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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:  B 7506 Speciální pedagogika 

Studijní obor: Speciální pedagogika – komunikační techniky 

Typ studijního programu: bakalářský 

Forma studia: prezenční a kombinovaná 

Studijní doba: 3 roky 

 

Katedra speciální pedagogiky a Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogické 

fakulty Masarykovy univerzity žádá o prodloužení doby akreditace prezenčního 

a kombinovaného bakalářského studijního oboru Speciální pedagogika – Komunikační 

techniky ve studijním programu Speciální pedagogika. 

Současné pojetí výchovy a vzdělávání žáků se zdravotním postižením je stále více 

směrováno do oblasti inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí. 

Diagnostika, intervence, výchova, vzdělávání a poradenství jsou zajišťovány speciálními 

pedagogy, a to nejen v oblasti školské, ale i v ostatních resortech (ministerstva práce 

a sociálních věcí a ministerstva vnitra). Rozšíření realizovaných odborných aktivit se týká 

nejširšího spektra věkových kategorií – od raného věku po věk seniorů. Studium je zaměřeno 

na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších 

osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu 

speciální pedagogiky.  

Uvedené skutečnosti vedly k závěru o potřebnosti obsahově přepracovat stávající 

studijní obor Speciální pedagogika - komunikační techniky, studovaný jako jednooborový 

v prezenční a kombinované formě, o který je mezi studenty velký zájem, rozšířit 

speciálněpedagogickou diagnostiku o diagnostiku somatopedickou, zavést novou složku 

studijního oboru – simulační techniky a významně posílit oblast diagnostické a intervenční 

praxe, a to s ohledem na rozdílné kompetence na úrovni bakalářské a magisterské. 

Studijní obor je realizován ve formě prezenční a kombinované. Je vnitřně členěn do 

dvou rovin předmětů: A Speciálněpedagogická diagnostika (logopedická, surdopedická, 

oftalmopedická a somatopedická), B Komunikační a simulační techniky (logopedické, 

surdopedické, oftalmopedické a somatopedické) s dostatečnou hodinovou dotací 

speciálněpedagogické diagnostické a intervenční praxe.  
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Strukturou a obsahem přednášek, seminářů a praxí reflektuje studijní obor na 

požadavky zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a jeho novely č. 379/2015 

Sb. Studijní obor Speciální pedagogika – komunikační techniky je zpracován v souladu 

s aktuálním zněním Standardů Akreditační komise pro studijní program Speciální pedagogika.
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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 B 7506 3 roky Bc. 

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

Typ žádosti udělení akreditace  prodloužení akreditace x druh rozšíření  

Typ studijního programu bakalářský x magisterský navazující magisterský rigorózní 

řízení 

 

Forma studia prezenční x kombinovaná x distanční KKOV 

Názvy studijních oborů Speciální pedagogika – komunikační techniky  B-SPD SPKT 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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. 2015 12. 4. 2016 

Kontaktní osoba PhDr. Lenka Gajzlerova, 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 B 7506 Speciální pedagogika 

Název studijního oboru B-SPD SPKT Speciální pedagogika – komunikační techniky 

Garant studijního oboru doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. 

Zaměření na přípravu k výkonu 

regulovaného povolání 

 

Charakteristika studijního oboru (studijního programu) 

 

Charakteristika studijního oboru Speciální pedagogika – komunikační a simulační techniky 

Současné pojetí výchovy a vzdělávání žáků se zdravotním postižením je stále více směrováno do oblasti 

inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí. Diagnostika, intervence, výchova, vzdělávání 

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

(ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva vnitra). Rozšíření realizovaných odborných aktivit se týká 

nejširšího spektra věkových kategorií – od raného věku po věk seniorů. Studium je zaměřeno na vytváření 

oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako 

předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu speciální pedagogiky.  

Uvedené skutečnosti vedly k závěru o potřebnosti obsahově přepracovat stávající studijní obor Speciální 

pedagogika - komunikační techniky, studovaný jako jednooborový v prezenční a kombinované formě, rozšířit 

speciálněpedagogickou diagnostiku o diagnostiku somatopedickou, zavést novou složku studijního oboru – 

simulační techniky a významně posílit oblast intervenční praxe, a to s ohledem na rozdílné kompetence na úrovni 

bakalářské a magisterské. 

Cílem oboru na úrovni bakalářské je připravit absolventy tak, aby uměli ve své poradenské činnosti, ve které pracují 

pod vedením zkušeného speciálního pedagoga, magistra, využívat speciálněpedagogické nástroje a postupy pro 

daný okruh jedinců s postižením (znalost diagnostických domén u jedinců s narušenou komunikační schopností, se 

sluchovým postižením, se zrakovým nebo tělesným postižením), ovládli intervenční postupy v práci 

s diagnostickými nástroji teoreticky i prakticky, simulační techniky a práci diagnostickými nástroji.  

Obor je realizován ve formě prezenční a kombinované. Je vnitřně členěn do dvou rovin předmětů: 

A Speciálněpedagogická diagnostika (logopedická, surdopedická, oftalmopedická a somatopedická), 

B komunikační a simulační techniky (logopedické, surdopedické, oftalmopedické a somatopedické) s dostatečnou 

hodinovou dotací diagnostické a intervenční praxe.  

Strukturou a obsahem přednášek, seminářů a praxí reflektuje studijní obor požadavky zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a jeho novely č. 379/2015 Sb. Studijní obor Speciální pedagogika – komunikační 

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

pedagogika. 

 

Rozsah státních závěrečných zkoušek: 
Obhajoba bakalářské práce (pokud je zadaná na katedře, i když bude zadaná na jiné katedře, téma bude vždy 

speciálněpedagogické) 

 

Část povinná:  

Inkluzivní speciální pedagogika (písemný test) 

Logopedie (spec. ped. diagnostika, komunikační a simulační techniky) 

Surdopedie (spec. ped. diagnostika, komunikační a simulační techniky) 

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia 

Studijní obor je koncipován jako tříletý studijní v prezenční a kombinované formě s cílem připravit absolventy, 

kteří na bakalářské úrovni budou schopni se zaměřením na děti a žáky pracovat pod vedením ve školské poradenské 

oblasti a ve školství vůbec. 

 

Profil absolventa oboru Speciální pedagogika – komunikační a simulační techniky je vymezen výstupními 

znalostmi: všeobecnými (společný základ), odbornými a speciálními (speciálně pedagogický základ, specializace 

speciální pedagogiky) 

 

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

 všeobecný základ: pedagogika-psychologie ve společném základu, cizí jazyk (AJ, NJ), metodologie 1, 

internacionalizace oboru speciální pedagogika;  

 speciálně pedagogický základ: speciální pedagogika, základy zdravotních nauk, inkluzivní speciální 

pedagogika, patopsychologie, medicínská propedeutika (pediatrie, neurologie, ORL foniatrie, psychiatrie), 
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sociologie pro speciální pedagogy, základy oboru: logopedie, surdopedie, oftalmopedie, somatopedie, 

psychopedie, komunikace osob s duálním postižením, intervence jedinců s ADHD syndromem, inkluzivní 

vzdělávání žáků s poruchami chování 

 specializace: speciálněpedagogická diagnostika logopedická, surdopedická, oftalmopedická a somatopedická, 

komunikační a simulační techniky logopedické, surdopedické, oftalmopedické a somatopedické 

 

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

v rámci studia měl na bakalářském stupni osvojit: 

 má všeobecné vědomosti a dovednosti speciální pedagogiky 

 má odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky 

 ovládá pomocné edukační, výchovné a komunikační vědomosti, dovednosti a techniky 

 je schopen aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

(SVP) do jejich výuky  

 ovládá práci s dětmi/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) na úrovni asistenta pedagoga 

 je schopen metodologicky navrhnout a zpracovat případovou studii žáka se SVP. 

 

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

získání kompetencí k edukaci dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 379/2015 

Sb., který je novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. 

Uplatnění absolventů se předpokládá v pracovních pozicích, ve kterých budou v osobním kontaktu s dětmi či žáky 

se zdravotním postižením. Bude připraven na komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků a pedagogy speciálních 

i běžných škol. Uplatní se v pomáhajících profesích a bude schopen pracovat pod odborným vedením 

kvalifikovaného speciálního pedagoga – absolventa příslušného magisterského programu, jeho uplatnění se 

předpokládá v asistentských pracovních pozicích ve školských i mimoškolských zařízeních.  

 

Z hlediska profilu kompetencí a dovedností se u absolventa na úrovni školního poradenství předpokládá: 

 znalost aktuálních teoretických východisek speciální pedagogiky 

 znalost obsahu a cílů speciálněpedagogických disciplín  

 znalost významu mezioborové spolupráce a schopnost v tomto rámci pracovat 

 znalost speciálněpedagogických diagnostických nástrojů a postupů a dovednost na některých participovat 

 znalost speciálněpedagogických intervenčních a postupů a dovednost na některých participovat 

 orientace ve speciálněpedagogickém poradenství a na úrovni svých kompetencí vykonávat funkci poradce 

 dovednost komunikovat s klienty, rodiči i odbornými partnery 

 dovednost formulovat a vytvářet zprávy o IVP 

 schopnost aplikace navržené přístupy a techniky do výchovy a vzdělávání 

 schopnost zpracovat případovou studii, zpracovat anamnestická data 

 

Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání: 

asistenti pedagoga ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, učitelé v mateřských školách, 

logopedičtí asistenti v mateřských školách, v zařízeních sociálních služeb, vychovatelé ve speciálních školách 

a školských zařízeních pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

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

Změna v předmětech 

Zavedení nového předmětu internacionalizace oboru speciální pedagogika (vazba na dlouhodobý záměr PdF MU 

2016-2020). 

Posílení roviny předmětů zaměřených na komunikační a simulační techniky o složku simulace při používání 

diagnostických nástrojů u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a o intervenční složku v nově 

koncipované intervenční praxi (požadavek vyplývající z novely školského zákona č. 82/2015 Sb.). 

Rozšíření roviny předmětů zaměřených na spciálněpedagogickou diagnostiku, o speciálněpedagogickou 

diagnostiku somatopedickou, vedle stávají speciálněpedagogické diagnostiky logopedické, surdopedické 

a oftalmopedické. 

 

Změny v SZZ 

Nově formulované předměty SZZ 

Logopedie (spec. ped. diagnostika, komunikační a simulační techniky) 

Surdopedie (spec. ped. diagnostika, komunikační a simulační techniky) 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 

v akademickém roce 

20 v prezenční a 40 v kombinované formě 
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Bb – Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu 
Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu B 7506 Speciální pedagogika 

Název studijního oboru B-SPD SPKT Speciální pedagogika – komunikační techniky  

Místo uskutečňování studijního 

oboru 

Poříčí 9, Brno 603 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 

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

Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. (2012) Děti se speciálními vzdělávacími problémy v mateřské škole. 

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. 

Nováková, Z., Opatřilová, D., Vítková, M. (2012) Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Texty 

k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

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

Procházková, L., Sayoud Solárová, K. (2014) Speciální andragogika. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 
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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 B 75-06 Speciální pedagogika 

Název studijního oboru B-SPD SPKT Speciální pedagogika – komunikační techniky 

Název předmětu rozsah způsob 

zakonč. 

kredity druh 

předmětu 

přednášející sem./rok 

Prezenční forma       

Speciální pedagogika  0/1/0 zk 3 P Dr. Gajzlerová 1/1 

Metodologie 1 1/0/0 k 4 P Dr. Slepičková 1/1 

Základy zdravotních nauk 1/0/0 k 3 P doc. Kachlík 1/1 

ORL – Foniatrie 1/0/0 zk 3 P prof. Šlapák 1/1 

Oftalmologie 1/0/0 zk 3 P Dr. Vrubel 1/1 

Sociologie pro speciální pedagogy 0/1/0 k 3 P Dr. Slepičková 1/1 

Internacionalizace oboru speciální 

pedagogika 
0/0/0 z 0 P doc. Vojtová 

1/1; 2/1 

3/2; 4/2 

5/3; 6/3 

Neurologie 1/0/0 zk 3 P doc. Šlapal 2/1 

Pediatrie 1/0/0 k 3 P doc. Kachlík 2/1 

Patopsychologie 1 2/0/0 zk 6 P prof. Řehulka 2/1 

Psychiatrie 1/0/0 zk 3 P doc. Kachlík 2/1 

Logopedie – základy oboru 0/4/0 zk 6 P Dr. Bytešníková 2/1 

Surdopedie – základy oboru 0/4/0 zk 6 P Dr. Doležalová 2/1 

Speciálněpedagogická diagnostika 

logopedická 
0/4/0 

zk 6 
P Dr. Bočková 3/2 

Speciálněpedagogická diagnostika 

surdopedická 
0/4/0 

zk 6 
P Dr. Horáková 3/2 

Oftalmopedie – základy oboru 0/4/0 zk 6 P Dr. Röderová 3/2 

Somatopedie – základy oboru 0/4/0 zk 6 P Dr. Zámečníková 3/2 

Alternativní a augmentativní 

komunikace 
0/4/0 zk 6 P Dr. Bočková 4/2 

Speciálněpedagogická diagnostika 

oftalmopedická 
0/4/0 zk 6 P Dr. Röderová 4/2 

Speciálněpedagogická diagnostika 

somatopedická 
0/4/0 zk 6 P doc. Opatřilová 4/2 

Psychopedie – základy oboru 0/4/0 zk 6 P Mgr. Odehnalová 4/2 

Speciálněpedagogická praxe 0/1/0 z 2 P Dr. Kopečný 4/2 

Komunikační a simulační techniky 

logopedické 
0/2/0 k 3 P Dr. Kopečný 5/3 

Komunikační a simulační techniky 

surdopedické 
0/2/0 k 3 P Dr. Horáková 5/3 

Komunikační a simulační techniky 

oftalmopedické 
0/2/0 k 3 P Dr. Vrubel 5/3 

Komunikační a simulační techniky 

somatopedické 
0/2/0 k 3 P doc. Opatřilová 5/3 

Komunikace osob s duálním 

smyslovým postižením 
0/4/0 k 5 P Dr. Horáková 5/3 

Etopedie – základy oboru 0/4/0 zk 6 P Dr. Červenka 5/3 

Inkluzivní speciální pedagogika 0/1/0 zk 3 P Dr. Gajzlerová 5/3 

Speciálněpedagogická praxe 

diagnostická  
4 týdny z 8 P Dr. Kopečný 5/3 

Reflektivní seminář ke 

speciálněpedagogické praxi 

diagnostické 

0/1/0 z 2 P Dr. Kopečný 5/3 

Symptomatické poruchy řeči 0/2/0 z 2 V Dr. Kopečný 
3/2; 4/2 

5/3; 6/3 

Reedukace mozkové obrny 0/2/0 z 2 V doc. Opatřilová 
3/2; 4/2 

5/3 
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Rodinná terapie pro handicapované 0/2/0 z 2 V Mgr. Plevová 3/2; 5/3 

Komunikační principy a techniky 

u osob se zrakovým postižením 
0/2/0 z 2 V Dr. Vrubel 6/3 

Speciálněpedagogická praxe 

intervenční 
4 týdny z 8 P Dr. Kopečný 6/3 

Reflektivní seminář ke 

speciálněpedagogické praxi 

intervenční 

0/1/0 z 2 P Dr. Kopečný 6/3 

Případová studie 0/0/0 z 10 V Dr. Bočková 6/3 

Kombinovaná forma       

Speciální pedagogika  8 h zk 3 P Dr. Gajzlerová 1/1 

Metodologie 1 8 h k 4 P Dr. Slepičková 1/1 

Základy zdravotních nauk 8 h k 3 P doc. Kachlík 1/1 

ORL – Foniatrie 8 h zk 3 P prof. Šlapák 1/1 

Oftalmologie 8 h zk 3 P Dr. Vrubel 1/1 

Sociologie pro speciální pedagogy 8 h k 3 P Dr. Slepičková 1/1 

Internacionalizace oboru Speciální 

pedagogika 
0 h z 0 P doc. Vojtová 

1/1; 2/1 

3/2; 4/2 

5/3; 6/3 

Neurologie 8 h zk 3 P doc. Šlapal 2/1 

Pediatrie 8 h k 3 P doc. Kachlík 2/1 

Patopsychologie 1 16 h zk 6 P prof. Řehulka 2/1 

Psychiatrie 8 h zk 3 P doc. Kachlík 3/2 

Logopedie – základy oboru 40 h zk 6 P Dr. Bytešníková 2/1 

Surdopedie – základy oboru 40 h zk 6 P Dr. Doležalová 2/1 

Speciálněpedagogická diagnostika 

logopedická 
40 h 

zk 6 
P Dr. Bočková 3/2 

Speciálněpedagogická diagnostika 

surdopedická 
40 h 

zk 6 
P Dr. Horáková 3/2 

Oftalmopedie – základy oboru 40 h zk 6 P Dr. Röderová 3/2 

Somatopedie – základy oboru 40 h zk 6 P Dr. Zámečníková 3/2 

Alternativní a augmentativní 

komunikace 
40 h zk 6 P Dr. Bočková 4/2 

Speciálněpedagogická diagnostika 

oftalmopedická 
40 h zk 6 P Dr. Röderová 4/2 

Speciálněpedagogická diagnostika 

somatopedická 
40 h zk 6 P doc. Opatřilová 4/2 

Psychopedie – základy oboru 40 h zk 6 P Mgr. Odehnalová 4/2 

Komunikační a simulační techniky 

logopedické 
16 h k 3 P Dr. Kopečný 5/3 

Komunikační a simulační techniky 

surdopedické 
16 h k 3 P Dr. Horáková 5/3 

Komunikační a simulační techniky 

oftalmopedické 
16 h k 3 P Dr. Vrubel 5/3 

Komunikační a simulační techniky 

somatopedické 
16 h k 3 P doc. Opatřilová 5/3 

Komunikace osob s duálním 

smyslovým postižením 
40 h k 5 P Dr. Horáková 5/3 

Etopedie – základy oboru 40 h zk 6 P Dr. Červenka 5/3 

Inkluzivní speciální pedagogika 8 h zk 3 P Dr. Gajzlerová 5/3 

Speciálněpedagogická praxe 

diagnostická 
60 h z 8 P Dr. Kopečný 5/3 

Speciálněpedagogická praxe 

intervenční  
60 h z 8 P Dr. Kopečný 6/3 

Případová studie 0 h z 10 V Dr. Bočková 6/3 

Předměty pedagogicko-psychologického základu, jazyků a tělesné výchovy viz přílohy 1. a 2. 



 

13 

 

Pro jednooborové studium organizujeme vlastní praxi. 12 hodin v kombinované formě se rovná 1 hodina v prezenční 

formě, za kolokvium 1 kredit, za zkoušku 2 kredity. U vybraných předmětů může být cca 2 kredity za samostatnou 

práci (povoleno PdF MU) 

Obsah a rozsah SZZk  

Povinný předmět 

Obhajoba bakalářské práce (pokud byla zadána na katedře, pokud je zadaná na jiné katedře, musí být její obsah 

speciálněpedagogický) 

 

Inkluzivní speciální pedagogika (písemný test) 

okruhy 

1. Inkluze – pojetí, inkluzivní vzdělávání, inkluzivní didaktika. 

2. Rámcové podmínky pro inkluzivní výchovu a vzdělání (legislativní podmínky, školský zákon, vyhlášky MŠMT 

ČR). 

3. Pedagogicko-psychologické poradenské služby (školní poradenská pracoviště, specializovaná poradenská 

zařízení). 

4. Systém kurikulárních dokumentů (Bílá kniha, RVP, RVP ZV, dvě úrovně RVP, vzdělávací oblasti). 

5. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální a střední odborné vzdělávání. 

6. Diagnostika ve speciální pedagogice ve školním věku.  

7. Podpůrná opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

8. Logopedie (řeč, komunikace, narušená komunikační schopnost, etiologie a klasifikace vad a poruch 

komunikačních schopností). 

9. Symptomatické poruchy řeči (pojetí, řeč u žáků s MO, charakteristika dysartrie, řeč u žáků s mentálním 

postižením, zvláštnosti ve vývoji řeči žáků nevidomých). 

