a Učitelství 

německého jazyka a literatury pro základní školy, Mgr. 

2009 bakalářský studijní program, Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy 

a Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy, Bc. 

 

Zaměstnání 

2009 – 2012 Naděje, o.s., Otrokovice, Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionář, denní 

stacionář – logoped 

2013 – 2014 MU, Katedra speciální pedagogiky, Asistent 

2014 – dosud MU, Katedra speciální pedagogiky, Odborný asistent  

2016 – dosud UK, Katedra speciální pedagogiky, Odborný asistent 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Kopečný, P. Sprachtherapie in der Tschechischen Republik in Bezug auf Wohnheime für Menschen mit Behinderung. 

In (2015) Internationale Heil- und Sonderpädagogik. Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer 

Weltgesellschaft.  

Vítková M., Kopečný, P. (2014) Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending Into Young 

Adulthood. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, (50 %) 

Kopečný, P. (2014) Logopedická intervence u osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita (100 %) 

Kopečný, P. Logopedická intervence u dospělých osob se zdravotním postižením. In Pocházková, L., Sayoud 

Solárová, K. et al. (2014) Speciální andragogika. Texty k distančnímu vzdělávání. první. Brno: Masarykova 

univerzita. 

Kopečný, P., Klenková, J. (2014) Pracovník v sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením 

v procesu rozvoje komunikačních schopností uživatelů z pohledu logopedů. Speciální pedagogika, Praha: 

Univerzita Karlova, roč. 24, č. 3, s. 183-193. (80 %) 

Kopečný, P. (2014) Socioprofesní status logopeda působícího v rezortu práce a sociálních věcí v České 

republice. Špeciálny pedagóg: časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax, Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej 

univerzity, roč. 3, č. 2, s. 17-29.  

Procházková, L., Sayoud Solárová, K., Vítková, M., Vrubel, M., Kopečný, Doležalová, L., Bartoňová, M. (2014) 

Speciální andragogika. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido (10 %). 

Kopečný, P. Podpora sociální inkluze jedinců se symptomatickou poruchou řeči ve věku mladší dospělosti. In 

Hutyrová, M. a kol. (2013) Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci. 

Působení v zahraničí  

 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

Speciální pedagogika (Ph.D.) řízení na VŠ 

MU 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2014  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího    7 

datum 15. 3. 2016 
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G – Personální zabezpečení – přednášející  

Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N-SPD Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Věra Linhartová Tituly Mgr. et Mgr.,Ph.D. 

Rok narození 1987 typ vzt. DPP rozsah 4 h/týden do kdy 2018 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

Spondea o.p.s PP 1,0 

   

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Krizová intervence 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

2006 – 2011 PdF MU, Brno, Speciální pedagogika – Speciální pedagogika pro učitele 

2006 – 2012 PdF MU, Brno, Speciální pedagogika - Speciální pedagogika 

2011 – 2015 PdF MU, Brno, doktorský studijní program obor Speciální pedagogika – 2015 udělen titul Ph.D. 

 

Zaměstnání 

2014 – 2016 Centrum Anabell z. s. – poradenský pracovník, krizový intervent; Na počátku o.p.s. – sociální 

pracovnice 

2016 – dosud  Spondea o.p.s – terapeut, krizový intervent 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let. 

Gelnarová, K., Linhartová, V., Vystrčilová, V. Nechci za nikým chodit, chci si psát – možnosti a limity dlouhodobého 

kontaktu s klientem v internetovém poradenství. In: Ptáček, L., Lásková, A. (Eds.). (2015) Internetové poradenství 

– svět bez hranic? Sborník příspěvků z IV. Mezinárodní konference věnované problematice internetového 

poradenství. Brno: Modrá Linka. (60%) 

Linhartová, V. Domy na půl cesty jako jeden z integračních prvků podporujících úspěšný vstup mladých lidí z ústavní 

výchovy do běžného života. In Vojtová, V., Červenka, K. et al. (2014) Intervence pro inkluzi dětí 

s problémy/poruchami v chování. Brno: Masarykova univerzita. (100%) 

Linhartová, V. Programy přípravy na samostatný život u mladých dospělých odcházejících z institucionální výchovy 

v České republice. In sborník ke konferenci (2013) MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA. KRIŽOVATKY V. 