10. Alternativní a augmentativní komunikace (charakteristika AAK, výhody a nevýhody užití, dynamické a statické 

komunikační systémy). 

11. Surdopedie (pojetí, etiologie, klasifikace sluchových vad, komunikační systémy, sluchová protetika, vzdělávací 

programy pro žáky se sluchovým postižením). 

12. Komunikace žáků se sluchovým postižením (mluvená hlásková řeč, psaná forma řeči, odezírání, pomocné 

artikulační znaky, daktylní řeč, znakový jazyk – vlastní znakový jazyk neslyšících, znakovaný jazyk). 

13. Specifické poruchy učení nebo chování (pojetí, etiologie, klasifikace SPU, diagnostika SPU, charakteristika 

dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, specifických poruch chování, legislativa). 

14. Somatopedie (pojetí, klasifikace, charakteristika vybraných druhů tělesného postižení, podmínky inkluzivního 

vzdělávání žáka s tělesným postižením, kompenzační pomůcky, předprofesní a profesní příprava). 

15. Mozková obrna (charakteristika MO, formy MO, MO jako kombinované postižení, speciálně pedagogická 

diagnostika žáka s MO, úkoly SPC). 

16. Chronické nemoci a jejich vliv na edukaci a profesní přípravu žáků (epilepsie, alergie a astmatická 

onemocnění). 

17. Oftalmopedie (pojetí, etiologie, klasifikace zrakových vad, edukace žáků s těžkým zrakovým postižením, 

poradenské služby dle věkových skupin). 

18. Psychopedie (pojetí, etiologie, klasifikace, charakteristika jednotlivých stupňů, edukace žáků s mentálním 

postižením, předprofesní a profesní příprava, poradenské služby). 

19. PAS (pojetí, etiologie, znaky autistického chování, diagnostická kritéria, cíle výchovy a vzdělávání žáků s PAS, 

TEACCH program, SPC, možnosti vzdělávání). 

20. Souběžné postižení více vadami (pojetí, okruh osob a základní charakteristika těžkého zdravotního postižení, 

definice kombinovaných vad podle MŠMT ČR, klasifikace, charakteristika vybraných vad, možnosti edukace). 

21. Etopedie (charakteristika poruch chování – hledisko speciálněpedagogické – etopedické, hledisko sociologické, 

klasifikace poruch chování, možnosti prevence a řešení poruch chování, ústavní a ochranná výchova, přehled 

školských zařízení, legislativa). 

22. Patologické závislosti (pojetí, drogová závislost, závislost na alkoholu, tabakismus, závislost na hracích 

automatech - klasifikace diagnostická kritéria). 

23. Patopsychologie – charakteristika základních pojmů. 
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Vítková, M. (2006) Somatopedické aspekty. Brno: Paido. 

Vojtová, V. (2008) Úvod do etopedie. Brno: Paido. 

 

Povinný předmět 

Logopedie  

Student si vybírá po jedné otázce z části A a B 

 

Část A Speciálně pedagogická diagnostika 

Okruhy 

1. Vymezení pojmu diagnostika, speciálně pedagogická diagnostika, logopedická diagnostika. Metody speciálně 

pedagogické diagnostiky. Metody a techniky diagnostiky narušené komunikační schopnosti, její cíl. 

2. Model logopedického vyšetření – oblasti komunikační schopnosti, které jsou součástí logopedického vyšetření. 

3. Komplexní diagnostika, týmová spolupráce. 

4. Diagnostika narušeného vývoje řeči.  

5. Diagnostika rhinolalie. 

6. Diagnostika palatolalie. 

7. Spolupráce logopeda při diagnostice poruch hlasu. 

8. Diagnostika dyslalie. 

9. Diagnostika dysartrie. 

10. Diagnostika afázie. 

11. Diagnostika narušení fluence řeči. 

12. Diagnostika mutismu. 

13. Diferenciální diagnostika, její úkoly, spolupráce s dalšími odborníky. 

14. Vymezení systému poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR. 

15. Současné legislativní podmínky poskytování poradenských služeb. 

16. Speciálně pedagogická centra, jejich vznik, cíle, standardní činnosti, personální obsazení. 

17. Speciálně pedagogická centra zabývající se problematikou narušené komunikační schopnosti u dětí a žáků. Cíle, 

standardní činnosti speciální, personální obsazení SPC. 

18. Pedagogicko-psychologické poradny, jejich vznik, standardní činnosti, personální obsazení. 

19. Poradenství v raném věku dítěte. 

20. Osobnost poradenského pracovníka, vzdělanostní a osobnostní předpoklady. 

 

Literatura 

Bytešníková, I., Horáková, R., Klenková, J. (2007) Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: 

Paido. 

Dvořák, J. (1998) Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Edice Logopaedia clinica. 

Dvořák, J. (1999) Slovní patlavost-verbální dyspraxie. Žďár nad Sázavou: Edice Logopaedia clinica.  

Gangale, D. C. (2004) Rehabilitace orofaciální oblasti. Praha: Grada Publishing.  

Klenková, J. (2006) Logopedie. Praha: Grada Publishing. 

Klenková, J. (2000) Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově opožděných dětí. Brno: 

Paido. 

Klenková, J., Kolbábková, H. (2002) Diagnostika předškoláka-správný vývoj řeči dítěte. Brno: MC nakladatelství. 

Lechta, V. (2004) Koktavost. Praha: Portál. 

Lechta, V. a kol. (2003) Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál.  



 

16 

 

Lechta, V. a kol. (2005) Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál. 

Lechta, V. (2002) Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál. 

Lechta, V. (1990) Logopedické repetitorium. Bratislava. 

Mikulajová, M., Rafajdusová, I. (1993) Vývinová dysfázia. Špecifický narušený vývin reči. Bratislava.  

Lechta, V. (1990) Logopedické repetitorium. Bratislava. 

Lechta, V. a kol. (2003) Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál. 

Monatová, L. (2000) Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido. 

Neubauer, K. (1997) Poruchy řečové komunikace u dospělých osob. Asociace klinických logopedů ČR.  

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

Přinosilová, D. (2000) Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno: MU. 

Vašek, Š. (1984) Špeciálněpedagogická diagnostika a prognostika. Bratislava. 

Vohradník, M. (2001) Poruchy řečové komunikace u velofaryngeální insuficience. Dolní Břežany: Scriptorium. 

 

Časopisy: 

Speciální pedagogika, časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Vydává PdF UK v Praze. 

Diagnostika a terapie poruch komunikace. Vydává Asociace klinických logopedů v ČR. 

 

Část B Komunikační a simulační techniky 

Okruhy 

1. Logopedie - vymezení předmětu, úkolů. Významu vědního oboru, vztah logopedie k jiným vědním oborům. 

2. Historický vývoj péče o jedince s poruchami komunikačních schopností. Osobnosti logopedie. 

3. Logoped, kvalifikační i osobnostní předpoklady. Logopedický asistent. 

4. Komunikace, komunikační schopnosti, komunikační proces. Význam komunikace v životě člověka. Etapy 

komunikačního procesu. 

5. Narušená komunikační schopnost - vymezení, různá dělení a klasifikace.  

6. Systém péče o jedince s narušenou komunikační schopností u nás i v zahraničí. Platná legislativa v poskytování 

logopedické intervence. 

7. Logopedická prevence – primární, sekundární, terciární. Obsah logopedické prevence v mateřských školách a na 

1. stupni základní školy. 

8. Ontogeneze řeči, stadia vývoje dětské řeči - předřečové období a vlastní vývoj řeči. Psychomotorický vývoj 

dítěte a jeho vývoj řeči. Jazykové roviny v ontogenezi řeči. 

9. Fonetika, předmět výzkumu fonetiky, základní prvky mluvené řeči. Systém českých hlásek, tvoření jednotlivých 

hlásek. 

10. Anatomie a fyziologie mluvních orgánů - ústrojí respirační, fonační, artikulační. 

11. Speciálně pedagogická diagnostika logopedická - cíl, metody, zásady diagnostiky. Model logopedického 

vyšetření. 

12. Pomůcky a přístroje užívané v logopedické diagnostice i v logopedické terapii.  

13. Narušený vývoj řeči- vymezení, kategorie narušeného vývoje řeči. Možnosti ovlivňování vývoje řeči. 

14. Opožděný vývoj řeči - příčiny opoždění ve vývoji řeči, metodika logopedické intervence u dětí s opožděným 

vývojem řeči. 

15. Průpravná cvičení užívaná při ovlivňování vývoje dětské řeči - rozvoj zrakového a sluchového vnímání, rozvoj 

fonematického sluchu, rozvoj hrubé a jemné motoriky, motoriky mluvních orgánů, grafomotoriky, dechová 

a fonační cvičení, přípravná artikulační cvičení. 

16. Dyslalie - etiologie, klasifikace, diagnostika, zásady logopedické intervence. Metodika navození hlásek. 

17. Vývojová dysfázie - etiologie, symptomatologie, logopedická intervence u dysfatických dětí.  

18. Neurotické a psychotické poruchy řeči - etiologie, symptomy, komplexní péče o tyto jedince.  

19. Tumultus sermonis - etiologie, symptomatologie, logopedická intervence. 

20. Balbuties, současné názory na etiologii, symptomatologie, komplexní péče o balbutiky. 

21. Rhinolalia - etiologie, klasifikace, symptomatologie, logopedická intervence. Adenoidní vegetace. 

22. Palatolalie - etiologie, klasifikace rozštěpů, charakteristické rysy palatolalie, komplexní péče o palatolaliky. 

23. Afázie - etiologie, klasifikace, komplexní péče o afatiky. 

24. Dysartrie - etiologie, klasifikace, symptomatologie, zásady logopedické intervence. 

25. Poruchy hlasu - etiologie, symptomy, hlasová hygiena v dětství i u dospělých osob.  

26. Symptomatické poruchy řeči, etiologie, rozvoj komunikačních schopností u jedinců se symptomatickými 

poruchami řeči. 

27. Symptomatické poruchy řeči u mentálně postižených. Logopedická intervence u osob s mentálním postižením. 

28. Symptomatické poruchy řeči u osob s tělesným postižením.  

29. Specifika logopedické intervence u dětí těžce zrakově postižených a nevidomých. 

30. Alternativní a augmentativní komunikace - různé komunikační systémy. 

31. Poradenský systém ve školství, SPC pro děti s poruchami řeči, úkoly a činnost SPC. 
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Sovák, M. (1986) Logopedie předškolního věku. Praha: SPN. 
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Časopisy 

Speciální pedagogika, časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Vydává PdF UK v Praze. 

 

Student si vybírá po jedné otázce z části A a B 

 

Surdopedie  

Část A Speciálně pedagogická diagnostika 

Okruhy  

 

1. Týmová spolupráce při komplexním diagnostickém vyšetření sluchových vad a mezioborové vztahy.  

2. Význam sluchu, stavba sluchového analyzátoru. 

3. Etiologie sluchového postižení, faktory negativně ovlivňující vývoj sluchového analyzátoru.  

4. Klasifikace vad a poruch sluchu podle věku a období fixace řeči.  

5. Metody vyšetření sluchu, objektivní a subjektivní sluchové zkoušky, screeningová vyšetření. 
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6. Specifika osobnosti jedince se sluchovým postižením, psychologické zvláštnosti osobnosti sluchově 

postiženého.  

7. Řeč, hlas, artikulace sluchově postižených. 

8. Ontogeneze řeči, stádia vývoje řeči u sluchově postižených. 

9. Korekce sluchových vad a užití sluchové protetiky.  

10. Vymezení systému poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a současné legislativní 

podmínky poskytování poradenských služeb.  

11. Střediska rané péče pro sluchově postižené - náplň činností a personální obsazení.  

12. Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené - náplň činností a personální obsazení. 

 

Literatura: 

Herdová, S. Vyšetřování sluchu u dětí. Pediatrie pro praxi, 2004/4. Dostupné na www: <www.solen.cz> 

Holmanová, J. (2002) Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima. 

Horáková, R. (2006) Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In 

Opatřilová, D.(ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami, Brno: MU, s. 243-281. 

Klenková, J., Kolbábková, H. (2005) Diagnostika předškoláka. Brno: MC. 

Lechta, V. (1990) Logopedické repetitorium. Bratislava. 

Lechta, V. a kol. (2003) Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál.  

Monatová, L. (2000) Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido. 

Novák, A. (1994) Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. 

Praha. 

Novák, A. (1997) Foniatrie a pedaudiologie II. Základy fyziologie a patofyziologie řeči, diagnostika a léčba poruch 

řeči. Praha. 

Přinosilová, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno: MU, 1997, 2000. 

Seifertová, J. (2001) Spolupráce praktických dětských lékařů a specialistů v oboru chorob ušních, nosních a krčních. 

Pediatrie pro praxi, 2. Dostupné na World Wide Web: <www.solen.cz> 

Sobotková, A. Včasná diagnostika a pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením jako úkol SPC, In 

Vítková, M. (2003)Otázky speciálně pedagogického poradenství, Brno, MU. 

Vašek, Š. (1984) Špeciálněpedagogická diagnostika a prognostika. Bratislava. 

 

Část B Komunikační a simulační techniky 

I. Část B1 

1. Obor surdopedie, cíl, metody, mezioborové vztahy, předmět zájmu, klasifikace sluchových vad, historický vývoj 

koncepcí vyučování, průkopníci vzdělávání neslyšících. 

2. Význam sluchu, anatomie a fyziologie sluchového ústrojí, etiologie sluchového postižení, metody vyšetření 

sluchu, diagnostika sluchového postižení, důsledky sluchové vady, psychologické zvláštnosti osobnosti jedince 

se sluchovým postižením. 

3. Ontogeneze řeči, stádia vývoje řeči u jedinců se sluchovým postižením, přípravné období a vlastní vývoj řeči 

u dítěte se sluchovým postižením, jazykové roviny, úroveň řeči po stránce obsahové, artikulační a gramatické, 

modulační faktory. 

4. Charakteristika a význam mezilidské komunikace, komunikační formy osob se sluchovým postižením, mimika, 

odezírání, pomocné artikulační znaky, prstová abeceda, současné trendy intrakulturní a interkulturní komunikace. 

Vizuálně motorické komunikační systémy - sociolingvistické a psycholingvistické aspekty komunikace osob se 

sluchovým postižením, postavení znakového jazyka ve společenství neslyšících – znaky přirozeného jazyka, 

foneticko-fonologická stavba znakového jazyka, specifické rysy znakového jazyka – verbální a neverbální složka, 

tlumočení znakového jazyka, etický kodex tlumočníka znakového jazyka. 

5. Individuální sluchová protetika, přístroje a pomůcky pro individuální logopedickou péči a sluchovou výchovu, 

kompenzační pomůcky a jejich význam, metodika práce se sluchadly, podmínky přidělení kochleárního 

implantátu, výběr kandidátů, předoperační příprava, logopedická péče před a po implantaci. 

6. Střediska rané péče, speciálně pedagogická centra, formy spolupráce s rodinou, situace rodičů sluchově 

postiženého dítěte, zdravotnická péče, depistáž, speciálně pedagogická diagnostika, výběr školského zařízení, 

včasná sluchově řečová výchova. 

7. Systém vzdělávání u dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením, předškolní zařízení, základní škola pro 

sluchově postižené, OU, SOU, SOŠ, SŠ pro sluchově postižené, vysoké školy, speciální vyučovací metody, 

organizace vyučování, orální metoda, totální komunikace, bilingvální výchova, neslyšící pedagog. 

8. Integrace dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením do běžných zařízení, podmínky integrace, spolupráce 

s SPC, služby poskytované SPC integrovaným žákům, učitelům běžných škol a rodičům, možnosti a průběh 

socializace osob se sluchovým postižením. 
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9. Problematika profesní orientace, možnosti využití tlumočnických služeb v ČR, organizace osob se sluchovým 

postižením, kluby neslyšících, volnočasové aktivity, časopisy zaměřené na problematiku sluchového postižení, 

kulturní definice hluchoty, neslyšící x Neslyšící. 

10. Péče o jedince se sluchovou a další přidruženou vadou, současné pojetí vícenásobného postižení, pojetí 

a klasifikace hluchoslepoty, etiologie, možnosti vzdělávání, program péče, komunikační systémy osob 

s hluchoslepotou. 

 

II. Část B2 

Ověření praktických dovedností získaných v průběhu studia při komunikaci s rodilými mluvčími znakového jazyka. 
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Speciálněpedagogická praxe diagnostická  

Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi diagnostické 
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program (podmínky z hlediska 
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Maturitní zkouška 
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Distribuce kreditů – SPKT: bakaláři prezenční forma 
 

Druh předmětu Ročník/ 

semestr 

Kredity/ 

semestr 

Způsob ukončení Kredity 

/celkem 

P 1/1 19 3zk; 4k; 3k; 3zk; 3zk; 3k 120 

1/2 27 3zk; 3k; 6zk; 3zk; 6zk; 6zk 

2/3 24 6zk; 6zk; 6zk; 6zk 

2/4 24 6zk; 6zk; 6zk; 6zk 

3/5 26 3k; 3k; 3k; 3k; 5k; 6zk; 3zk 

3/6 0 – 

V 1/1 až 4/2ˣ) 18 4x2z; 10z 18 

Praxe 1/1 0 – 28 

1/2 0 – 

2/3 0 – 

2/4 8 8z 

3/5 10 8z; 2z 

3/6 10 8z; 2z 

Bakalářská práce 2/4 2 2z 8 

3/5 2 2z 

3/6 4 4z 

 

ˣ) Volitelné předměty jsou nabízeny ve více semestrech. 

 

Předměty pedagogicko-psychologického základu pro bakalářské studium viz příloha 1. a 2. Pro jednooborová 

studia připravujeme vlastní praxi. 

 

  



 

23 

 

Distribuce kreditů – SPKT: bakaláři kombinovaná forma 

 
Druh předmětu Ročník/ 

semestr 

Kredity/ 

semestr 

Způsob ukončení Kredity 

/celkem 

P 1/1 19 3zk; 4k; 3k; 3zk; 3zk; 3k 120 

1/2 27 3zk; 3k; 6zk; 3zk; 6zk; 6zk 

2/3 24 6zk; 6zk; 6zk; 6zk 

2/4 24 6zk; 6zk; 6zk; 6zk 

3/5 26 3k; 3k; 3k; 3k; 5k; 6zk; 3zk 

3/6  – 

V 1/1 až 4/2ˣ) 18 4x2z; 10z 18 

Praxe 1/1 0 – 16 

1/2 0 – 

2/3 0 – 

2/4 0 – 

3/5 8 8z 

3/6 8 8z 

Bakalářská práce 2/4 2 2z 8 

3/5 2 2z 

3/6 4 4z 

 
ˣ) Volitelné předměty jsou nabízeny ve více semestrech. 

 

Předměty pedagogicko-psychologického základu pro bakalářské studium viz příloha 1. a 2. 

Pro jednooborová studia připravujeme vlastní praxi. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Speciální pedagogika  

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/1 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Aktivní účast studentů – diskuse nad zvoleným tématem.  

Vyučující  

PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je specifikovat proces edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na základní 

vzdělávání. Součástí předmětu je osvojení základní terminologie a legislativy daného předmětu.  

 

Očekávané výstupy: 

 student získá základní teoretické poznatky v rámci jednotlivých typů postižení žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami;  

 ovládá základní terminologii vztahující se k oborům speciální pedagogiky; 

 orientuje se v systému péče o žáka se SVP. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Inkluze, rámcové podmínky pro inkluzivní výchovu a vzdělávání (legislativní podmínky inkluze, novela 

školského zákona č.82/2015 Sb., vyhlášky MŠMT ČR, č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných). 

 Pedagogicko-psychologické poradenské služby (školní poradenská pracoviště, specializovaná poradenská 

zařízení). 

 Systém kurikulárních dokumentů (podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

RVP, dvě úrovně RVP). 

 Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním věku, diagnostika školní 

zralosti, přehled základních diagnostických metod ve speciálně pedagogické diagnostice, hlavní oblasti 

speciálně pedagogické diagnostiky). 

 Logopedie (komunikace, narušená komunikační schopnost, etiologie a klasifikace vad a poruch 

komunikačních schopností, předměty speciálně pedagogické péče). 

 Surdopedie (etiologie, klasifikace sluchových vad, komunikační systémy, sluchová protetika, předměty 

speciálně pedagogické péče, komunikace). 

 Specifické poruchy učení (pojetí, etiologie, klasifikace SPU, diagnostika SPU, charakteristika dyslexie, 

dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, legislativa). 

 Somatopedie (pojetí, klasifikace, charakteristika vybraných druhů tělesného postižení, výuka žáků s tělesným 

postižením na základní škole, předměty speciálně pedagogické péče, chronické nemoci a jejich vliv na 

edukaci a profesní přípravu žáka). 

 Oftalmopedie (pojetí, klasifikace zrakových vad, edukace dětí/žáků s těžším zrakovým postižením, 

poradenství dle věkových skupin, předměty speciálně pedagogické péče, vzdělávání, raná péče, služby 

sociální rehabilitace). 

 Psychopedie (pojetí, etiologie, klasifikace, charakteristika jednotlivých stupňů, edukace dětí/žáků 

s mentálním postižením, předprofesní a profesní příprava vzdělávání, poruchy autistického spektra – PAS. 

 Souběžné postižení více vadami (pojetí, okruh osob a základní charakteristika těžkého zdravotního postižení, 

definice kombinovaných vad, klasifikace podle MŠMT, možnosti edukace, mozková obrna). 

 Etopedie (charakteristika poruch chování, klasifikace poruch chování, ústavní a ochranná výchova, přehled 

a charakteristika školských zařízení, legislativa, zákon č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Diskuze nad specifikovanými tématy a odbornou literaturou. 
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Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Bartoňová, M., Vítková, M. et al.(2013) Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: MU.  

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

školství. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

Bartoňová, M., Vítková, M. (2015) Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. Brno: MU. 

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

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

Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et al. (2012) Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 

Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

Pipeková, J. et al. (2010) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido. 

 

Doporučená literatura 

Bazalová, B. (2014) Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Praha: Portál. 

Bočková, B. (2011) Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. Brno: MU. 

Čadilová, V., Žampachová, Z. Strukturované učení. Praha: Portál. 

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. (2006) Logopedie. Praha: Grada. 

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

Brno: Paido.  

Opatřilová, D. (2013) Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Brno: MU. 

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

Vojtová, V. (2008) Úvod do etopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Metodologie 1 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 1/0/0 hod. za týden 1 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kolokvium Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  

Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace nezbytné pro tvorbu odborného textu, potažmo 

bakalářské práce. Studenti se stručně seznámí s jednotlivými fázemi výzkumu a získají základní informace 

o kvalitativním a kvantitativním výzkumu. Prostor bude věnován také zásadám pro tvorbu odborného textu 

a informačním zdrojům. 

 

Očekávané výstupy: 

 student má základní informace potřebné pro tvorbu odborného textu; 

 je seznámen s fázemi výzkumu; 

 má základní informace o kvalitativním a kvantitativním výzkumu. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Odborný vs. neodborný text – použití, styl, odborné zdroje pro výzkum ve speciální pedagogice. 

 Co je to věda? Kvantitativní a kvalitativní výzkum (rozdíly, výhody a nevýhody, použití). 

 Jak zahájit výzkum: výzkumný cíl (nápad), výzkumný problém, plán výzkumu a jeho struktura, výzkumné 

otázky (typy výzkumných otázek, základní znaky dobrých výzkumných otázek). 

 Kvantitativní výzkum – hypotéza a operacionalizace (pravidla pro formulování hypotézy, operacionalizace 

jako proces hledání indikátorů). 

 Výzkumný soubor, základní soubor, reprezentativní a nereprezentativní výběr, náhodný a nenáhodný výběr, 

popis výzkumného souboru. 

 Kvantitativní výzkum, základní techniky sběru dat: dotazník, experiment, formulace otázek. 

 Kvalitativní výzkum – tradice a principy kvalitativního výzkumu, rozhovor, pozorování, terénní výzkum, 

nevtíravé techniky výzkumu, případová studie. 

 Jak sbírat kvalitativní data – základní nástroje sběru dat v kvalitativním výzkumu, specifika kvalitativního 

výzkumu ve speciální pedagogice. 

 Etika ve výzkumu – informovaný souhlas, problémy a specifika pedagogického výzkumu. 

 Jak analyzovat kvalitativní data: provázanost teorie a analýzy, kódování poznámek, tematizace. 

 Jak psát odborný text, struktura seminární a bakalářské práce; struktura odborného textu; pokyny děkana 

a katedry, volba tématu práce, vyplnění projektu v ISu. 

 Informace a práce se zdroji: informační prameny, informační instituce, jak hledat informace, hodnocení 

informací; elektronické zdroje a databáze, vhodné a nevhodné zdroje, citace: jak a kdy citovat; citační norma 

ČSN 690. 

 Sekundární analýza dat: kde hledat data a jak k nim přistoupit. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

kolokvium 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

Gavora, P. (ed.) (2000) Úvod do pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido.  

Gavora, P. (ed.) (1996) Výzkumné metody v pedagogice: příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. 1. vyd. 

Brno: Paido. 

 

Doporučená literatura 

Punch, K. (2008) Základy kvantitativního šetření. Translated by Jan Hendl. 1. vyd. Praha: Portál. 

Hendl, J. (2005) Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha: Portál.  

Disman. M. (2000) Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Edited by Miroslav 3. vyd. Praha: 

Karolinum. 374 s.  

Hendl, J (1999) Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Základy zdravotních nauk 

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  
Předpokládají se základní znalosti morfologických a fysiologických poměrů v lidském organismu na středoškolské 

úrovni. V případě potřeby je možné před výkladem nové látky ověřit a stručně připomenout klíčové momenty nutné k 

porozumění (slovně, obrázky, schématy, videoprojekcí, PC prezentací). Po dohodě se studenty jim vyučující uloží 

domácí přípravu k následující přednášce. Pomocí samostudia z doporučené odborné i populárně vědecké literatury lze 

učivo osvěžit a lépe fixovat. 

Vyučující  

doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními riziky, patologickými stavy a významnými chorobami, s nimiž se 

může pedagog setkat, podání přehledu jejich příznaků, vývoje, možností prevence, první pomoci a léčby.  

 

Očekávané výstupy: 

 student zná základní rizika, patologické stavy a významné choroby; 

 umí poznat jejich příznaky; 

 zná možnosti prevence, první pomoc a léčbu. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Základní terminologie a vymezení oboru, zdraví a jeho determinanty.  

 Dítě a prostředí, dědičnost, životní podmínky, úloha faktorů prostředí.  

 Příznaky poruch zdraví dítěte školního věku, základy obecné infektologie, epidemiologický řetězec.  

 Choroby přenosné vzduchem, vodou a potravinami, krví, pohlavním stykem, působená prvoky, červy, 

členovci. Imunologické minimum, poruchy obranyschopnosti, očkování, očkovací kalendář.  

 Neinfekční choroby hromadného výskytu, systém rizikových faktorů.  

 Kardiovaskulární onemocnění - výskyt, etiologie, zástupci, rizikové a ochranné faktory, léčba a prevence.  

 Nádorová onemocnění - výskyt, etiologie, zástupci, rizikové a ochranné faktory, léčba a prevence.  

 Diabetes mellitus - výskyt, etiologie, typ I a II, rizikové a ochranné faktory, léčba a prevence, první pomoc.  

 Alergie a škola - výskyt, etiologie, zástupci, rizikové a ochranné faktory, léčba a prevence, první pomoc.  

 Epilepsie, neurózy v dětském věku, mozková obrna, lehká mozková dysfunkce.  

 Charakteristika prostředí ve škole, únava, přetěžování, režim dne, podmínky školní práce.  

 Energetická a biologická hodnoty stravy, základní živiny, pitný režim, rizikové a ochranné faktory.  

 Dětské úrazy, riziková období dětského věku, prevence úrazů a první pomoc. 

 Kardiopulmocerebrální resuscitace, stavění krvácení, šok a protišoková opatření.  

 Popáleniny a omrzliny, úpal, úžeh, akutní horečnaté stavy, otravy a poleptání.  

 Lékárnička. Její vybavení a význam jednotlivých součástí. 

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 60 otázkách 

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

dosáhnout nejméně 40 správných odpovědí. V případě nesouhlasu studenta či jiných překážek, jež mu brání splnit 

písemnou formu (test), lze vyzkoušení provést i ústně. Vyučující posluchači zadá 3 otázky vycházející ze sylabu 

předmětu, umožní mu písemnou přípravu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

Kotulán, J. (2012) Zdravotní nauky pro pedagogy. 3. vyd. Brno: MU. 

Zuchová, B. a kol. (2010) První pomoc. Elportál, Brno: MU. 

Zuchová, B. (2007) Základní postupy neodkladné resuscitace - Guidelines 2005. Elportál, Brno: MU. 

 

Doporučená literatura 

Machová, J. (2002) Biologie člověka pro učitele. 1. vyd. Praha: Karolinum. 

Smith, T. (2001) Lidské tělo: ilustrovaný průvodce jeho stavbou, funkcí a některými poruchami. 2. vyd. Praha: Fortuna 

Print. 

Kábrt, J. J., Kábrt, J. R. (2004) Lexicon medicum. 2. vyd. Praha: Galén. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu ORL – Foniatrie 

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  

Přednášky v daném oboru 

Vyučující  

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

 

Cílem předmětu Otolaryngologie a foniatrie je seznámit studenty se základy jmenovaných předmětů. 

 

Očekávané výstupy: 

 student si osvojí základní informace týkající se problematiky ORL a foniatrie; 

 umí aplikovat získané poznatky při edukaci žáků s narušenou komunikační schopností a se sluchovým 

postižením. 

 

Hlavní témata (osnova): 
1. Otolaryngologie: 

 Ucho: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba 

 Nos: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba 

 Hltan: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba 

 Hrtan: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba 

 

2. Foniatrie: 

 Sluch: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba 

 Hlas: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba 

 Řeč: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, nejčastější choroby a jejich léčba  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Znalosti předmětu ověřované zkouškou 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Šlapák, I., Floriánová, P. (1999) Kapitoly z otorinolaryngologie a foniatrie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: 

Paido. 

 

Doporučená literatura 

Základy otorinolaryngologie a foniatrie pro studenty speciální pedagogiky. 

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/js09/orl/web/index.html 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Oftalmologie 

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. Martin Vrubel, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu . 

Cílem předmětu je seznámit studenty se základním pojmoslovím oboru, anatomie a funkce lidského zrakového orgánu. 

Dále budou posluchači seznámeni se základními chorobnými stavy, týkajícími se zraku, s jejich etiologií, 

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

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v základním pojmosloví oboru; 

 zná základní chorobné stavy, týkající se zraku; 

 zná vliv patologií na funkční vidění. 

 

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. 

 Visus a jeho vyšetření, refrakční vady – jejich projevy a korekce. 

 Akomodace a její poruchy, presbyopie a její možnosti korekce. 

 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. 

 Elektrofysiologie oka a její využití. 

 Binokulární vidění – Poruchy okohybného aparátu, strabismus konkomitující, strabismus inkomitantní. 

 Náprava rovnovážného postavení očí, náprava jednoduchého binokulárního vidění, ortoptika, pleoptika, 

vyšetřovací a rehabilitační postupy. 

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

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

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

 Celková a onkologická onemocnění mající vliv na funkční vidění. 

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 

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

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

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

Oxford: Oxford University Press, s. 671-137.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Sociologie pro speciální pedagogy 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/1 

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

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií, obsahem a poznatky z oboru sociologie, s důrazem na oblasti relevantní 

pro obor speciální pedagogika a pro pedagogickou a sociální praxi. Studující se seznámí s různými tématy, kterým se 

věnuje soudobé historické bádání. 

 

Očekávané výstupy: 

 student má znát základní poznatky z oboru sociologie; 

 zná různá témata, kterým se věnuje soudobé historické bádání. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Společenské souvislosti vzniku sociologie, zakladatelé sociologie (od tradiční k moderní společnosti, 

sociologie jako věda o moderní společnosti, první sociologická témata, klasikové oboru a jejich myšlenky 

a díla) 

 Základní sociologické pojmy a paradigmata (sociální normy a deviace, socializace, sociální kontrola, stigma) 

 Sociologie rodiny (tradiční, moderní a pozdně moderní rodina, aktuální trendy v partnerském a rodinném 

životě) 

 Sociologie medicíny (periodizace období medicíny, medicinalizace, role lékaře a pacienta, sociální obsah 

nemoci) 

 Sociologie vzdělávání (vzdělávání jako nástroj reprodukce sociálních nerovností, aktuální trendy ve 

vzdělávání, vztah rodičů a školy) 

 Sociologie sociální stratifikace a sociálního vyloučení (základní teorie sociální stratifikace, sociální exkluze 

a inkluze) 

 Sociologie dětství (vývoj sociologie dětství, proměny dětství, sociální, kulturní a geografická zakotvenost 

konceptu dětství, aktuální výzkumy) 

 Sociologie postižení (modely postižení, práva postižených, postoje obecné populace k osobám s postižením) 

 Postmoderní společnost a její teoretikové (charakter stávající společnosti, klíčové sociologické koncepty 

vztahující se k popisu pozdně moderní či postmoderní společnosti) 

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  



 

34 

 

Povinná literatura 

Bauman, Z., May, T. (1996) Myslet sociologicky. Praha: Slon. (vybrané kapitoly) 

Bártlová, S. (2005) Sociologie medicíny a zdravotnictví. 6. přepracované a doplněné vydání. Grada Publishing a.s. 

(vybrané kapitoly) 

Goffman, Erving (2003) Stigma: poznámky k problému zvládání narušené identity. Sociologické nakladatelství Slon. 

(vybrané kapitoly) 

Keller, J. (2005) Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství. (vybrané kapitoly) 

Možný, I. (2006) Rodina a společnost. Sociologické nakladatelství. (vybrané kapitoly) 

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. 

Winkler, J. et al. (1997) Velký sociologický slovník. Karolinum Praha. (vybrané kapitoly) 

 

Doporučená literatura 

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

Novosad, L. (2011) Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, 

člověka a tělesné postižení. Praha: Portál. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Internacionalizace oboru speciální pedagogika 

Typ předmětu P doporučený ročník / 

semestr 

1/1; 1/2 

2/3; 2/4 

3/5; 3/6 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky  

Další požadavky na studenta  

Požadavky jsou specifikovány ve vazbě na konkrétní formu plnění předmětu. 

Vyučující  

doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studenta z oboru a zlepšit jeho kompetence při aplikaci speciálněpedagogických 

strategií v mezinárodním kontextu. Osnova předmětu souvisí s podmínkami pro jeho naplnění danými konkrétními 

požadavky v rámci jedné z následujících forem. 

 

Očekávané výstupy: 

 student má rozšířené znalosti z oboru speciální pedagogika v mezinárodních souvislostech; 

 umí aktivně vystoupit na mezinárodní konferenci. 

 

Hlavní témata (osnova): 

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

součástech MU vyučovaného v cizím jazyce; předmět musí být zaměřen na speciální 

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

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

 za odbornou speciálně pedagogickou/andragogickou praxi vedenou v rámci pracovní stáže v zahraničí 

(např. v rámci programu Erasmus+), přičemž minimální doba pobytu na pracovní stáži jsou 2 měsíce, 

 za účast na mezinárodní letní škole v zahraničí se zaměřením na speciální pedagogiku/andragogiku, 

pedagogiku, psychologii, sociologii nebo příbuznou disciplínu v rozsahu nejméně dvou týdnů, 

 za napsání diplomové práce v anglickém, německém a ve výjimečných případech jiném světovém jazyce, 

 za účast na nejméně třech přednáškách nebo seminářích zaměřených na speciální pedagogiku/andragogiku, 

pedagogiku, psychologii, sociologii nebo příbuznou disciplínu, vedených v cizím jazyce hostujícími 

profesory na PdF MU nebo jiných součástech MU 

 za aktivní vystoupení v cizím jazyce/v zahraničí na studentské vědecké konferenci 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  0 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

V průběhu studia účast na nejméně jedné přednášce nebo semináři tematicky zaměřeném na studovaný obor vedených 

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

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Booth, T., Ainscow, M. (2002) Index for inclusion: developing learning and participation in schools (Rev ed.). 

Bristol: CSIE. 

 

Doporučená literatura 

Education today: the OECD perspective. (c2009) Education today: the OECD perspective (1.st ed.). Paris: OECD. 

International classification of functioning, disability and health: children and youth version: ICF-CY. (2007) 

Geneva: World Health Organization. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Neurologie 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/2 

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  

žádné 

Vyučující  

doc. MUDr. Radomír Šlapal, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy oboru neurologie. 

 

Očekávané výstupy: 

 student zná základní pojmy z neurologie pro potřeby speciálních pedagogů;  

 umí aplikovat získané poznatky při edukaci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Hlavní témata (osnova): 

1. Obecná neurologie. 

 Definice a náplň oboru. 

 Anatomie a fyziologie nervového systému. 

 Mozková kůra a kognitivní funkce. 

 Neurologická diagnostika a vyšetření včetně pomocných vyšetřovacích metod. 

 

2. Speciální neurologie 

 Neurovývojové poruchy s akcentem na problematiku ADHD a poruch autistického spektra (PAS). 

 Dětské neurózy. 

 Bolesti hlavy.  

 Epilepsie. 

 Ostatní problematika dětské neurologie. 

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 

Šlapal R. (2007) Vývojová neurologie pro speciální pedagogy. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

 

Doporučená literatura 

Vítek, J. (2007) Medicínská propedeutika pro speciální pedagogy. Úvod do neurologie. úvod do oftalmologie. Texty 

k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

  



 

37 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Pediatrie 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/2 

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  
Předpokládají se základní znalosti morfologických a fysiologických poměrů v lidském organismu na středoškolské 

úrovni. V případě potřeby je možné před výkladem nové látky ověřit a stručně připomenout klíčové momenty nutné k 

porozumění (slovně, obrázky, schématy, videoprojekcí, PC prezentací). Po dohodě se studenty jim vyučující uloží 

domácí přípravu k následující přednášce. Pomocí samostudia z doporučené odborné i populárně vědecké literatury lze 

učivo osvěžit a lépe fixovat. 

Vyučující  

doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s okolnostmi růstu a vývoje dítěte, se základními patologickými stavy 

a významnými chorobami dětského věku, s jejich příznaky, etiologií, diagnostikou, možností prevence, první pomoci 

a terapie.  

 

Očekávané výstupy: 

 student zná základní patologické stavy a významné choroby dítěte; 

 umí poskytnout první pomoc; 

 je seznámen s prevencí.  

 

Hlavní témata (osnova): 

 Zdraví, jeho definice, ovlivňující faktory, prevence, ochrana a podpora zdraví.  

 Základní poznatky z genetiky člověka, poruchy genotypu, geneticky podmíněné choroby, diagnostika. 

 Rizikový novorozenec, definice, význam, příčiny, prevence, léčba.  

 Nejčastější choroby, ohrožující novorozence, pre-, peri- a postnatální komplikace.  

 Novorozenecká žloutenka - definice, význam, etiologie, terapie. Růst a vývoj dítěte, jeho normy a poruchy. 

 Období dětského věku, jejich charakteristika, význačná zdravotní a sociální rizika, možnosti ochrany. 

 Poruchy energetického metabolismu, cukrovka, endokrinně podmíněné poruchy.  

 Nejčastější respirační onemocnění - obecné principy, typy, průběh, rizika, prevence a léčba.  

 Nejčastější onemocnění trávicího ústrojí - obecné principy, typy, průběh, rizika, prevence a léčba.  

 Onemocnění srdce a krevního oběhu, choroby krve - přehled, diagnostika, prevence, léčba.  

 Nádorová onemocnění - přehled, diagnostika, prevence, léčba.  

 Imunita, její funkce a poruchy, alergie - etiologie, typy, chorobné stavy, diagnostika, terapie, prevence. 