„Poruchy správania – prevýchova, psychoterapia, resocializácia…“, Diagnostické centrum, VŠZ a SP sv. Alžbety, 

FICE – NS v SR, Bratislava: Maclix, Diagnostické centrum Záhorská Bystrica. (100%) 

Linhartová, V. Rozvoj sociálních kompetencí u dětí v institucionální výchově s ohledem na předprofesní přípravu. In 

Pančocha, K. (2012) Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 

2012. s. 183-190. (100%) 

Linhartová, V. Podpora profesní orientace v institucionální výchově. In Vojtová, V., Červenka, K. (et al.) (2012) 

Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk for and with behavioural 

disorders. Brno: Masarykova univerzita, s. 123-138. (100%) 

Linhartová, V. Teorie připoutání jako zdroj edukačních strategií v etopedii. In Vojtová, V., Červenka, K. (et al.). (2012) 

Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk for and with behavioural 

disorders. první. Brno: Masarykova univerzita, s. 45-61. (100%) 

Působení v zahraničí  

 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

Speciální pedagogika (Ph.D.) řízení na VŠ 

PdF MU, Brno 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2015  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího     

datum 15. 3. 2016 
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G – Personální zabezpečení – přednášející  

Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N-SPD Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Lucie Procházková Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1976 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy 08/2016 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Specializace: speciální andragogika osob se zdravotním postižením 1 

Poradenství a intervence u dospělých osob 2 

Internacionalizace oboru Speciální andragogika 

Odborná praxe souvislá 1 - 3 

Reflektivní seminář (k praxi) 1 - 3 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

1997-2002 PdF MU, Učitelství pro střední školy – speciální pedagogika, německý jazyka a literatura 

2004 PdF MU, rigorózní řízení, 2004 udělen titul PhDr.;  

2002-2009 PdF MU, Doktorský studijní program obor Speciální pedagogika, 2009 udělen titul Ph.D. 

 

Zaměstnání 

2002-2007 Sozialökonomische Forschungsstelle, Vídeň (Rakousko) - vědecko-výzkumná činnost 

2007-2010 PdF MU, Brno, Katedra speciální pedagogiky,  

2007-2009 Rakouský institut – výuka německého jazyka 

2010-dosud PdF MU, Brno, Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Procházková, L. Bedeutung von Kompetenzen für berufliche Eingliederung. In Leonhardt, A., Müller, K., 

Truckenbrodt, T. (Hrsg.) (2015) Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung. Bad Heilbrunn: Verlag 

Klinkhardt, s. 545-553. (100 %) 

Procházková, L. (2015) People with physical disabilities on the labour market – abilities required for work self-

fulfilment. e-Pedagogium, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Volume 201, issue II, s. 114-122. (100%) 

Procházková, L. (2014) Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice 

a v zahraničí. Brno: Masarykova univerzita. (100 %) 

Pančocha, K., Procházková, L., Sayoud Solárová, K. et al. (2013) Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy 

k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita. (40 %) 

Procházková, L., Sochor, P. (2013) Support of People with Special Needs: International Perspectives. Förderung von 

Menschen mit Behinderung: Internationale Perspektiven. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. (50 %) 

Bartoňová, M., Pipeková, J., Procházková, L. Neue Trends in der beruflichen Vorbereitung von behinderten Menschen 

in Tschechien. In Erdélyi, A., Schmidtke H.-P., Sehrbrock, P. (Hrsg.) (2012) International vergleichende Heil- und 

Sonderpädagogik weltweit. Grundlagen-Migration-"Dritte Welt"-Europa. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 

s. 295-305. (35 %) 

Opatřilová, D., Procházková, L. (2011) Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. Brno: 

Masarykova univerzita, 2011. (50 %) 

Působení v zahraničí  

2002 - 2007 – Sozialökonomische Forschungsstelle, Vídeň (Rakousko) - vědecko-výzkumná činnost 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