 Choroby vylučovací soustavy - příznaky, významné patologie, terapie, prevence.  

 Dětské úrazy a otravy, rizika, první pomoc, terapie, prevence.  

 Význam rodiny pro dítě, pediatrické aspekty náhradní rodinné péče.  

 Syndrom CAN, základní typy sociálních patologií, jejich včasná detekce a prevence. 

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 60 otázkách v rozsahu sylabu. Odpovědi jsou nabízeny 

uzavřenou formou, správná je právě jedna z několika uvedených. Je třeba dosáhnout nejméně 40 správných odpovědí. 

V případě nesouhlasu studenta či jiných překážek, jež mu brání splnit písemnou formu (test), lze vyzkoušení provést 

i ústně. Vyučující posluchači zadá 3 otázky vycházející ze sylabu předmětu, umožní mu písemnou přípravu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

Mrzena, B. (2009) Pediatrie: vybrané kapitoly pro studující speciální pedagogiky PdF UK v Praze. 1. vyd. Brno: 

Paido.  

Zahálková, M. (2005) Pediatrie pro speciální pedagogy. 3. vyd. Brno: MU. 

Zuchová, B. a kol. (2010) První pomoc. Elportál, Brno: MU. 

 

Doporučená literatura 

Kábrt, J. J., Kábrt, J. R. (2004) Lexicon medicum. 2. vyd. Praha: Galén. 

Machová, J. (1994) Biologie člověka pro speciální pedagogy. 2. vyd. Praha: Karolinum. 

Machová, J. (2002) Biologie člověka pro učitele. 1. vyd. 1. Praha: Karolinum. 

Müllerová, L. (2000) Základy pediatrie pro studenty učitelství. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Patopsychologie 1 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu 2/0/0 hod. za týden 2 kreditů 6 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Samostatné studium odborné a doporučené literatury. 

Vyučující  

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je naučit studenta základní pojmy, kterými lze charakterizovat a popisovat psychologické fenomény, 

jež se vyvíjejí mimo normu, pochopit mechanismus vývoje psychických odchylek, zvládnout terminologii poruch 

jednotlivých psychických funkcí a pochopit psychologickou problematiku nemocných a zdravotně postižených, tak 

aby absolvent mohl aktivně komunikovat s odbornými psychology a lékaři. 

 

Očekávané výstupy: 

 student zná základní pojmy z patopsychologie; 

 chápe mechanismus vývoje psychických odchylek;  

 zná terminologii poruch jednotlivých psychických funkcí; 

 umí aktivně komunikovat s odbornými psychology a lékaři. 

 

Hlavní témata (osnova): 

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

v psychologii.  

 Příčiny duševních poruch. Dědičnost psychických vlastností a vlivy prostředí. Otázka normality.  

 Psychologie handicapu. Handicap a osobnost. Specifické rysy osobnosti postiženého jedince. 

 Poruchy psychických funkcí.  

 Poruchy kognitivních procesů. Poruchy vnímání.  

 Poruchy paměti. Poruchy myšlení. Poruchy řeči. 

 Poruchy emocí a motivace. Poruchy pudů. Poruchy vůle.  

 Poruchy vědomí a pozornosti. Kvantitativní poruchy vědomí. Kvalitativní poruchy vědomí. Poruchy 

pozornosti.  

 Psychologické vyšetření. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 16 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  

Povinná literatura 

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

kap. 2, 3, 4, 5. 

Vágnerová, M. (2014) Současná psychopatologie pro pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál, kap. 1, 2, 3, 4, 5. 

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

 

Doporučená literatura 

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, 2006. 

1. vyd.  

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

Disorders. Cambridge University Press. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Psychiatrie 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/2 

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  
Posluchači budou mít k dispozici sylabus předmětu. Podle jejich podnětů se vyučující soustředí na obtížnější nebo 

aktuální témata. Předpokládá se znalost základů anatomie a fysiologie CNS, biochemie a vzájemných orgánových 

vztahů. V případě potřeby je možné před výkladem nové látky ověřit a stručně připomenout klíčové poznatky. 

Konzultační hodiny mohou posluchači využívat k řešení problémů, týkajících se předmětu i svého studia. 

Vyučující  

doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s významnými patologickými stavy a duševními poruchami, s jejich příznaky, 

etiologií, diagnostikou, možností prevence, první pomoci a terapie, podání základních informací o vyšetřovacích 

metodách v psychiatrii, chemismu CNS. 

 

Očekávané výstupy: 

 student je seznámen významnými patologickými stavy a duševními poruchami; 

 zná možnosti prevence a terapie; 

 umí poskytnout první pomoc. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Náplň a historie oboru, stručný přehled jeho vývoje. 

 Základy psychiatrické propedeutiky. 

 Neurobiologie v psychiatrii, přehled základních transmiterů a jejich význam v CNS. 

 Schizofrenie, vymezení, primární a sekundární příznaky, hlavní formy, etiologie, genetika, léčba. 

 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané drogami, patická reakce. 

 Demence - obecný přehled, typy, etiologie, příznaky, léčba a prevence. 

 Afektivní poruchy - výskyt, vymezení, etiologie, typy, příznaky, léčba a prevence. 

 Epilepsie - obecná charakteristika, etiologie, klasifikace, příznaky, léčba, první pomoc, EEG v epileptologii. 

 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem, fobické stavy, obsedantně kompulzivní poruchy. 

 Disociační a somatoformní poruchy. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8 hodin za semestr 2/3 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

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. V případě nesouhlasu studenta či jiných překážek, jež mu brání splnit písemnou formu (test), lze vyzkoušení 

provést i ústně. Vyučující posluchači zadá 3 otázky vycházející ze sylabu předmětu, umožní mu písemnou přípravu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Zvolský, P. (1998) obecná psychiatrie. 1. vyd. Praha: Karolinum.  

Zvolský, P. (1996) Speciální psychiatrie. 1. vyd. Praha: Karolinum. 

 

Doporučená literatura 

Hynie, S. (1995) Psychofarmakologie v praxi: farmakologie látek ovlivňujících CNS a senzorický systém. 1. vyd. 

Praha: Galén. 

Kachlík, P. (2010) Poznámky k vybraným kapitolám z psychiatrie. 1. vyd. Brno: MU.  

Raboch, J., Zvolský, P. (2002) Psychiatrie. 1. vyd. Praha: Galén. 

Vágnerová, M. (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha: Portál. 

 

  



 

41 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Logopedie – základy oboru 

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  

Předpokladem je intaktní komunikační schopnost. 

Studium odborné literatury. 

Vyučující  

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je problematika studijního a vědního oboru logopedie, seznamuje studenty s principy komunikace 

a průběhem ontogeneze dětské řeči. V rámci předmětu budou představeny klíčové poznatky k jednotlivým formám 

narušené komunikační schopnosti.  

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v současném pojetí oboru logopedie; 

 má přehled o řečovém a psychomotorickém vývoji dítěte; 

 zná jednotlivé formy narušené komunikační schopnosti. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Koncepce oboru logopedie. Mezioborová spolupráce. Historický vývoj logopedie. 

 Systém poskytování logopedické intervence v ČR a související legislativa.  

 Proces lidské komunikace charakteristika, význam.  

 Verbální, nonverbální komunikace. 

 Ontogeneze dětské řeči. 

 Psychologické a společenské faktory vývoje řeči.  

 Anatomie a fyziologie mluvních orgánů.  

 Přehled jednotlivých forem narušené komunikační schopnosti. 

 Klasifikace vývojových forem narušené komunikační schopnosti. 

 Klasifikace získaných forem narušené komunikační schopnosti. 

 Symptomatologie jednotlivých forem narušené komunikační schopnosti. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 40 hodin za semestr  

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Předpokladem je intaktní komunikační schopnost. 

Studium odborné literatury 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Klenková, J. Logopedie. (2006) 1. vyd. Praha: Grada Publishing.  

 

Doporučená literatura 

Bytešníková, I., Klenková, J., Horáková, R. (2007) Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: 

Paido. 

Dvořák, J. (1998) Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Edice Logopaedia clinica. 

Klenková, J., Bočková, B., Bytešníková, I. (2012) Kapitoly pro studenty logopedie. Brno: Paido. 

Klenková, J. (2000) Kapitoly z logopedie I. 2. vyd. Brno: Paido. 

Klenková, J. et al. (2013) Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním 

prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. Brno: MU. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Surdopedie – základy oboru 

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  

Studium odborného textu, průběžné testování, diskuse nad odborným textem a praktickými ukázkami. Zpracování 

případové studie jedince se sluchovým postižením dle pokynů vyučujícího. 

Vyučující  

PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen definovat specifika péče o osoby se sluchovým postižením od 

narození do konce života. Bude se umět orientovat v možnostech diagnostiky sluchových vad; bude umět vyjmenovat 

typické odchylky ve vývoji řeči u dětí se sluchovým postižením; bude umět odůvodnit potíže při čtení s porozuměním 

u osob s prelingvální sluchovou vadou a znát zvláštnosti jejich písemného projevu; bude se orientovat v možnostech 

kompenzace sluchových vad a vyjmenovat kompenzační pomůcky využívané osobami se sluchovým postižením. 

Student bude schopen charakterizovat možnosti a průběh včasné intervence jedinců se sluchovým postižením; bude 

umět popsat strukturu komplexní péče; systém vzdělávání; možnosti profesního uplatnění; dále bude seznámen 

s jednotlivými vizuálněmotorickými komunikačními systémy; bude znát možnosti tlumočení z/do znakového jazyka 

a bude umět popsat způsob péče možnosti komunikace u osob s duálním smyslovým postižením. 

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v současném pojetí oboru surdopedie; 

 orientuje se v možnostech diagnostiky a kompenzace sluchových vad; 

 zná strukturu komplexní péče. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Obor, cíl, metody, mezioborové vztahy, předmět zájmu oboru surdopedie. 

 Význam sluchu, stavba ucha, etiologie sluchového postižení, faktory negativně ovlivňující vývoj sluchového 

analyzátoru, klasifikace sluchových vad, metody vyšetření sluchu, screeningová vyšetření, osobnost jedince 

se sluchovým postižením. 

 Ontogeneze řeči, stádia vývoje řeči u jedinců se sluchovým postižením, úroveň řeči po stránce obsahové, 

artikulační a gramatické, charakteristika hlasového projevu u jedinců se sluchovým postižením. 

 Charakteristika a význam mezilidské komunikace, komunikační formy osob se sluchovým postižením – 

přehled a popis, vizuálně motorické komunikační systémy – český znakový jazyk, znakovaná čeština. 

 Individuální sluchová protetika, přístroje pro individuální logopedickou péči, kompenzační pomůcky a jejich 

význam, kochleární implantát, metodika práce se sluchadly a kochleárním implantátem. 

 SRP, SPC a formy spolupráce s rodinou, zdravotnická péče, depistáž, orientační a diagnostická vyšetření, 

situace rodičů dítěte se sluchovým postižením, formy rané péče, výběr školského zařízení. 

 Organizace vyučování u žáků se sluchovým postižením, orální metoda, totální komunikace, bilingvální 

přístup, využití znakového jazyka - neslyšící pedagog. Vzdělávací systém v ČR, integrace dětí, žáků 

a studentů se sluchovým postižením. 

 Kulturní definice hluchoty – „Neslyšící“, organizace osob se sluchovým postižením, kluby neslyšících 

a nedoslýchavých, volnočasové aktivity, časopisy zaměřené na problematiku sluchového postižení, 

socializace a možnosti profesionální orientace, tlumočnické služby. 

 Pojetí a klasifikace hluchoslepoty, etiologie, možnosti vzdělávání, organizace pro jedince s hluchoslepotou, 

charakteristika komunikačních forem osob s hluchoslepotou. 

 Průkopníci vzdělávání neslyšících (obd. 16. – 17. století), rozvoj institucí, ústavů a škol pro sluchově 

postižené, historický vývoj koncepcí vyučování, milánský kongres, péče o jedince se sluchovým postižením 

v českých zemích. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 40 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
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Student v průběhu semestru absolvuje průběžné testování (online) a zpracuje seminární práci. Téma a forma budou 

upřesněny vyučujícím: studium odborného textu, myšlenková mapa, případová studie. Informace budou 

aktualizovány v Interaktivních osnovách v Informačním systému MU.  

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Bytešníková, I., Klenková, J., Horáková, R. (2007) Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: 

Paido. 

Horáková, R. (2012) Sluchové postižení. Úvod do surdopedie. Praha: Portál. 

Horáková, R. Uvedení do surdopedie. In Pipeková, J. (2010) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozš. vyd. 

Brno: Paido. 

Hrubý, J. (1997, 1998) Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. a 2. díl. 

Praha: Septima. 

Jungwirthová, I. (2015) Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. 1. vyd. Praha: Portál. 

Krahulcová, B. (2014) Komunikační systémy sluchově postižených. 1. vyd. Praha: Beakra. 

Lejska, M. (2003) Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido.  

Strnadová, V. (1995) Jaké je to neslyšet. Praha: Česká unie neslyšících.  

Škodová, E., Jedlička, I. a kol. (2007) Klinická logopedie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál (Část V – Narušená 

komunikační schopnost v důsledku vad a poruch sluchu) 

Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob (Předpis č. 423/2008 Sb., Úplné znění zákona č. 

155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 384/2008 Sb.) 

www.detskysluch.cz/ 

www.cktzj.com 

www.ruce.cz 

www.ticho.cz 

www.pevnost.com 

www.lorm.cz 

www.teiresias.muni.cz 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Speciálněpedagogická diagnostika logopedická  

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 zkouška Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Studium odborné literatury, zpracování případové studie, zpracování pomůcek a materiálů dle pokynů vyučující 

Vyučující  

PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Student získá základní poznatky o diagnostice narušené komunikační schopnosti a metodách, které lze v rámci 

speciálně pedagogické diagnostiky použit. V rámci předmětu budou prezentovány možnosti mezioborové spolupráce 

a také činnost poradenských zařízení v rezortu školství. 

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v možnostech mezioborové spolupráce v rámci komplexní diagnostiky narušené 

komunikační schopnosti a poradenství poskytovaném ve školských poradenských zařízeních;  

 zná základní postupy diagnostiky narušeného komunikační schopnosti;  

 umí popsat základní metody diagnostiky narušené komunikační schopnosti. 

 

Hlavní témata (osnova):  

 Vymezení problematiky narušené komunikační schopnosti.  

 Model logopedického vyšetření.  

 Obecné postupy logopedického vyšetření. 

 Mezioborová spolupráce.  

 Spolupráce s dítětem, žákem s narušenou komunikační schopností.  

 Charakteristika metod a postupů využívaných v naší logopedické praxi.  

 Metody a postupy využívané v diagnostice porozumění řeči. 

 Metody a postupy využívané v diagnostice řečové produkce.  

 Metody a postupy využívané v diagnostice dílčích složek.  

 Tvorba záznamového archu.  

 Případové studie – prezentace diagnostických postupů, diskuse.  

 Prezentace pomůcek a materiálů – diskuse.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 40 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Studium odborné literatury, zpracování případové studie, zpracování pomůcek a materiálů dle pokynů vyučující 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura  

Klenková, J. (2006) Logopedie. Praha: Grada publishing.  

Lechta, V. (2003) Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál.  

 

Doporučená literatura  
Bednářová, J., Šmardová, V. (2007) Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press. 

Bočková, Barbora. Analýza komunikační schopnosti dětí a žáků - možnosti v diagnostice vývoje řeči. In Klenková J. 

et al. (2013) Jedinci s narušenou komunikační schopnosti a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, 

školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. Brno: Masarykova univerzita. 

Bočková, B., Klenková, J. Přístupy k diagnostice vývoje řeči u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností 

v předškolním věku a v období zahájení školní docházky. In Vítková, M., Opatřilová, D. (2011) Inkluzivní 

vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Brno: Paido.  

Klenková, J., Kolbábková, H. (2003) Diagnostika předškoláka: správný vývoj řeči dítěte. Brno: MC nakladatelství.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Speciálněpedagogická diagnostika surdopedická  

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 zkouška Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Studium odborného textu, průběžné testování, diskuse nad odborným textem a praktickými ukázkami. 

Vyučující  

PhDr. Radka Horáková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je získat základní poznatky o diagnostice sluchových vad a metodách speciálně pedagogické diagnostiky 

– surdopedické, informace o objektivních a subjektivních zkouškách sluchu, komplexním vyšetření, o možnostech 

spolupráce speciálního pedagoga s dalšími odborníky – foniatrem, lékařem ORL, psychologem a neurologem. Studenti se 

seznámí s metodami vyšetření sluchu, osvojí si dovednosti potřebné k realizaci orientačního vyšetření sluchu pomocí 

přenosného audiometru. V rámci předmětu budou představeny služby rané péče, konkrétně náplň činnosti Centra pro 

dětský sluch Tamtam a dále služby poskytované speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené. Důraz bude 

kladen na význam včasné sluchově řečové výchovy, její aplikaci v praxi a využití sluchové protetiky. Součástí předmětu 

jsou také informace reflektující aktuální legislativní podmínky pro vzdělávání jedinců se sluchovým postižením a pro 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, příp. v dalších zařízeních. V rámci 

předmětu budou prezentovány konkrétní příklady dětí s postižením sluchu, které jsou či byly v péči výše jmenovaných 

zařízení.  

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v diagnostice sluchových vad a metodách speciálně pedagogické diagnostiky – surdopedické; 

 orientuje se v možnostech diagnostiky v období přípravy na povinnou školní docházku a přípravy na povolání 

u dětí a žáků se sluchovým postižením; 

 umí popsat systém rané intervence u dětí se sluchovým postižením v ČR; 

 umí uvést postupy práce a význam týmové spolupráce odborníků participujících na péči o jedince se sluchovým 

postižením v raném věku. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Anatomie e a fyziologie sluchového ústrojí. 

 Sluch a jeho význam, důsledky sluchových vad. 

 Diagnostika sluchových vad, screening sluchových vad u novorozenců, možnosti návazné péče. 

 Speciálně pedagogická diagnostika surdopedická. 

 Zajištění rané intervence u jedinců se sluchovým postižením v ČR. 

 Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené. 

 Sluchová protetika. 

 Včasná sluchově řečová výchova u jedinců se sluchovým postižením. 

 Raná komunikace s dítětem se sluchovým postižením ve slyšící a neslyšící rodině. 

 Rozvoj komunikačních dovedností u dítěte se sluchovým postižením v předškolním a mladším školním věku. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 40 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Student zpracuje případovou studii dítěte se sluchovým postižením v rozsahu cca. 2-3 strany formátu A4, která bude 

reflektovat možnosti včasné diagnostiky a následné péče o jedince s diagnostikovanou vadou sluchu v ČR. 
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Povinná literatura 

Doležalová, L., Hricová, L. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In Opatřilová, D., 

Nováková, Z. et al. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita. 

Hricová, L., Doležalová, L. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In Bartoňová, 

M., Bytešníková, L. et al. (2012) Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova 

univerzita.  

Dršata, J., Havlík, R. a kolektiv autorů (2016) Foniatrie – Sluch. Havlíčkův Brod: Tobiáš. 

Horáková, R. (2012) Sluchové postižení: úvod do surdopedie. 1. vyd. Praha: Portál. 

Jungwirthová, I. (2015) Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. 1. vydání. Praha: Portál. 

 

Doporučená literatura 

Barvíková, J. a kol. (2015) Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou opory z důvodu sluchového postižení nebo 

oslabení sluchového vnímání. Olomouc: UPOL. 

Holmanová, J. (2002) Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima. 

Horáková, R. (2006) Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In Opatrilová, 

Dagmar. Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. 

Roučková, J. (2006) Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením. Praktické návody a důležité informace. Praha: 

Portál. 

Svobodová, K. (2005) Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. Praha: Septima. 

Šedivá, Z. (2006) Psychologie sluchově postižených ve školní praxi. Praha: Septima. 

 

DVD - Raná komunikace v neslyšící rodině  

 návodná pomůcka pro slyšící i neslyšící rodiče, jak postupovat při výchově jejich dítěte se sluchovým postižením. 

DVD obsahuje videoukázky komunikace neslyšících maminek s jejich neslyšícími dětmi, komentáře ukázek, 

užitečné rady pro výchovu dětí v raném věku, vyprávění maminek o jejich zkušenostech, atd. (www.frpsp.cz) 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Oftalmopedie – základy oboru 

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 zkouška Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  
Aktivní účast v hodinách, seminární práce na stanovené téma. 

Vyučující  

PhDr. Petra Röderová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní informace z oboru pedagogiky osob s postižením zraku 

s důrazem na výchovu a vzdělávání slabozrakých a nevidomých. Získat znalosti o paradigmatu oftalmopedie, 

fyziologii zraku, vývoji vidění, jeho patologii a vlivu na kvalitu života. Dále pak pochopit systém vzdělávání, speciální 

pomůcky, poradenství a intervenci v procesu edukace, metodiku práce podle Lili Nielsen, zrakovou stimulaci 

a zrakovou terapii. Seznámit studenty s principy provázení, s odstraňováním bariér a s komunikací s osobami se 

zrakovým postižením. Návazné jsou znalosti z oblasti sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením. 

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v oboru oftalmopedie; 

 zná souvislosti a propojuje teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi; 

 umí získané poznatky použít v edukaci žáků se zrakovým postižením. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Paradigma oftalmopedie. Základní informace z historie péče o osoby se zrakovým postižením v ČR 

a v zahraničí. Písmo pro osoby se zrakovým postižením. 

 Anatomie zrakového orgánu a fyziologie procesu vidění. Vývoj zrakového vnímání. 

 Základní vyšetření zrakových funkcí a funkční vyšetření zraku z pohledu speciálního pedagoga, zraková 

terapie a zraková stimulace. 

 Základní patologie zraku v dětském a dospělém věku. Projevy patologií a jejich vliv na kvalitu života.  

 Speciální pomůcky pro osoby nevidomé a osoby s oslabeným viděním. Využívání těchto pomůcek v běžném 

životě a v edukačním procesu.  

 Raná péče, její formy a služby. Střediska rané péče a podpora rodin s dětmi s postižením zraku 

a s kombinovaným postižením. 

 Osobnost člověka se zrakovým postižením, vliv ztráty či oslabení zraku na psychické procesy. 

Psychomotorický vývoj dítěte s těžkým zrakovým postižením.  

 Dítě se zrakovým postižením v předškolním věku, speciálněpedagogická intervence. Reedukace poruch 

binokulárního vidění. 

 Dítě s postižením zraku ve školním věku, speciálněpedagogická intervence. Vzdělávání žáků s postižením 

zraku v ČR. 

 Adolescence. Příprava na povolání. Celoživotní vzdělávání. Pracovní rehabilitace a rekvalifikace. 

 Systém tyflorehabilitace osob se zrakovým postižením.  

 Výuka prostorové orientace, specifických dovedností a strategií. 

 Odstraňování bariér pro osoby se zrakovým postižením v mikroprostoru a makroprostoru. 

 Komunikace s osobami se zrakovým postižením. Základy provázení. 

 Současné trendy v péči o osoby se zrakovým postižením u nás a v zahraničí. Podpůrná opatření. 

 Kombinovaná postižení, metodika Lili Nielsen. Hluchoslepota. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 40 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

Finková, D., Ludíková, L., Růžičková, V. (2007) Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

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

Paido. 

Röderová, P. (2015) Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí. Brno: MU. 

 

Doporučená literatura 
Jesenský, J. (2007) Prolegomena systému tyflorehabilitace, metodiky tyflorehabilitačních výcviků a přípravy 

rehabilitačně-edukačních pracovníků tyflopedického spektra. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského 

Praha. 

Opatřilová, D., Nováková, Z. et al. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support 

and Intervention for Children with Disabilities. Brno: MU.  

Pipeková, J. (2010) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. vyd. Brno: Paido.  

Röderová, P. (2013) Strategie ve vzdělávání žáků se zrakovým postižením ve střední škole. In Bartoňová, M., 

Pitnerová, P. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Brno: Paido.  

Souralová, E., Ludíková, L. (2015) Vzdělávání hluchoslepých dětí I, II, Scientia, Praha. 

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

univerzita. 

Wiener, P. (2006) Prostorová orientace zrakově postižených. Praha: UK IRZP. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Somatopedie – základy oboru 

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 zkouška Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  
Účast 75 %, samostudium doporučené literatury. 

Vyučující  

PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je prohloubit znalosti v oboru somatopedie, aplikace získaných poznatků, znalost specifik tělesného 

postižení v kontextu speciálněpedagogické podpory. 

 

Očekávané výstupy: 

 student má teoretické znalosti v oboru somatopedie; 

 umí jich použít v kontextu speciálněpedagogické podpory dětí a žáků s tělesným postižením. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Somatopedie jako vědní obor speciální pedagogiky (vymezení, okruh osob, spolupráce s vědními obory, 

spolupráce v oblasti speciálně pedagogických oborů. 

 Východiska vztahu k osobám s tělesným a zdravotním postiženým ve společenském kontextu (periodizace 

přístupů). 

 Život, dílo a význam hlavních představitelů oboru (Jedlička, Bartoš, Chlup, Kábele). 

 Klasifikace pohybových vad. 

 Centrální obrny při zasažení mozku a míchy.  

 Mozková obrna, etiologie, formy MO, vliv na psychický vývoj. 

 Narušená komunikační schopnost. 

 Deformace, klasifikace, charakteristika jednotlivých druhů, podpora. 

 Degenerativní onemocnění pohybového aparátu (přístupy, podpora, význam rozvoje motorických 

dovedností). 

 Charakteristika chronických onemocnění, specifika přístupů, podpora ve škola, spolupráce s rodiči. 

 Epileptický syndrom, specifika přístupů, vliv na školní vzdělávání. 

 Školský systém vzdělávání jedinců s tělesným postižených (předškolní, základní, střední – aktuální 

legislativa, inkluze, poradenské služby). 

 Raná péče u dětí s vývojovými poruchami (cíle a význam, organizace, legislativa). 

 Specifika práce u dětí s tělesným postižením v předškolním vzdělávání. Posuzování školní zralosti u dětí 

s hybným postižením; lateralita. 

 Specifika vzdělávání v základních školách pro žáky s tělesným postižením (pracovní prostředí, kompenzační 

a didaktické pomůcky, speciální formy a metody práce – reedukace, kompenzace, rehabilitace). 

 Organizace a význam škol při nemocnici, ozdravovnách a léčebnách (cíle vzdělávání, rozsah a obsah 

vyučování, hodnocení, herní terapie). 

 Předprofesní příprava a profesní orientace žáků s tělesným postižením (hlediska přiměřenosti při výběru 

školy, poradenství). 

 Postižení ve stáří (možnosti a formy péče o seniory). 

 Speciálně pedagogická diagnostika u žáků s tělesným postižením (metodologická a obsahová stránka 

diagnostiky). 

 Terapie ve speciálně pedagogické péči (vymezení, význam, mezioborová spolupráce). 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 40 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et al. (2012) Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 

Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2013) Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Brno: MU. 

Bartoňová, M., Pitnerová, P. a kol. (2012) Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední 

škole. Brno: MU. 

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

Ošlejšková, H., Vítková, M. (2013) Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na 

základní škole speciální. 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. 

Opatřilová, D. (2010) Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. Brno: MU. 

Opatřilová, D. (2014) Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením. Elportál, Brno: MU. 

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

Masarykova univerzita. 

Opatřilová, D., Vítková, M. (2011) Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími 

potřebami mimo školu. Brno: MU. 

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

MU. 

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

 

Doporučená literatura 

Defektologický slovník. (2000) Praha: H+H, s.r.o. 

Lechta, V. (2002) Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál. 

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

Šlapal, R. (2002) Vybrané kapitoly z dětské neurologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido. 

Vítek, J. (2007) Medicínská propedeutika. Úvod do neurologie. Brno: Paido. 

Vítek, J., Vítková, M. (2010) Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychosociální podpoře jedinců se 

zdravotním postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. Brno: Paido. 

Vítková, M. (2006) Somatopedické aspekty. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Alternativní a augmentativní komunikace 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 2/4 

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  
Průběžná příprava a prezentace pomůcky vycházející z principů AAK, spojená s diskusí.  

Diskuse nad případovými studiemi a doporučeními pro praxi.  

Studium odborné literatury. 

 

Vyučující  

PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je studenta seznámit s problematikou alternativní a augmentativní komunikace, cílovou skupinou 

uživatelů a charakteristikou komunikační systémů užívaných v naší i zahraniční praxi, včetně problematiky výběru 

vhodného komunikačního systému.  

 

Očekávané výstupy: 

 student má přehled o možnostech využití systémů AAK a jejich klasifikaci, systémech užívaných v naší praxi; 

 zná principy komunikace prostřednictvím systémů AAK, facilitačních technikách; 

 orientuje se v oblastech, které je třeba zhodnotit při výběru vhodného komunikačního systému.  

 

Hlavní témata (osnova): 

 Vymezení problematiky AAK, dělení a klasifikace systémů. Charakteristika a cílová skupina uživatelů.  

 Komunikační pas a jeho skladba. 

 Charakteristika a využití systémů – piktogramy, komunikační deník a tabulka.  

 Charakteristika a využití systému – Znak do řeči.  

 Charakteristika a využití systémů VOKS.  

 Charakteristika a využití systémů – sociální a globální čtení.  

 Technické pomůcky a software užívaný v oblasti alternativní a augmentativní komunikace.  

 Případové studie – ukázky aplikace systémů AAK u dětí a žáků.  

 Případové studie – ukázky aplikace systémů AAK u dospělých.  

 Problematika výběru vhodného komunikačního systému. Techniky facilitace – komunikace s uživatelem 

AAK.  

 Využití simulačních pomůcek k rozvoji kompetencí studentů v oblasti logopedické intervence u dětí, žáků 

s narušenou komunikační schopností.  

 Koncepce pomůcek AAK – komunikační deníky a tabulky.  

 Prezentace pomůcek, diskuse. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 40 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Průběžná příprava a prezentace pomůcky vycházející z principů AAK, spojená s diskusí.  

Diskuse nad případovými studiemi a doporučeními pro praxi.  

Studium odborné literatury. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

Bočková, B. (2015) Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace: učební text. Brno: Masarykova 

univerzita (online: pdf). 

 

Doporučená literatura 

Janovcová, Z. (2003) Alternativní a augmentativní komunikace: učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 

Šarounová, J. (2014) Metody alternativní a augmentativní komunikace. 1. vyd. Praha: Portál. 

Kubová, L (1996) Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Praha: Tech-Market. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická  

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 2/4 

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  

Aktivní účast v hodinách, seminární práce na stanovené téma, studium odborné literatury 

Vyučující  

PhDr. Petra Röderová, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Student získá základní poznatky o diagnostice zrakového postižení a o metodách, které lze použít v rámci 

speciálněpedagogické diagnostiky oftalmopedické. V rámci předmětu budou prezentovány možnosti mezioborové 

spolupráce a také činnost poradenských zařízení. 

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v základních postupech speciálněpedagogické diagnostiky zrakového postižení;  

 má znalost možností mezioborové spolupráce v rámci komplexní diagnostiky zrakového postižení 

a poradenství poskytovaném ve školských poradenských zařízeních;  

 je schopen popsat základní metody diagnostiky postižení zraku v závislosti na věku, stupni a druhu 

postižení.  

 

Hlavní témat (osnova):  

 Vymezení problematiky zrakového postižení.  

 Metody a postupy speciálněpedagogické diagnostiky postižení zrakových funkcí. 

 Mezioborová spolupráce.  

 Psychomotorický vývoj dítěte s postižením zraku, důležitost speciálněpedagogické diagnostiky 

oftalmopedické v jeho podpoře. 

 Diagnostika zrakového postižení a souvislosti postižení zraku s úrovní a rozvojem kompenzačních smyslů 

a strategií.  

 Diagnostika zrakových funkcí u dětí raného a předškolního věku. Poruchy binokulárního vidění. 

 Diagnostika zrakových funkcí a souvisejících speciálních vzdělávacích potřeb u dětí školního věku. 

 Diagnostika zrakového postižení u dítěte s kombinovaným postižením. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 40 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Aktivní účast v hodinách, seminární práce na stanovené téma, studium odborné literatury 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura  

Baslerová, P. a kol. (2012) Diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením. Olomouc: UP. 

Finková, D., Ludíková, L., Růžičková, V. (2007) Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Olomouc: 

Univerzita Palackého. 

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

Moravcová, D. (2004) Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. 1. vyd. Praha. Triton. 

 

Doporučená literatura  

Baslerová, P. a kol. (2012) Metodika práce se žákem se zrakovým postižením. Olomouc: UP. 

Čálek, O., Holubář, Z., Cerha, J. (1991) Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství. 

Nielsenová, L. (1998) Učení zrakově postižených dětí v raném věku. Praha: ISV Nakladatelství. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická  

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 2/4 

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  

75 % účast na semináři, samostudium odborné literatury na doporučení vyučujícím, zpracování případové studie. 

Vyučující  

doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Student získá základní poznatky o speciálněpedagogické diagnostice somatopedické a jejích specificích. V rámci 

předmětu bude kladen důraz na mezioborovou spolupráci a možnosti poradenských služeb poskytovaných v ČR. 

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v somatopedické terminologii; 

 dokáže vybrat a popsat diagnostické metody a nástroje používané při somatopedické diagnostice; 

 je schopen charakterizovat diagnostické domény u žáků s TP; 

 umí vysvětlit specifika somatopedické diagnostiky vzhledem k věkovým obdobím. 

 

Hlavní témata (osnova):  

 Pojetí speciálněpedagogické diagnostiky somatopedické, cílová skupina (vybrané druhy tělesného postižení 

a onemocnění). 

 Diagnostika v jednotlivých obdobích vývoje (raný věk, předškolní věk, školní věk, dospělost). 

 Diagnostické metody a nástroje (klinické, obecné, záznamové archy). 

 Oblasti diagnostických domén u žáků s tělesným postižením. 

 Specifika školní zralosti, odklad školní docházky. 

 Specifika předprofesní přípravy žáků s tělesným postižením. 
 Poradenské služby, mezioborová spolupráce. 
 Prezentace kompenzačních pomůcek – diskuse. 
 Případové studie – prezentace diagnostických postupů, diskuse. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 40 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Interaktivní účast na seminářích, samostudium odborné literatury na vybrané téma vyučujícím. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

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

Monatová, L. (2000) Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido. 

Opatřilová, D. (2006) Pedagogicko- psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Tišnov.: SURSUM. 

Opatřilová, D. (2010) Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. Brno: MU. 

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. 

 

Doporučená literatura 

Svoboda, M. (ed.), Krejčířová, D, Vágnerová, M. (2015) Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál. 

Svoboda, M., Šnorek, V. (2013) Psychodiagnostika dospělých. Praha: Portál. 

Laak, J. F. (2016) Jak řešit otázky klientů. Průvodce pro studenty, výzkumníky a praktické diagnostiky.  

I Historie, principy. 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. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Psychopedie – základy oboru 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 2/4 

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  

Student se aktivně zapojuje do diskuse na zvolené psychopedické téma, vybrané téma zpracuje a umí ho odborně 

prezentovat.  

Vyučující  

Mgr. Petra Odehnalová 

Stručná anotace předmětu  

Cílem studijního předmětu je osvojit si současné pojetí terminologie v oblasti pedagogiky osob s mentálním 

postižením a poruchami autistického spektra, aktuální poznatky a možnosti speciálněpedagogické diagnostiky, 

systému edukace žáků s mentálním postižením, včetně inkluzivního vzdělávání a osobnosti osob s mentálním 

postižením a poruchami autistického spektra.  

 

Očekává výstupy 

 student má obecné vědomosti z oblasti pedagogiky osob s mentálním postižením.  

 je schopen aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově dětí a žáků s mentálním postižením a poruchami 

autistického spektra. 

 ovládá práci s žáky s mentálním postižením na úrovni asistenta pedagoga. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Pedagogika osob s mentálním postižením (psychopedie) jako vědní obor. Pojem, předmět, cíle, postavení 

v systému věd.  

 Historické pojetí péče o osoby s mentálním postižením. 

 Terminologie v oblasti pedagogiky osob s mentálním postižením.  

 Etiologie mentální retardace. Biologické a sociální příčiny vzniku mentální retardace. Demence. Definice, 

charakteristika, projevy, typy.  

 Klasifikace mentální retardace. Charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace. 

 Osobnost jedince s mentálním postižením. Psychický a somatický vývoj. 

 Downův syndrom. Charakteristika, etiologie, typy, současné možnosti edukace. 

 Symptomatické poruchy řeči. Alternativní a augmentativní komunikace u osob s mentálním postižením. 

 Systémem edukace dětí a žáků s mentální postižením, celoživotní vzdělávání. RVP PV, RVP ZV, RVP ZŠS. 

Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních v České republice (raná intervence, PPP, 

SPC, SVP). 

 Sociální služby. Nestátní neziskové organizace a církevní organizace zabývající se péčí o jedince s mentálním 

postižením. Možnosti pracovního uplatnění osob s mentálním postižením. 

 Autismus. Charakteristika, etiologie, edukace. 

 Terapie. 

 Speciálněpedagogická diagnostika. 

 Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s mentálním postižením. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 40 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Aktivní účast na stanovených konzultacích, individuální studium zadané odborné literatury. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

Bartoňová, M., Bazalová, B., Pipeková, J. (2007) Psychopedie. Brno: Paido. 

Bazalová, B. (2014) Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Praha: Portál. 

Černá, M. a kol. (2008) Česká psychopedie. Praha: UK. 

Dolejší, M. (1996) K psychologii mentálně retardovaných. Praha: Avicenum. 

Knapcová, M. (2006) Výměnný obrázkový komunikační systém – VOKS. Praha: IPPP ČR.  

Kubová, L. (1996) Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Praha: Tech-Market. 

Kubová, L. (1997) Piktogramy - metodická příručka. Praha: Tech-Market. 

Müller, O. a kol. (2014) Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada.  

Přinosilová, D. (2007) Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido.  

Pueschel, S. (1997) Downův syndrom pro lepší budoucnost. Praha: Tech-Market.  

Thorová, K. (2006) Poruchy autistického spektra. Praha: Portál.  

Valenta, M., Müller, O. (2013) Psychopedie. Olomouc: Parta.  

 

Doporučená literatura 

Bartoňová, M. (2005) Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU-MU. 

Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et. al. (2012) Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské 

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

středním školství. Brno: Paido. 

Bazalová, B. (2006) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších 

vybraných zemích. Brno: MU.  

Bazalová, B. (2011) Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. Brno: MU. 

Michalík, J., Baslerová, P., Felcmanová, L. a kol. (2015) Katalog podpůrných opatření. Pro žáky s potřebou podpory 

ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Olomouc: UP. 

Opatřilová, D., Nováková, Z., Vítková, M. et al. (2012) Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Brno: 

Paido. 

Pipeková, J. (ed.) (2010) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido.  

Rubinštejnová, S. J. (1987) Psychologie mentálně zaostalého žáka. Praha: SPN. 

Valenta, M. a kol. (2003) Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: UP. 

Valenta, M. a kol. (2015) Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál. 

 

Zákony, vyhlášky a další předpisy: 
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb., 

a jeho novela č. 82/2015 Sb. 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. 

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

 

Internetové zdroje: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [online]. Dostupné na: http://www.msmt.cz. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Speciálněpedagogická praxe 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 2/4 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky odborná 

praxe 

Další požadavky na studenta  

Student je povinen být na pracovišti po dobu 10 týdnů každý pátek 4 hodiny denně. Hospitace budou studenty řádně 

popsány a budou součástí deníku speciálněpedagogické praxe. 

Vyučující  

PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit se se základními diagnostickými postupy ve speciálních školách a zařízeních v místě 

bydliště a dle zvolené specializace. 

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v základních diagnostických postupech užívaných ve speciálněpedagogické praxi; 

 umí reflektovat získané zkušenosti ve speciálněpedagogickém terénu; 

 umí komparovat teoretické poznatky s praxí. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Asistentské práce na pracovišti. 