Speciální pedagogika (Ph.D.) řízení na VŠ 

PdF MU, Brno 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2009  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího    25 

datum 15. 3. 2016 
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G – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N-SPD Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Lenka Slepičková Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1981 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy 09/2019 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

   

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Metodologie 2 

Sociální politika a sociální práce 

Sociologie postižení a znevýhodnění 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

2011 Sociologie, FSS MU (Ph.D.) 

2007 – 2011 IVRIS Fakulta sociálních studií MU 

 

Zaměstnání 
2009 – dosud Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogická fakulta MU 

2012 – dosud Ústav populačních studií Fakulta sociálních studií MU 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let  

Slepičková, L. (2014) Diagnóza neplodnost: sociologický pohled na zkušenost nedobrovolné bezdětnosti. 1. vyd. Praha: 

Sociologické nakladatelství. 

Kvapilová Bartošová, M., Slepičková, L. (2014) Ethical and Methodological Associations in Doing Research on Children 

in a School Environment. The New Educational Review, Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, roč. 38, č. 4, s. 84-93.  

Pipeková, J., Vítková, M., Bartoňová, M., Pančocha, K., Slepičková, L., Řehulka, E., Vaďurová, H. (2015) Social Inclusion 

of People with Intellectual Disabilities. první. Brno: Masarykova univerzita. 

Pančocha, K., Slepičková, L. Měření výsledků inkluzivních aktivit prostřednictvím konceptu participace. In Bartoňová, 

M., Vítková, M. (2011) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of pupils with special 

educational needs V. 1. vyd. Brno: Paido, s. 27-36. 

Pančocha, K., Slepičková, L. (2012) General public and future teachers´ attitudes towards people with disabilities and 

inclusion. Journal of Exceptional People, Olomouc: Palacký university, Olomouc, roč. 1, č. 2, s. 45-56.  

Slepičková, L., Vaďurová, H. Sociální inkluze osob s postižením. In Pančocha, K., Procházková, L., Sayoud Solárová, K. 

et al. (2013) Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. 23-49. 

Pančocha, K., Slepičková, L. (2013) Aktéři školní inkluze. Actors of School Inclusion. 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita. 

Působení v zahraničí  

 

Obor habilitačního nebo jmenovacího 

řízení nebo udělení vědecké hodnosti 

Sociologie (Ph.D.) řízení na VŠ 

FSS MU 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2011  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího    15 

datum 15. 3. 2016 

  



 

77 

G – Personální zabezpečení – přednášející  
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N-SPD Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Helena Vaďurová Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1981 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy 8/2016 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Specializace: speciální andragogika osob se zdravotním postižením 2 

Poradenství a intervence u dospělých osob 1 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

2004 – 2007 Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, Doktorské studium, obor 

speciální pedagogika, přiznán titul Ph.D. 

2005 Masarykova Univerzita, PdF, Katedra speciální pedagogiky, Rigorózní řízení, přiznán titul PhDr. 

1999 – 2005 Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, Učitelství VVP pro střední školy: Anglický jazyk 

a literatura, Speciální pedagogika 

 

Zaměstnání 

2010 – dosud Masarykova univerzita, Brno, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, odborný 

asistent 

2007 – 2010 Masarykova univerzita, Brno, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, odborný asistent 

2002 – 2006 Lektor anglického jazyka, HOPE E.S. v.o.s. 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Vaďurová, H. (2013) Inclusive Education - How to Understand it Today? Eisenstadt: Weber verlag Eisenstadt in 

Verlagsgemeinschaft mit der Pädagogischen Hochschule Burgenland, s. 69-78. 

Pipeková, J., Vítková, M., Bartoňová, M., Pančocha, K., Slepičková, L., Řehulka, E., Vaďurová, H. (2015) Social 

Inclusion of People with Intellectual Disabilities. Brno: Masarykova univerzita. 

Bell, S., Hirvonen, M., Kukemelk, H., Pančocha, K., Vaďurová, H., Hion, P. (2014) The inclusion of students with 

special educational needs in vocational education and training: a comparative study of the changing role of SEN 

teachers in the European context (Finland, England, The Czech Republic and Estonia). Socialiniai Tyrimai/Social 

Research, Vilnius (Lithuania): Faculty of Social Sciences, Siauliai university, roč. 35, č. 2, s. 42-52. 