 Sledování diagnostických metod práce speciálního pedagoga. 

 Seznámení se s dokumentací pracoviště. 

 Chronologické zaznamenávání údajů o vlastních aktivitách s žáky a jejich hodnocení. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Bartoňová, M., Pipeková, J. (2011) Manuál pro pedagogickou praxi. Brno: MU. 

Filová, H. ed. (1999) Budoucí učitelé na souvislé praxi, aneb, Rukověť fakultního cvičného učitele: (příručka pro 

fakultní cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Brno: Paido. 

 

Doporučená literatura 

Dytrtová, R., Krhutová, M. (2009) Učitel: příprava na profesi. Praha: Grada. 

Pokorný, J. (2004) Manuál tvořivé komunikace. Brno: Cerm. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Komunikační a simulační techniky logopedické  

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 3/5 

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  
Studium odborné literatury 

Vytvoření souboru pomůcek pro rozvoj komunikační schopnosti dle pokynu vyučujícího 

Vyučující  

PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními možnostmi podpory komunikační schopnosti u dětí a žáků 

s narušenou komunikační schopností v předškolním a školním věku.  

 

Očekávané výstupy: 

 student má přehled o základních přístupech k dětem, žákům s narušenou komunikační schopností; 

 má přehled o problematice kontaktu a spolupráce s rodiči, zákonnými zástupci, pedagogy a dalšími 

odborníky v kontextu komplexní podpory dětí, žáků s narušenou komunikační schopností; 

 umí pracovat s pomůckami a materiály využívanými v rámci rozvoje komunikační schopnosti. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Možnosti komunikace a spolupráce s klientem – dítětem, žákem, v rámci podpory. Role mezioborové 

spolupráce.  

 Možnosti komunikace a spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí v rámci podpory. Možnosti 

mezioborové spolupráce. 

 Stimulace vývoje řeči u dětí v raném věku – specifika postupů rozvoje komunikační kompetence. 

 Přístupy k rozvoji komunikační kompetence u dětí předškolního věku, před zahájením povinné školní 

docházky – materiály vhodné pro rozvoj komunikační schopnosti.  

 Rozvoj dílčích složek jako východisko pro zahájení povinné školní docházky.  

 Přístupy k rozvoji komunikační kompetence žáků ve školním věku, možnosti jeho propojení se vzdělávacím 

procesem.  

 Spolupráce se školou v rámci logopedické intervence a podpory žáků s narušenou komunikační schopností, 

metodické vedení.  

 Stimulace komunikační schopnosti a aktivizace dětí a žáků v kontextu sociální inkluze.  

 Využití metod zprostředkovaného učení v rámci přístupů a podpory u dětí předškolního věku, školního věku.  

 Využití metod zprostředkovaného učení v rámci h přístupů a podpory dětí předškolního věku, školního věku.  

 Využití simulačních pomůcek k rozvoji kompetencí studentů v oblasti rozvoje komunikační schopnosti u dětí, 

žáků s narušenou komunikační schopností.  

 Problematika výběru vhodných materiálů a pomůcek pro rozvoj komunikační schopnosti.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 16 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Studium odborné literatury 

Vytvoření souboru pomůcek pro rozvoj komunikační schopnosti dle pokynu vyučujícího 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Allen, K. E., Marotz, L. R. (2002) Praha: Portál.  

Bytešníková, I. (2012) Komunikace dětí předškolního věku. Praha: Grada Publishing. 

 

Doporučená literatura 

Dostálová, A., Mukulajová, M. (2004) V krajině slov a hlásek. Bratislava: Dialóg.  

Lynch, Ch., Kidd, J. (2002) Cvičení pro rozvoj řeči. Praha: Portál.  
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Lebeer, J. a kol. (2006) Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje. Praha: Portál.  

Neubauer, K. (2011) Artikulace a fonologické rozlišování hlásek. Havlíčkův Brod: Tobiáš.  

Strassmeier, W. (2011) 260 cvičení pro děti raného věku. Praha: Portál.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Komunikační a simulační techniky surdopedické 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 3/5 

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  

Studium odborné literatury. 

Vytvoření souboru pomůcek pro rozvoj komunikačních dovedností u jedince se sluchovým postižením dle pokynu 

vyučujícího. 

Vyučující  

PhDr. Radka Horáková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními možnostmi podpory komunikační schopnosti u dětí a žáků se 

sluchovým postižením v předškolním a školním věku. Student bude seznámen s různými typy pomůcek, PC programů 

a postupů při včasné sluchově-řečové výchově a individuální a skupinové logopedické péči. Student bude dále seznámen 

s metodickou pomůckou Klokanův kufr. Prezentovány budou problematika odezírání, recepce a produkce psaného textu 

u osob s prelingvální sluchovou vadou a využití vizuálně-motorických komunikačních systémů v praxi. Studenti si budou 

moci vyzkoušet měřit hladinu zvuku v různých akusticky náročných situacích prostřednictvím hlukoměru. 

 

Očekávané výstupy 

 student má mít přehled o základních přístupech k dětem, žákům se sluchovým postižením; 

 umí pracovat s pomůckami a materiály využívanými v rámci rozvoje komunikačních dovedností. 

 

Osnova předmětu: 

 Možnosti komunikace a spolupráce s klientem – dítětem, žákem, v rámci podpory. Role mezioborové spolupráce.  

 Možnosti komunikace a spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí v rámci podpory. Možnosti mezioborové 

spolupráce.  

 Využití tlumočnických služeb v rámci poradenství u jedinců se sluchovým postižením.  

 Raná komunikace mezi matkou a dítětem se sluchovým postižením. 

 Přístupy k rozvoji komunikační kompetence u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku, před zahájením 

povinné školní docházky – materiály vhodné pro rozvoj komunikační schopnosti.  

 Audio-orální komunikační systémy. 

 Vizuálně-motorické komunikační systémy. 

 Komunikační přístupy užívané ve školách pro sluchově postižené. 

 Role neslyšícího pedagoga ve výchovně - vzdělávacím procesu dětí a žáků se sluchovým postižením. 

 Stimulace komunikační schopnosti a aktivizace dětí a žáků v kontextu sociální inkluze. 

 Zásady správné komunikace s dítětem a žákem se sluchovým postižením ve školním prostředí. Úprava prostředí 

a vytváření vhodných akustických podmínek. 

 Využití simulačních pomůcek k rozvoji kompetencí studentů v oblasti rozvoje komunikační schopnosti u dětí, 

žáků se sluchovým postižením.  

 Problematika výběru vhodných materiálů a pomůcek pro rozvoj komunikační schopnosti. 

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  
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Povinná literatura 

Jungwirthová, Iva (2015) Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. 1. vyd. Praha: Portál. 

Krahulcová, Beáta (2014) Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra. 

 

Doporučená literatura 

Doležalová, L., Hricová, L (2012) Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In Opatřilová, 

D. Nováková, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita. 

Hricová, L., Doležalová, L. (2012) Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In 

Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: 

Masarykova univerzita.  

Horáková, R. (2012) Sluchové postižení: úvod do surdopedie. 1. vyd. Praha: Portál. 

Langer, J. (2007) Komunikace osob se sluchovým postižením (DVD). Olomouc: UP PdF. 

Langer, J., Ptáček, V., Dvořák, K. (2004) Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se 

zaměřením na znakový jazyk (DVD, 4 díly). Olomouc: UP PdF. 

Pitnerová, P. (2014) Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením. Brno: MU. 

Roučková, J. (2011) Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením: praktické návody a důležité informace. 2. vyd. Praha: 

Portál. 

Souralová, E. (2002) Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 

Svobodová, K. (1997) Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. 1. vyd. Praha: Septima.  

 

DVD - Raná komunikace v neslyšící rodině - návodná pomůcka pro slyšící i neslyšící rodiče, jak postupovat při výchově 

jejich dítěte se sluchovým postižením. DVD obsahuje videoukázky komunikace neslyšících maminek s jejich neslyšícími 

dětmi, komentáře ukázek, užitečné rady pro výchovu dětí v raném věku, vyprávění maminek o jejich zkušenostech, atd. 

(www.frpsp.cz). 

Materiály vydané ČKTZJ v roce 2008, seznam viz: http://www.cktzj.com/sada-vsech-materialu-tistene-publikace-cd-dvd- 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Komunikační a simulační techniky oftalmopedické  

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 3/5 

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. Martin Vrubel, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s komunikačními technikami osob se zrakovým postižením. Dále je cílem 

pomocí simulací představit potřeby osob se zrakovým postižením a vytvořit předpoklad pro zážitkové učení studentů. 

Dalším cílem je naučit studenty pracovat s žáky se zrakovým postižením v jejich přirozeném prostředí, simulovat 

situace, v rámci kterých se žáci s různým typem snížených zrakových funkcí a zrakovým postižením učí znalostem, 

ale i speciálním dovednostem jako sebeobsluze, prostorové orientaci a samostatnému pohybu. Simulace budou 

provedeny na interiérovém a exteriérovém simulátoru - SIMU. 

 

Očekávané výstupy: 

 student je schopen odborně komunikovat s žáky se zrakovým postižením; 

 umí přizpůsobit výuku žáka se zrakovým postižením jeho funkčním schopnostem; 

 umí využívat speciálních pomůcek; 

 zná základy výuky speciálních dovedností – sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu; 

 umí schopen provázet jedince se zrakovým postižením. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Pokročilá komunikace s osobami se zrakovým postižením. 

 Speciální komunikační zařízení pro osoby se zrakovým postižením. 

 Zápis zvětšeného černotisku, parametry jeho tisku. 

 Zápis Braillova písma, jeho čtení a tisk. 

 Simulace poruch binokulárního vidění, praktický nácvik práce žáka s narušeným binokulárním viděním, 

volba kompenzačních mechanismů při práci ve školní třídě (simulace postižení a následný trénink). 

 Simulace slabozrakosti, praktický nácvik práce slabozrakého žáka, volba kompenzačních mechanismů při 

práci ve školní třídě (simulace postižení a následný trénink). 

 Simulace praktické a absolutní nevidomosti, praktický nácvik práce nevidomého žáka, volba kompenzačních 

mechanismů při práci ve školní třídě (simulace postižení a následný trénink). 

 Nácvik výuky sebeobsluhy žáka se zrakovým postižením (nácvik v interiérovém simulátoru). 

 Nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu žáka v mikroprostoru a makroprostoru (nácvik na 

speciální simulační dráze). 

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 

Jesenský, J. (2007) Prolegomena systému tyflorehabilitace, metodiky tyflorehabilitačních výcviků a přípravy 

rehabilitačně-edukačních pracovníků tyflopedického spektra. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského 

Praha. 

Opatřilová, D., Nováková, Z. et al. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support 

and Intervention for Children with Disabilities. Brno: MU.  
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Vrubel, M. (2015) Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova 

univerzita. 

Wiener, P. (2006) Prostorová orientace zrakově postižených. Praha: UK IRZP. 

 

Doporučená literatura 

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

Paido. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Komunikační a simulační techniky somatopedické  

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 3/5 

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  
Studium odborné literatury. Tvorba souboru pomůcek pro rozvoj komunikační schopnosti dle pokynu vyučujícího.  

Vyučující  

doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejčastějším výskytem narušené komunikační schopnosti u dětí s TP 

a prezentovat možnostmi podpory rozvoje komunikace u dětí a žáků s tělesným postižením v raném, předškolním 

a školním věku.  

 

Očekávané výstupy: 

 student mát přehled o narušené komunikační schopnosti u dětí a žáků s TP; 

 je schopen charakterizovat vybrané přístupy a metody při stimulaci a reedukaci řeči u dětí s MO; 

 umí pracovat s pomůckami a materiály využívanými v rámci rozvoje komunikační schopnosti. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Specifika vývoje řeči u dětí s centrálním postižením. 

 Narušená komunikační schopnost u dětí s MO – symptomatické poruchy řeči. 

 Stimulace vývoje řeči u dětí v raném věku – specifika postupů rozvoje komunikační kompetence. 

 Orofaciální stimulace a možnosti využití speciálním pedagogem. 

 Přístupy k rozvoji komunikační kompetence u dětí s TP předškolního věku, před zahájením povinné školní 

docházky – materiály vhodné pro rozvoj komunikační schopnosti.  

 Využití alternativní a augmentativní komunikace při intervenci žáků s TP (VOKS, Piktogramy ad.). 

 Využití simulačních pomůcek k rozvoji kompetencí studentů v oblasti rozvoje komunikační schopnosti u dětí, 

žáků s narušenou komunikační schopností.  

 Spolupráce s rodiči. 

 Didaktické materiály a pomůcky pro rozvoj komunikační schopnosti. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 16 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Studium odborné literatury. Vytvoření souboru pomůcek pro rozvoj komunikační schopnosti dle pokynu vyučujícího. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Lehta, V. (2011) Symptomatické poruchy řeči. Praha: Portál. 

Bytešníková, I. (2012) Komunikace dětí předškolního věku. Praha: Grada Publishing. 

 

Doporučená literatura 

Lynch, Ch., Kidd, J. (2002) Cvičení pro rozvoj řeči. Praha: Portál.  

Strassmeier, W. (2011) 260 cvičení pro děti raného věku. Praha: Portál. 

Vatera, W., Boudzio, M. (1996) Od prvního hlasu k prvním slovům. Praha: Tech-market. 

Morales, R. C. (2006) Orofaciální regulační terapie. Praha: Portál. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Komunikace osob s duálním smyslovým postižením 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 3/5 

Rozsah studijního předmětu 0/4/0 hod. za týden 4 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kolokvium Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

 

Vyučující  

PhDr. Radka Horáková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenta s problematikou osob s duálním smyslovým postižením, a to především 

s důrazem na možnosti komunikace těchto osob. Osvojí si praktické základy některých komunikačních forem a jiné si 

vyzkoušejí. Studenti budou schopni navrhnout postupy ve vzdělávání dětí a žáků s hluchoslepotou a budou schopni 

představit si rozvíjení jejich komunikačních kompetencí prostřednictvím různých forem komunikace. Studenti se 

seznámí s teorií a praxí rozvoje komunikačních dovedností u osob se získanou i vrozenou hluchoslepotou. Zde použijí 

dosud získané znalosti a dovednosti a naučí se kombinovat různé přístupy dle stupně postižení zraku a sluchu u dětí 

s hluchoslepotou. Budou schopni na základě dané kazuistiky vytvořit konkrétní podklady pro realizaci rozvíjení 

komunikačních dovedností a budou schopni o nich diskutovat s ostatními. 

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v problematice hluchoslepoty, schopnost definovat specifika tohoto duálního smyslového 

postižení; 

 umí diskutovat nad možnými postupy ve vzdělávání dětí a žáků s hluchoslepotou; 

 orientuje se v nabídce komunikačních systémů pro jedince s hluchoslepotou a schopnost; 

 umí odlišit důsledky vrozené a získané hluchoslepoty odrážející se v kvalitě života těchto jedinců. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Definice hluchoslepoty. 

 Klasifikace a etiologie hluchoslepoty. 

 Důsledky hluchoslepoty. 

 Systém komplexní péče o jedince s hluchoslepotou. 

 Možnosti vzdělávání u dětí a žáků s hluchoslepotou. 

 Komunikační systémy osob s hluchoslepotou. 

 Rozvoj komunikačních dovedností u dětí s vrozenou hluchoslepotou. 

 Hluchoslepota v dospělosti. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 40 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Student zpracuje případovou studii, v rozsahu cca. 2 A4, reflektující úroveň rozvoje komunikačních dovedností dítěte 

s hluchoslepotou, příp. komunikační dovednosti dospělého jedince s hluchoslepotou se zaměřením na jejich využití 

v běžném životě.  

Předmět bude ukončen testem a praktickou zkouškou z osvojených komunikačních technik. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Horáková, R. (2012) Sluchové postižení: úvod do surdopedie. 1. vyd. Praha: Portál. 

Jarníková, I. (2005) Eliška – příběh hluchoslepé holčičky. 1. vyd. Praha: Společnost pro ranou péči. 

 

Doporučená literatura 

Jarošová, J. (1991) Via lucis. 1. vyd. Praha: Fokus. 

Krahulcová, B. (2014) Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra. 

Langer, J., Souralová, E., Horáková, R. (2006) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 1. díl výukového CD–ROMu, 

vyd. o.s. LORM, Praha. 

Langer, J., Souralová, E., Horáková, R. (2009) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 2. díl výukového CD–ROMu, 

vyd. o.s. LORM, Praha. 
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Langer, J., Souralová, E., Horáková, R. (2010) Taktilní znakový jazyk – Manuál a CD–ROM k výuce a studiu, vyd. 

o.s. LORM, Praha. 

Ludíková, L. (2001) Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. 1. vyd. Olomouc: UP.  

Ludíková, L.(2000) Vzdělávání hluchoslepých I. 1. vyd. Praha: Scientia.  

Ludíková, L. (2001) Vzdělávání hluchoslepých III. 1. vyd. Praha: Scientia. 

Souralová, E. (2000) Vzdělávání hluchoslepých II. 1. vyd. Praha: Scientia. 

Štěrbová, D. a kol. (2005) Hluchoslepota – lidé s ní a kolem ní. 1. vyd. Olomouc: UP. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Etopedie – základy oboru  

Typ předmětu P  doporučený ročník / semestr 3/5 

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. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je posílit kompetence studentů pro výuku ve třídě se žáky s problémy/poruchami chování. Vychází 

z konceptu inkluzivní školy a na ní navazujících přístupů k edukaci jedinců v riziku poruch chování a s poruchami chování. 

Studenti se seznámí s teoretickými rámci, které lze aplikovat na konkrétní příklady a práci ve škole. Po jeho absolvování 

studenti zvládnou základní strategie cílené prevence problémů/poruch chování na systémové úrovni třídy/školy s využitím 

resilienčních potenciálů školního prostředí a procesů výuky a učení. Budou umět konceptualizovat problémy/poruchy 

chování v kontextu rizik přístupu ke vzdělání a vzdělanosti žáka a kvality jeho života v dospělosti a pracovat se 

standardizovaným nástrojem ve prospěch proinkluzivní změny školního prostředí, naučí se pracovat s portfoliem žáka. 

V rámci semináře si vypracují vlastní portfolio strategií prevence problémů v chování žáků ve výuce. 

 

Očekávané výstupy: 

 student zvládne základní kategorie cílené prevence problémů/poruch chování; 

 umí konceptualizovat problémy/poruchy chování v kontextu rizik přístupu ke vzdělání; 

 umí pracovat se standardizovanými nástroji; 

 umí pracovat s portfoliem žáka. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Problémy/Porucha chování v kontextu jejího vývoje – cyklické souvislosti školní úspěšnosti a sociálním 

kontextem dítěte. 

 Problémy/Porucha chování jako bariéra v přístupu ke vzdělání a vzdělanosti, kvality života – souvislost 

s osobnostním kontextem dítěte na cestě k dospělosti jejího vývoje. 

 Intervence 3P jako přístup školy k žákům s problémy/porucha chování. 

 Vyrovnávací příležitosti pro zvládání problémového chování žáků – sytém školy. 

 Resilienční procesy a podmínky ve školním prostředí – základní strategie pro podporu a posilování žáků v riziku. 

 Cílená analýza rizik problémového chování ve školním prostředí – práce se standardizovaným nástrojem 

a výstupy – evidence praxe, vymezení potřeb pro změnu, změna. 

 Intervence a podpora dítěte v riziku/s problémy v chování - monitorování chování základy diagnostiky, základy 

intervence – individuální rovina. 

 Poradenství ve školním prostředí se zaměřením na dítě v riziku/s problémy v chování.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 40 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Bendl, S. (2011) Školní kázeň v teorii a praxi: učebnice pro studenty učitelství. 1. vyd. Praha: Triton. 

Červenka, K. (2014) Zdroje a bariéry sociální inkluze dětí s poruchami chování z hlediska výchovných profesionálů. 

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 

Helus, Z. (2004) Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 1. vyd. Praha: Portál. 

Vojtová, V., Červenka, K. (2012) Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at 

risk and with behavioural disorders. 1. vyd. Brno: MU. 

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

života v dospělosti. 1.vyd. Brno: MU. 

Vojtová, V. (2013) Kapitoly z etopedie I (3. vyd.). Brno: Masarykova univerzita. 

 

Doporučená literatura 
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Barrow, G., Bradshaw, E., Newton, T. (c2001). Improving behaviour and raising self-esteem in the classroom: a practical 

guide to using transactional analysis. London: David Fulton Publishers. 

Blinka, L. (2015) Online závislosti: jednání jako droga? online hry, sex a sociální sítě: diagnostika závislosti na internetu: 

prevence a léčba. 1. vyd. Praha: Grada. 

Felcmanová, L., Habrová, M., katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu 

sociálního znevýhodnění. http://inkluze.upol.cz/ebooks/katalog-szn/katalog-szn.pdf 

Fontana, D. (2010) Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. 3. vyd. Praha: Portál. 

Elliot, J., Place, M. (2002) Dítě v nesnázích: prevence, příčiny, terapie. 1. vyd. Praha: Grada. 

Křivohlavý, J. (2013) Psychologie pocitů štěstí: současný stav poznání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,  

Miková, S., Stang, J. (2015) Typologie osobnosti u dětí. 2. vyd. Praha: Portál.  

Petty, G. (2008) Moderní vyučování. 5. vyd. Praha: Portál. 

Presová, J. (2014) Školní vztahová síť jako zdroj resilience dětí v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita. 

Reitmayerová, E., Broumová, V. (2015) Cílená zpětná vazba: metody pro vedoucí skupin a učitele. 3. vyd. Praha: Portál. 

Svoboda, J., Němcová, L. (2015) Krizové situace výchovy a výuky. 1. vyd. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton. 

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

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2015) Praha. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2006) Praha. 



 

69 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Inkluzivní speciální pedagogika 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 3/5 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

 

Vyučující  

PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je prohloubit znalost studentů o edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního 

vzdělávacího proudu, seznámit je se současnou školskou legislativou a poradenskými službami. 

 

Očekávané výstupy: 

 student se dobře orientuje v problematice oboru speciální pedagogiky;  

 zná základní charakteristiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle jednotlivých druhů postižení; 

 umí získané poznatky použít při edukaci žáků se SVP v pozici asistenta pedagoga; 

 má teoretické znalosti o inkluzivním vzdělávání žáků se SVP; 

 umí jich v praxi využít v rámci individualizace a diferenciace výuky. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Inkluze – pojetí, inkluzivní vzdělávání, inkluzivní didaktika. 

 Rámcové podmínky pro inkluzivní výchovu a vzdělání (legislativní podmínky, školský zákon, vyhlášky MŠMT 

ČR). 

 Pedagogicko-psychologické poradenské služby (školní poradenská pracoviště, specializovaná poradenská 

zařízení). 

 Systém kurikulárních dokumentů (Bílá kniha, RVP, RVP ZV, dvě úrovně RVP, vzdělávací oblasti). 

 Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální a střední odborné vzdělávání. 

 Diagnostika ve speciální pedagogice ve školním věku.  

 Podpůrná opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Logopedie (řeč, komunikace, narušená komunikační schopnost, etiologie a klasifikace vad a poruch 

komunikačních schopností). 

 Symptomatické poruchy řeči (pojetí, řeč u žáků s MO, charakteristika dysartrie, řeč u žáků s mentálním 

postižením, zvláštnosti ve vývoji řeči žáků nevidomých). 

 Alternativní a augmentativní komunikace (charakteristika AAK, výhody a nevýhody užití, dynamické a statické 

komunikační systémy). 

 Surdopedie (pojetí, etiologie, klasifikace sluchových vad, komunikační systémy, sluchová protetika, vzdělávací 

programy pro žáky se sluchovým postižením). 

 Komunikace žáků se sluchovým postižením (mluvená hlásková řeč, psaná forma řeči, odezírání, pomocné 

artikulační znaky, daktylní řeč, znakový jazyk – vlastní znakový jazyk neslyšících, znakovaný jazyk). 

 Specifické poruchy učení nebo chování (pojetí, etiologie, klasifikace SPU, diagnostika SPU, charakteristika 

dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, specifických poruch chování, legislativa). 

 Somatopedie (pojetí, klasifikace, charakteristika vybraných druhů tělesného postižení, podmínky inkluzivního 

vzdělávání žáka s tělesným postižením, kompenzační pomůcky, předprofesní a profesní příprava). 

 Mozková obrna (charakteristika MO, formy MO, MO jako kombinované postižení, speciálně pedagogická 

diagnostika žáka s MO, úkoly SPC). 

 Chronické nemoci a jejich vliv na edukaci a profesní přípravu žáků (epilepsie, alergie a astmatická onemocnění). 

 Oftalmopedie (pojetí, etiologie, klasifikace zrakových vad, edukace žáků s těžkým zrakovým postižením, 

poradenské služby dle věkových skupin).  

 Psychopedie (pojetí, etiologie, klasifikace, charakteristika jednotlivých stupňů, edukace žáků s mentálním 

postižením, předprofesní a profesní příprava, poradenské služby). 

 PAS (pojetí, etiologie, znaky autistického chování, diagnostická kritéria, cíle výchovy a vzdělávání žáků s PAS, 

TEACCH program, SPC, možnosti vzdělávání). 
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 Souběžné postižení více vadami (pojetí, okruh osob a základní charakteristika těžkého zdravotního postižení, 

definice kombinovaných vad podle MŠMT ČR, klasifikace, charakteristika vybraných vad, možnosti edukace). 

 Etopedie (charakteristika poruch chování – hledisko speciálněpedagogické – etopedické, hledisko sociologické, 

klasifikace poruch chování, možnosti prevence a řešení poruch chování, ústavní a ochranná výchova, přehled 

školských zařízení, legislativa). 

 Patologické závislosti (pojetí, drogová závislost, závislost na alkoholu, tabakismus, závislost na hracích 

automatech - klasifikace diagnostická kritéria). 

 Patopsychologie – charakteristika základních pojmů. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Zpracování případové studia žáka se SVP v heterogenní třídě ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Bartoňová, M. (2013) Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 

Brno: MU. 

Bartoňová, M. (2012) Specifické poruchy učení. Brno: Paido. 

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

školství. Brno: Paido. 

Bartoňová, M., Bazalová, B., Pipeková, J. (2007) Psychopedie. Brno: Paido. 

Bartoňová, M., Vítková, M. (2013) Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním 

prostředí základní školy. Brno: MU. 

Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2013) Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Brno: MU. 

Bazalová, B. (2012) Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. Brno: MU. 

Fialová, I., Opatřilová, D., Procházková, L. (2012) Somatopedie. Brno: Paido.  

Hamadová, P., Květoňová, L., Nováková, Z. (2007) Oftalmopedie. Brno: Paido. 

Horáková, R. (2011) Surdopedie. Brno: Paido. 

Horáková, R. (2012) Sluchové postižení. Úvod do surdopedie. Praha: Portál. 

Klenková, J., Bočková, B., Bytešníková, I. (2012) Kapitoly pro studenty logopedie. Brno: Paido. 

Pipeková, J. (ed.) (2010) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido.  

Přinosilová, D. (2007) Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido. 

Valenta, M. a kol. (2014) Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál.  

Valenta, M. a kol. (2015) Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál. 

Vojtová, V. (2008) Úvod do etopedie. Brno: Paido. 

 

Doporučená literatura 

Bartoňová, M. (2009) Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum 

v počátečním vzdělávání. Brno: MU. 

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

znevýhodněním mimo školu. Brno: Paido. 

Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. (2012) Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: 

Paido. 

Bartoňová, M., Pitnerová, P. a kol. (2012) Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední 

škole. Brno: MU. 

Bartoňová, M., Vítková, M. (2007) Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: 

Paido. 

Baslerová, P., Michalík, J., Monček, J. a kol. (2014) Katalog podpůrných opatření – I. obecná část. Olomouc: UP. 

Bočková, B. (2011) Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. Brno: MU. 

Dvořák, J. (2001) Logopedický slovník. Žďár n. S. Logopaedia clinica. 

Bazalová, B. (2011) Poruchy autistického spektra. Teorie. Výzkum. Zahraniční zkušenosti. Brno: MU. 

Fialová, I. (2011) Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením se 

zaměřením na epilepsii. 1. vyd. Brno: MU. 

Friedmann, Z. (et al.) (2011) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu 

práce. 1. vyd. Brno: MU.  

Hricová, L. (2011) Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým 

postižením v České republice a v Německu. Brno: MU. 

Jucovičová, D., Žáčková, H. (2004) Dyslexie. Praha: Nakladatelství D+H. 
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Květoňová-Švecová, L. (2000) Oftalmopedie. Brno: Paido. 

Matoušek, O. (1996) Práce s rizikovou mládeží. Praha. Portál. 

Mertin, V., Krejčová, L. (eds.) 2012 Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer. 

Michalík, J. (1999) Školská integrace dětí s postižením. Olomouc: UP.  

Müller, O. (2001) Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc: UP. 

Müller, O. a kol. (2014) Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada. 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. (2001) Praha: MŠMT ČR (www.msmt.cz) 

Nováková, J. (2013) Biodromální vývoj jedinců s poruchami autistického spektra v kontextu podpory a vzdělávání. Brno: 

MU. 

Opatřilová, D. (2013) Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Brno: MU. 

Opatřilová, D. et al. (2013) Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách. Brno: MU. 

Opatřilová, D., Nováková, Z., Vítková, M. (2012) Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Brno: Paido. 

Opatřilová, D., Vítková, M. et al. (2011) Speciálněpedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími 

potřebami mimo školu. Brno: MU. 

Ošlejšková, H., Vítková, M. et al. (2013) Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na 

základní škole speciální. Brno: MU.  

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

Pipeková, J., Vítková, M. (2014) Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální 

postižení. Brno: MU. 

Pokorná, V. (2000) Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál. 

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

Procházková, L., Sayoud Solárová, K. et al. (2014) Speciální andragogika. Brno: Paido. 

Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. (2001) Pedagogický slovník. Praha: Portál. 

Selikowitz, M. (2000) Dyslexie a jiné poruchy učení. Praha: Grada. 

Slepičková, L., Pančocha, K. et al. (2013) Aktéři školní inkluze. Brno: MU. 

Švarcová, I. (2000) Mentální retardace. Praha: Portál. 

Vágnerová, M. (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 

Valenta, M., Müller, O. (2013) Psychopedie, teoretické základy a metodika. Praha: Parta. 

Valenta, M., Michalík, J., Lečbych, M. a kol. (2012) Mentální postižení. Praha: Grada. 

Vítek, J. (2007) Medicínská propedeutika. Úvod do neurologie. Úvod do oftalmologie. Brno: Paido. 

Vítek, J., Vítková, M. (2010) Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychosociální podpoře jedinců se zdravotním 

postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. Brno: Paido.  

Vítková, M. (ed.) (2004) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido.  

Vítková, M. (2006) Somatopedické aspekty. Brno: Paido. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Speciálněpedagogická praxe diagnostická 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 3/5 

Rozsah studijního předmětu 4 týdny hod. za týden  kreditů 8 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky odborná 

praxe 

Další požadavky na studenta  

Student je povinen být na pracovišti po dobu 4 týdnů 4 hodiny denně. Hospitace budou studenty řádně popsány a budou 

součástí deníku speciálněpedagogické praxe. 

Vyučující  

PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit se se základními diagnostickými postupy ve speciálních školách a zařízeních v místě 

bydliště a dle zvolené specializace. 

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v základních diagnostických postupech užívaných ve speciálněpedagogické praxi; 

 umí reflektovat získané zkušenosti ve speciálněpedagogickém terénu; 

 umí komparovat teoretické poznatky s praxí. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Asistentské práce na pracovišti. 

 Sledování diagnostických metod práce speciálního pedagoga. 

 Seznámení se s dokumentací pracoviště. 

 Chronologické zaznamenávání údajů o vlastních aktivitách s žáky a jejich hodnocení. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 60 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Praxe bude probíhat v zařízeních dle zvolené specializace a dle možnosti zajištění praxe v místě bydliště. Studenti 

odevzdávají potvrzení o absolvování praxe, přehled hospitací na speciálněpedagogické praxi s podpisem a razítkem 

zařízení. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Bartoňová, M., Pipeková, J. (2011) Manuál pro pedagogickou praxi. Brno: MU. 

Filová, H. ed. (1999) Budoucí učitelé na souvislé praxi, aneb, Rukověť fakultního cvičného učitele: (příručka pro 

fakultní cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Brno: Paido. 

 

Doporučená literatura 

Dytrtová, R., Krhutová, M. (2009) Učitel: příprava na profesi. Praha: Grada. 

Pokorný, J. (2004) Manuál tvořivé komunikace. Brno: Cerm. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi diagnostické 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 3/5 

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  

Zpracování případové studie. 

Vyučující  

PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je sdílení teoretických poznatků a možností jejich aplikace v praxi. Studenti si rozšíří profesní 

kompetence, reflektovány budou dosavadní zkušenosti studentů ze speciálněpedagogického prostředí. Cílem předmětu 

je teoretická příprava na profesi, v předmětu bude diskutován vztah speciálněpedagogické praxe k ostatním 

společenskovědním oborům a možnosti využívání speciálněpedagogických poznatků v práci pedagoga. Absolvování 

kurzu je předpokladem pro odpovídající zisk informací a zkušeností v rámci praxe. 

 

Očekávané výstupy: 

 student umí aplikovat teoretické poznatky do nadcházející speciálněpedagogické praxe; 

 rozumí obsahu a terminologii pedagogického terénu; 

 umí uplatnit principy sebereflexe v praxi. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Přístupy a podpora žáků se SVP. 

 Legislativní opatření. 

 Specifika edukace žáka se SVP. 

 Pedagogická podpora. 

 Speciálněpedagogický terén. 

 Diagnostické metody. 

 Příprava záznamových archů. 

 Administrativa na pracovišti. 

 Administrativa asistentské praxe. 

 Příprava na chronologické zaznamenávání údajů o práci s žáky. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Bartoňová, M., Pipeková, J. (2011) Manuál pro pedagogickou praxi. Brno: MU. 

Filová, H. (1999) Budoucí učitelé na souvislé praxi, aneb, Rukověť fakultního cvičného učitele: (příručka pro fakultní 

cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Brno: Paido. 

 

Doporučená literatura 

Dytrtová, R., Krhutová, M. (2009) Učitel: příprava na profesi. Praha: Grada. 

Pokorný, J. (2004) Manuál tvořivé komunikace. Brno: Cerm. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Symptomatické poruchy řeči 

Typ předmětu V doporučený ročník / 

semestr 

2/3; 2/4; 

3/5; 3/6 

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 seznamován 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: 

 student se orientuje v jednotlivých formách narušené komunikační schopnosti u osob se zdravotním 

postižením;  

 orientuje se ve specificích logopedické intervence; 

 umí tvořit 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 semestr 

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 Reedukace mozkové obrny 

Typ předmětu V doporučený ročník / semestr 2/3; 2/4 

3/5 

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 studenta s problematiku týkající se MO se zaměřením na diagnostiku a intervenci. 

 

Očekávané výstupy: 

 student zná problematiku týkající se MO; 

 umí provést speciálněpedagogickou diagnostiku pohybových dovedností, složky motoriky; 

 zná metody intervence u dětí s MO. 

 

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 semestr 

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, 

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 Rodinná terapie pro handicapované 

Typ předmětu V doporučený ročník / semestr 2/3; 

3/5 

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  
Osobní zájem o problematiku, schopnost vyjádřit své zkušenosti a zasadit je do kontextu přednášek, závěrečná práce 

k zápočtu. 

Vyučující  

Mgr. Marie Plevová 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je problematika rodinné terapie, která pomáhá rodinám s postiženým dítětem i jednotlivcům řešit 

obtížné životní situace. Rodina se v současné době dostává do popředí zájmu společnosti, protože chování dětí ve 

školách se změnilo. Hlavními tématy jsou dítě se zdravotním postižením a rodinná psychoterapie. 

Předmět může přinést i velké poznání pro studenty, co pro ně znamená jeho rodina a jak ho ovlivňuje v životě. 

 

Očekávané výstupy: 

 student se seznámí s problematikou rodinné terapie; 

 orientuje se v tématech dítě se zdravotním postižením a rodinná psychoterapie.  

 

Hlavní témata (osnova): 

 Vymezení pojmu a význam rodinné terapie. 

 Klienti v rodinné terapii. 

 Průběh terapie. 

 Specifika dětí v rodinné terapii. 

 Techniky v rodinné terapii. 

 Gender. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Zápočet za individuální práci studenta z oblasti genealogie, rodiny. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Fialová, I. (2011) Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením. 

Brno: MU. 

Matějček, Z. (1989) Rodiče a děti. Praha: Avicenum. 

Matějček, Z. (2001) Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Praha: H+H. 

 

Doporučená literatura 

Dlouhá, J, Dlouhý, M. a kol. (2015) Pedagogická podpora nemocného dítěte. Praha: UK. 

Müller, O. (ed.) a kol. (2014) Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada. 

Vágnerová, M. (2000) Vývojová psychologie - dětství, dospělost a stáří. Praha: Portál. 

Vágnerová, M. (2004) Psychologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 

Valenta, M. (2001) Herní specialista. Olomouc, UP. 

Valenta, M. a kol. (2015) Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Komunikační principy a techniky u osob se zrakovým postižením 

Typ předmětu V doporučený ročník / semestr 3/6 

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 účast, praktické zvládnutí zápisu a čtení Braillova písma. 

Vyučující  

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními komunikačními principy a technikami osob se zrakovým 

postižením s důrazem na Braillovo písmo a jeho zápis. Předmět je praktickou přípravou pro speciální pedagogy a jejich 

každodenní práci s žáky zejména s těžkým zrakovým postižením. Součástí je nácvik zápisu a čtení zvětšeného 

černotisku a Braillova písma. 

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v historii a současnosti nejčastěji užívaných komunikačních systémů osob se zrakovým 

postižením; 

 umí aktivně vytvářet zápis ve zvětšeném černotisku; 

 umí aktivně vytvářet zápis v Braillově písmu na Pichtově stroji; 

 umí číst Braillovo písmo zrakem i hmatem. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Historie komunikačních systémů osob se zrakovým postižením. 

 Komunikační principy a techniky osob slabozrakých. 

 Zápis zvětšeného černotisku. 

 Komunikační principy a techniky osob nevidomých. 

 Braillovo písmo – historie a současnost. 

 Pravidla pro zápis Braillova písma a jeho tisk. 

 Pomůcky pro zápis Braillova písma. 

 Praktický zápis Braillova písma.  

 Přístup k informacím osob nevidomých a osob s oslabeným viděním. 

 Výuka Br. Písma u osob s vrozeným a se získaným postižením zraku, didaktická specifika. 

 Výuka vlastnoručního podpisu u osob s vrozeným těžkým postižením zraku. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Čálek, O. a kol. (1992) Metodika výcviku čtení a psaní nevidomých. Praha: Společnost nevidomých a slabozrakých 

v ČR.  

Jesenský, J., Čálek, O. a kol. (1992) Metodika výcviku čtení a psaní nevidomých. Praha: Společnost nevidomých 

a slabozrakých v ČR. 

Smýkal, J. (1994) Pohled do dějin slepeckého písma. Praha: ČUNS. 

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

 
Doporučená literatura 

Gonzúrová, W. (1997) Příručka pro přepis textů do bodového písma. Praha: Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. 

Macana. 

Jesenský, J. (1988) Hmatové vnímání informací pomocí tyflografiky. Praha: SPN. 

Moravcová, D. (2004) Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. 1. vyd. Praha: Triton. 

  

https://is.muni.cz/auth/osoba/11726
https://is.muni.cz/auth/osoba/18686
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Speciálněpedagogická praxe intervenční  

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 3/6 

Rozsah studijního předmětu 4 týdny hod. za týden  kreditů 8 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky odborná 

praxe 

Další požadavky na studenta  

Student je povinen být na pracovišti po dobu 4 týdnů 4 hodiny denně. Hospitace budou studenty řádně popsány a budou 

součástí deníku speciálněpedagogické praxe.  