Slepičková, L., Vaďurová. H. (2013) Sociální inkluze osob s postižením. In Pančocha, K., Procházková, L. Sayoud 

Solárová, K. et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním 

postižením. Brno: Masarykova univerzita, s. 23-49.  

Vaďurová, H. (2010) System der unterstützenden nicht ärztlichen Dienste für Familien mit Kindern mit 

chronischer/schwerwiegender Erkrankung. behinderte Menschen, Graz, roč. 33, 3/2010, s. 34-45. 

Působení v zahraničí  

2001 (září – prosinec) University of Jyväskylä, Finsko – student Mgr. studia v rámci programu Erasmus 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

Speciální pedagogika (Ph.D.) řízení na VŠ 

MU 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2007  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího    27 

datum 15. 3. 2016 

  



 

78 

G – Personální zabezpečení – přednášející  
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N-SPD Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Martin Vrubel Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1986 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy 09/2019 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

   

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Oftalmologie 

Podpora dospělých osob se smyslovým postižením 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

Navazující magisterské studium oboru Optometrie, LF MU 

Doktorský studijní program Speciální pedagogika, PdF MU 

 

Zaměstnání 

2015 – doposud Institut výzkumu inkluzívního vzdělávání Pedagogická fakulta (MU), Poříčí 31a, 603 00 Brno 

(Funkce: odborný asistent) 

2013 – 2015 Institut výzkumu inkluzívního vzdělávání Pedagogická fakulta (MU), Poříčí 31a, 603 00 Brno 

(Funkce: asistent) 

2011 – 2012 Katedra speciální pedagogiky - Pedagogická fakulta (MU), Poříčí 9, 603 00 Brno (Funkce: 

asistent) 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Vrubel, M. (2015) Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova 

univerzita. 

Vrubel, M. (2013) Vidí váš žák na tabuli? aneb Nepozornost může být způsobena i zrakovou vadou. Komenský, 

Masarykova univerzita, roč. 137, č. 03, s. 30-33.  

Bartoňová, M. Vítková, M., Vrubel, M. (2014) Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs 

from the Perspective of Research. Petr Kovařík. 1st Edition. Brno: Masaryk University. 

Vrubel, M., Sayoud Solárová, K. Bariéry školní inkluze osob se zrakovým postižením na středních školách. In 

Sayoud Solárová, K., Vrubel, M. a kolektiv (2013) Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, s. 129-142. 

Vrubel, M., Chvátal. F., Pančocha, K. (2013) Odstraňování bariér veřejného prostoru jako předpoklad bezpečného 

pohybu osob se zrakovým postižením. Speciální pedagogika, Praha: Univerzita Karlova, roč. 23, č. 3, s. 229-242. 

Působení v zahraničí  

 leden - květen 2013: JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä, LLP Erasmus, FINLAND 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

Speciální pedagogika (Ph.D.) řízení na VŠ 

PdF MU 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2015  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího    9 

datum 15. 3. 2016 
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G – Personální zabezpečení – přednášející -  
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N-SPD Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Ivana Márová Tituly PhDr., Mgr. et Mgr. 

Rok narození 1988 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy 01/2017 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

   

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Inclusive Education 

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

2015 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika – rigorózní řízení, titul PhDr. 

2013 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika, specializace Speciální andragogika, 

titul Mgr.  

2012 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika, specializace Speciální pedagogika 

pro učitele, titul Mgr. 

 

Zaměstnání 

březen 2016 - dosud Katedra speciální pedagogiky PdF MU, asistent 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Přinosilová, D., Márová, I. (2012) Analýza výskytu syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol 

speciálních v Jihomoravském kraji. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special 

Educational Needs. první. Brno: MU, s. 117-144. 

Márová, I. (2013) Role podporovaného zaměstnávání při začleňování osob se zdravotním postižením na volný trh 

práce z pohledu uživatelů služby. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků 

a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: MU, s. 278-287. 

Márová, I., Pančocha, K. Přinosilová, D. (2015) Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol 

speciálních. Speciální pedagogika, Praha: UK, roč. 25, č. 2, s. 123-134.  

Márová, I., Slepičková, L. (2014) Development of participatory teaching in Czech schools: Global Storylines method 

in practice. In EAPRIL Conference Proceedings, s. 87 – 93. 

Márová, I., Pančocha, K., Přinosilová, D. (2014) Burnout syndrome in teachers of special schools in the South 

Moravia region in the Czech Republic. In EAPRIL Conference Proceedings , s. 93 – 103. 

Působení v zahraničí  

Švédsko, Mid Sweden University, Härnösand, zahraniční studijní stáž, období srpen – prosinec 2013 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

 řízení na VŠ 

 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…)   ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího    3 

datum 15. 3. 2016 

  



 

80 

G – Personální zabezpečení – přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N-SPD Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Zuzana Maštenová Tituly Mgr.  

Rok narození 1978 typ vzt. DPP rozsah 6 h/týden do kdy 2018 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

Behaviorálne Intervencie SK OSVČ 40 

   

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Behaviorální přístupy v učení 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání  

1998 - 2004 Magisterský študijný program odbor Psychológia, Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, Prešov 

2008 - 2010 Štúdium Behaviorálnej Analýzy na University of North Texas (UNT) 

2014 Certifikácia medzinárodnou certifikačnou komorou (Behavior Analyst Certification Board) s titulom 

BCBA 

 

Zaměstnání 

2004 - 2010 Centre for Educational Intervention in Early Childhood (C.E.I.E.C), Surrey, UK, terapeut a supervízor 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Maštenová, Z. Využitie aplikovanej behaviorálnej analýzy vo vzdelávaní detí s poruchami autistického spektra a inými 

vývinovými poruchami in Špeciálny pedagóg: Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax.  Prešov: 

Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, roč. 5, č. 1, s. 71-77. 

Působení v zahraničí  

2004 – 2010 Centre for Educational Intervention in Early Childhood (C.E.I.E.C), Surrey, UK, terapeut a supervízor 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

 řízení na VŠ 

 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…)   ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího     

datum 15. 3. 2016 

  



 

81 

G – Personální zabezpečení – přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita  Pedagogická fakulta 

Název SP N-SPD Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Petra Odehnalová Tituly Mgr. 

Rok narození 1989 typ vzt. PP rozsah 20 h do kdy 02/2018 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

    

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Inclusive Education 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

2009 – 2012 PdF MU, Obor Speciální pedagogika (Bc.),  

2012 – 2014 PdF MU, Obor Speciální pedagogika pro učitele (Mgr.) 

2012 – dosud PdF MU, NMgr. studium, Obor Speciální pedagogika 

2014 – dosud PdF MU, DSP studium Obor Speciální pedagogika 

 

Zaměstnání 

03/2016 – dosud PdF MU, Katedra speciální pedagogiky, asistent 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let  

Chaloupková, S., Odehnalová, P. Uplatňování inkluzivních principů ve vzdělávání žáků s mentálním postižením na 

základní škole. In Pipeková, J., Vítková, M. (2014) Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci 

ve společnosti: From school inclusion to social inclusion and participation in society. 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, s. 119 - 134.  

Odehnalová, P. První jazyk dětí v preprimárním vzdělávání podle kurikulárních dokumentů vybraných evropských 

zemí. In Zámečníková, D., Vítková, M. (2015) Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita. s. 123 – 137.  

Odehnalová, P., Vrubel, M. (2015) Kooperativní učení jako podpora inkluze v heterogenní třídě. In Vrubel, M. a kol. 

Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. Brno: MU, s. 7-18. 

 

Působení v zahraničí  

2015, podzimní semestr  Stáž na univerzitě Jyväskylä ve Finsku (ERASMUS) 

2013, jarní semestr  Stáž na univerzitě MidSweden University ve Švédsku (ERASMUS) 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

 řízení na VŠ 

 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…)   ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího    2 

datum 15. 3. 2016 

 