Vyučující  

PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit se se základními intervenčními přístupy ve speciálních školách a zařízeních v místě 

bydliště a dle zvolené specializace. 

 

Očekávané výstupy: 

 student umí aplikovat teoretické poznatky do speciálněpedagogické praxe; 

 orientuje se v užívaných intervenčních postupech; 

 reflektuje získané zkušenosti ve speciálněpedagogickém terénu. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Asistentské práce na pracovišti. 

 Sledování intervenčních speciálněpedagogických přístupů. 

 Seznámení se s dokumentací pracoviště. 

 Chronologické zaznamenávání údajů o vlastních aktivitách s žáky a jejich hodnocení. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 60 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Praxe bude probíhat v zařízeních dle zvolené specializace a dle možnosti zajištění praxe v místě bydliště. Studenti 

odevzdávají potvrzení o absolvování praxe, přehled hospitací na speciálněpedagogické praxi s podpisem a razítkem 

zařízení. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Bartoňová, M., Pipeková, J. (2011) Manuál pro pedagogickou praxi. Brno: MU. 

Filová, H. ed. (1999) Budoucí učitelé na souvislé praxi, aneb, Rukověť fakultního cvičného učitele: (příručka pro 

fakultní cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ) Brno: Paido. 

 

Doporučená literatura 

Dytrtová, R., Krhutová, M. (2009) Učitel: příprava na profesi. Praha: Grada. 

Pokorný, J. (2004) Manuál tvořivé komunikace. Brno: Cerm. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi intervenční  

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 3/6 

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  

Zpracování seminární práce – analýza použitých terapeutických metod. 

Vyučující  

PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je sdílení zkušeností se základními použitými intervenčními postupy. Studenti si rozšíří profesní 

kompetence, reflektovány budou zkušenosti studentů ze speciálněpedagogického terénu. 

 

Očekávané výstupy: 

 aplikovat poznatky o terapeutických přístupech do speciálněpedagogické praxe; 

 rozumět terminologii z oblasti speciálněpedagogické intervence; 

 uplatnit principy sebereflexe v praxi. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Intervenční přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Legislativní opatření. 

 Specifika edukace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Speciálněpedagogická podpora. 

 Pomůcky ve speciálněpedagogické praxi. 

 Administrativa na pracovišti. 

 Příprava na chronologické zaznamenávání údajů o práci s žáky. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Bartoňová, M., Pipeková, J. (2011) Manuál pro pedagogickou praxi. Brno: MU. 

Filová, H. (1999) Budoucí učitelé na souvislé praxi, aneb, Rukověť fakultního cvičného učitele:(příručka pro fakultní 

cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Brno: Paido. 

 

Doporučená literatura 

Dytrtová, R., Krhutová, M. (2009) Učitel: příprava na profesi. Praha: Grada. 

Pokorný, J. (2004) Manuál tvořivé komunikace. Brno: Cerm. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Případová studie 

Typ předmětu V doporučený ročník / semestr 3/6 

Rozsah studijního předmětu 0/0/0 hod. za týden 0 kreditů 10 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Průběžné konzultace s vedoucím závěrečné práce. Téma případové studie zadá vedoucí bakalářské práce. 

Vypracovanou studii předá student svému vedoucímu práce. 

Vyučující  

PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu případová studie je rozvíjet schopnost studenta bakalářského studia zpracovat případovou studii 

v rozsahu 20 stran (A4), se zřetelem na strukturu práce, uvádění citací z odborné literatury a použití výzkumných 

speciálněpedagogických metod.  

 

Očekávané výstupy: 

 student umí zpracovat anamnestické údaje; 

 umí tvořit diagnostický text; 

 umí strukturovat oblasti diagnostiky. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 0 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Téma případové studie zadá vedoucí bakalářské práce. Vypracovanou studii předá student svému vedoucímu práce. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura 

Gavora, P. (ed.) (2000) Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. 

Přinosilová, D. (2010) Speciálně pedagogická diagnostika. In Pipeková, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 

Brno: Paido. 
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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 B 7506 Speciální pedagogika 

Název studijního oboru B-SPD SPKT Speciální pedagogika – komunikační techniky 

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 

Katedra speciální pedagogiky 24 3 3 4 4 15 15 0 2 0 1 

Institut výzkumu inkluzivního 

vzdělávání (IVIV) 

7 0 0 1 1 5 5 0 0 1 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 B 7506 Speciální pedagogika 

Název studijního oboru B-SPD SPKT Speciální pedagogika – komunikační techniky 

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 
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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 

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.  

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. 

 

doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. 

doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. - garant oboru 

doc. MUDr. Radomír Šlapal, CSc. 

doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. 

 

PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. 

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. 

Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. 

PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. 

PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. 

PhDr. Radka Horáková, Ph.D. 

PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 

PhDr. Petra Röderová, Ph.D. 

Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. 

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. 

PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D. 

 

Mgr. Petra Odehnalová 

Mgr. Marie Plevová  

  



 

85 

 

G – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP B 7506 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 

ne   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Patopsychologie 1 

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. vydání. 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 B 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Ivo Šlapák Tituly prof. MUDr., CSc. 

Rok narození 1952 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy 2018 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

   

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

ORL – Foniatrie 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Zaměstnání 

Od r. 1977 KUNZ Brno do r. 1991 

Od r. 1991 LF MU dosud 

 

Vzdělání 

LF UJEP Brno promoce 1976 všeobecné lékařství 

1980 – atestace 1. stupně z ORL Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, Praha  

1984 – atestace 2. stupně z ORL Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, Praha  

1987 – Diplom dr.med. Humboldtova Universita, Berlín, Německo  

1987 – nostrifikace CSc., Česká komise pro vědecké hodnosti, Praha 

1991 – habilitace obor otorinolaryngologie, Masarykova Universita, Brno  

1998 – nádstavbová atestace z dětské otorinolaryngologie Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, Praha 

2002 – profesorské řízení Karlova Universita Praha, jmenován profesorem otorinolaryngologie 

Členství – Česká otorinolaryngologická společnost 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let  

Bednaříková Z., Šlapák I. (2013) Orbitocelulitida v dětském věku. Otorinolaryngologie a foniatrie 2013, 62, č. 2 s. 67-72. 

Machač, J., Horník, P., Šlapák, I., Bednaříková, Z. (2013) Operace adhezivní otitidy u dětí. Otorinolaryngologie 

a foniatrie, 62, č. 2 s. 78-83.  

Floriánová L., Šlapák I. (2013) Trombóza nitrolebních splavů u dětí jako komplikace akutního zánětu středouší. 

Otorinolaryngologie a foniatrie, 62, č. 2, s. 89-93. 

Urík M., Šlapák I., Pavlovská D. (2013) Exostóza optického kanálu u dítěte, aneb raritní diagnóza v dětské ORL. 

Otorinolaryngologie a foniatrie, 62, č. 3, s. 123-125. 

Šlapák, I., (2014) Záněty dýchacích cest u dětí. Příloha Zdravotnických novin, 9/2014, s. 10-14. 

Šlapák, I., Máchalová, M., Veselá, M. (2014) Možnosti chirurgického využití Thulium laseru v otorinolaryngologii u 

dětských pacientů. Otorinolaryngologie a Foniatrie (Prague), 63, č. 4, s. 227-231. 

Urík, M., Bezděková, D., Pilát, M., Šlapák, I. (2015) Lehká mentální retardace v ambulanci dětského lékaře – poznáte ji? 

Česko-Slovenská Pediatrie, 70, č. 3, s. 152-154. 

Působení v zahraničí  

 

Obor habilitačního nebo jmenovacího 

řízení nebo udělení vědecké hodnosti 

Jmenovací řízení profesorem v oboru 

otorinolaryngologie (prof.) 

 

řízení na VŠ 

LF UK Praha 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2002  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího    68 

datum 15. 3. 2016 

   



 

87 

 

G – Personální zabezpečení – přednášející  
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP B 7506 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  

Základy zdravotních nauk 

Pediatrie 

Psychiatrie 

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 (doc.) řízení na VŠ 

MU Brno 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2012  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího   46 92 

datum 15. 3. 2016 
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G – Personální zabezpečení – přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP B 7506 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  

Garant oboru 

Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická 

Komunikační a simulační techniky somatopedické 

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

univerzita. 

Opatřilová, D. (2013) Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Brno: MU. 

Opatřilová, D. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: MU. 

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 

Speciální pedagogika, habilitační řízení (doc.) řízení na VŠ 

MU 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2010  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího    12 

datum 15. 3. 2016 
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G – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP B 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Radomír Šlapal Tituly doc., MUDr., CSc. 

Rok narození 1958 typ vzt. DPP rozsah 60 h celkem do kdy  

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

NeuroEpiProfi s.r.o. lékař 1,0 

   

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Neurologie 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 
1977–1983 LF MU Brno  

1986 Atestace z neurologie I. stupně 

1986 Atestace z dětské neurologie 

 

Zaměstnání 

1984 – 2005 FN Brno a LF MU Brno 

2005 – 2013 doc. MUDr. Radomír Šlapal, CSc. (OSVČ) 

2014 – dosud NeuroEpiProfi s.r.o. 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let  

Šlapal R. (2012) Migréna nebo epilepsie – dilema ambulantního dětského neurologa. Neurologie pro praxi, 13(4): s. 219–

220 

Šlapal, R. (2012) Ischemické cévní mozkové příhody u dětí. Pediatrie pro praxi, 13(4): s. 237–238 

Šlapal, R. (2012) Specifika migrén v dětském věku. Pediatrie pro praxi, 14(2): s. 81–85 

Působení v zahraničí  

 

Obor habilitačního nebo jmenovacího 

řízení nebo udělení vědecké hodnosti 

Neurologie (doc.) řízení na VŠ 

MU 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2002  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 B 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Věra Vojtová Tituly doc., PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1956 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy 09/2018 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Internacionalizace oboru speciální pedagogika 

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

2010 PdF MU Brno, habilitační řízení 

2002 PdF MU, doktorský studijní program PdF D-PD Pedagogika,  
2003 PdF MU Brno, rigorózní zkouška, speciální pedagogika, 

1982 PdF UP Olomouc vysokoškolské studium, učitelství pro školy vyžadující zvláštní péči 

 

Zaměstnání 

2002 – dosud PdF MU, katedra speciální pedagogiky 

1995 – 2002 Česká republika, Česká školní inspekce - inspektorka se zaměřením na vzdělávání a edukaci žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

1991 – 1995 ZvŠ Sekaninova 1, Brno, speciálně pedagogické centrum speciální pedagog, vedoucí SPC 

1985 – 1991 ZvŠ Sekaninova 1, Brno, učitelka 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

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

v dospělosti. Brno: MU. 

Balharová, K., Vojtová, V., Presová, J. (2015) Zvládání každodenního života dospělých lidí s dyslexií – internet jako 

cesta k inkluzi. 1. vyd. Ivančice/Brno: COPRINT s.r.o., PPP Brno, s.r.o. 

Vojtová, V., Červenka, K. (2014) Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. Brno: Masarykova 

univerzita. 

Vojtová, V., Červenka, K. (2013) Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.  

Červenka, K., Vojtová. V. (2013) Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita. 

Vojtová, V., Červenka, K. et al. (2012) Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Brno: MU. 

Vojtová, V., Fučík, P. At-risk children’s attitudes towards the quality of school life. In (2012) Transforming Troubled 

Lives: Strategies and Interventions for Children with Social, Emotional and Behavioural Difficulties. International 

Perspectives on Inclusive Education, Volume 2, 19–39. Emerald Group Publishing Limited. 

Působení v zahraničí  

2003 – dosud: Národní koordinátor „European Agency for Special Needs and Inclusive Education“ pro Českou 

republiku, nominace MŠMT. Dánsko, Belgie 

2012 - 2015 - Člen konsorcia mezinárodního vědeckého projektu LIteracy (OnLIne porTal for E-Learning and 

suppoRting sociAl inClusion of people with dYslexia) FP7-ICT-2011-7 EC_288596 www.literacyproject.eu. 

Obor habilitačního řízení  Speciální pedagogika, habilitační řízení řízení na VŠ 

MU 

ohlasy publikací 

Rok udělení  2010  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího   43 30 

datum 15. 3. 2016 
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G – Personální zabezpečení – přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP B 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Barbora Bočková Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1982 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy 09/2018 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

SPC při MŠ a ZŠ logopedické, Veslařská 234 Brno DPP 25 h / měsíc 

   

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Speciálněpedagogická diagnostika logopedická 

Alternativní a augmentativní komunikace 

Případová studie 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

MU – PdF, magisterské studium ukončeno v roce 2006 – obor speciální pedagogika – francouzský jazyk pro SŠ  

2006 – 2009 – doktorský studijní program, obor Speciální pedagogika 

 

Zaměstnání 

2008 – 2009 PdF MU, Katedra speciální pedagogiky, asistent 

2009 – dosud PdF MU, Katedra speciální pedagogiky, odborný asistent 

2013 – dosud speciální pedagog-logoped, SPC při MŠ a ZŠ logopedické, Veslařská 234 Brno 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Bočková, B. (2015) Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace: učební text. Brno: Masarykova 

univerzita (online: pdf) (podíl 100 %) 

Bočková, B. Žák se specificky narušeným vývojem řeči a jeho vzdělávání z pohledu poradenských pracovníků 

speciálně pedagogického centra. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2015) Inkluze ve škole a ve společnosti jako 

interdisciplinární téma. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 261-273. (podíl 100 %) 

Bočková, B. Analýza komunikační schopnosti dětí a žáků - možnosti v diagnostice vývoje řeči. In Klenková, J. et al. 

(2013) Jedinci s narušenou komunikační schopnosti a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských 

zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, s. 53-72. (podíl 100 %) 

Bočková, B. Analýza komunikační schopnosti žáků v 1. ročníku základní školy logopedické. In Bartoňová, M., 

Vítková, M. et al. (2012) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special 

Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, s. 109-123. (podíl 100 %) 

Bočková, B. Možnosti rozvoje komunikační schopnosti dítěte s Downovým syndromem. In Opatřilová, D., Nováková, 

Z. et al. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for 

Chidren with Disabilities. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. 193-208. (podíl 100 %) 

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

Brno: Paido. (podíl 30%).  

Bočková, B. (2011) Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. (podíl 

100 %) 

Působení v zahraničí  

Jen krátkodobé pobyty. 

Erasmus – 2010, 2012, 2015 – Ecole supérieure du professorat et de l´éducation, Université Jean Jaurès, Toulouse. 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

Speciální pedagogika (Ph.D.) řízení na VŠ 

PdF MU 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2009  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího    12 

datum 15. 3. 2016 
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G – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP B 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Ilona Bytešníková Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1972 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy N 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Logopedie – základy oboru 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

PdF MU, obor studia Speciální pedagogika, rok ukončení 2002 

 

Zaměstnání 

2002 - dosud PdF MU, odborný asistent 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let  

Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. (2012) Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool 

Education of Children with Special Educational Needs. Brno: MU. 

Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et al. (2012) Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

v mateřské škole. 1. vyd. Brno: Paido. 

Bytešníková, I. (2012) Komunikace dětí předškolního věku. Praha: Grada Publishing, a.s.  

Bytešníková, I. (2014) Koncepce rané logopedické intervence v České republice. Teorie, výzkum, praxe. Brno: Masarykova 

univerzita.  

Bytešníková, I. Aktuální otázky z oblasti lexika u dětí před zahájením školní docházky. In Jiřina Klenková et al. (2014) 

Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské 

a speciálněpedagogické souvislosti. Inclusion of Pupils with Disordered Communication Ability and with Hearning 

Impairment. Psychological, Medicial and Special Educational Context. první. Brno: Masarykova univerzita, 59-70.  

Bytešníková, I. Analýza názorů rodičů na problematiku narušené komunikační schopnosti u žáků mladšího školního věku. 

In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2013) Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním 

postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: MU, s. 94-102. 

Klenková, J., Bočková, B., Bytešníková, I. (2012) Kapitoly pro studenty logopedie: Text k distančnímu vzdělávání. Brno: 

Paido. 

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…) 2006  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 B 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Karel Červenka Tituly Mgr. et Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1975 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy 01/2019 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Etopedie – základy oboru 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání  

FSS MU sociologie: Mgr. – 2001; Ph.D. – 2008  
PdF MU speciální pedagogika, Mgr. – 2010 

 

Zaměstnání  

1996-2010  Diagnostický ústav pro mládež a Středisko výchovné péče, Brno 

2005-2006 Fakulta sociálních studií MU, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti 

2010 dosud PdF MU, Katedra speciální pedagogiky 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Červenka, K. (2014) Zdroje a bariéry sociální inkluze dětí s poruchami chování z hlediska výchovných profesionálů. 

Brno: Masarykova univerzita. 

Červenka, K. Od individuální odlišnosti k edukační potřebě: Respekt k odlišnostem jako základ informované 

intervence. In Klenková, J., Vítková, M. et al. (2011) Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy 

postižení Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno: Masarykova 

univerzita. s. 289-303. 

Červenka, K., Vojtová, V. Potřeba jako zdroj edukačních strategií u dětí s problémy v chování nebo s poruchami 

chování. In Vojtová, V., Červenka, K. (2012) Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. 1. vyd. Brno: 

MU, s. 27-34. (50 %) 

Červenka, K. The Experiential Course Ikspíriens as a Means of Mitigating the Negative Impact of the Stigma of 

Hearing Impairments and Behavioural Disorders. In Procházková, L., Sochor, P. et al. (2013) Support of People 

with Special Needs: International Perspectives. Förderung von Menschen mit Behinderung: Internationale 

Perspektiven. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, s. 73-80.  

Červenka, K. Stigmatizace dětí s poruchami chování a role vztahů v jejich edukaci. In Vojtová, V., Červenka. K. et 

al. (2013) Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. 52-57. 

Působení v zahraničí  

 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

Sociologie (Ph.D.) řízení na VŠ 

FSS MU 

ohlasy publikací 

Rok udělení (Ph.D.) 2008  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího    20 

datum 15. 3. 2016 
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G – Personální zabezpečení – přednášející  
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP B 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Lenka Doležalová Tituly PhDr., PhD. 

Rok narození 1980 typ vzt. PP rozsah 20 h do kdy 09/2018 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Surdopedie – základy oboru 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání  

2012 ukončení studia v programu celoživotního vzdělávání, obor: Speciální pedagogika – surdopedie se 

zaměřením na znakový jazyk, Univerzita Palackého v Olomouci, PdF.  

2009 ukončení doktorského studijního programu na, obor pedagogika, obhajoba disertační práce, Masarykova 

univerzita.  

2007 rigorózní řízení – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra speciální pedagogiky, Brno – 

obhajoba rigorózní práce.  

2007 – 2006 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra speciální pedagogiky, Brno, doplňující 

pedagogický program: Specializační studium speciální pedagogiky: Komunikační techniky u osob 

s narušenou komunikační schopností – obhajoba závěrečné práce.  

2005 – 2000 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, studijní obor (dvouoborové studium): Učitelství 

německého jazyka a literatury pro základní školy a Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy 

(specializace: logopedie – surdopedie), obhajoba diplomové práce.  

 

Zaměstnání 

2009 – doposud Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky – odborný asistent 

(specializace surdopedie).  

2008-2006  Masarykova univerzita, Středisko Teiresiás – výuka německého jazyka u studentů se sluchovým 

postižením. 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Doležalová, L. (2013) Specifika ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením. In Bartoňová, M., Vítková, M et al. 

Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, s. 119-138. 

Doležalová, L., Hricová, L. (2013) Vytváření podmínek pro cestu k inkluzivní společnosti a inkluzivnímu vzdělávání 

s ohledem na jedince se sluchovým postižením. In Klenková, J. et al. Jedinci s narušenou komunikační schopností 

a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, s. 105-126.  

Doležalová, L. (2012) Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. Brno: MU. 

Bartoňová, M., Pitnerová, P., Bočková, B., Doležalová, L., Klenková, J., Procházková, L., Přinosilová, D., Röderová, 

P., Vítková, M., Vojtová, V. (2012) Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední 

škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.  

Doležalová, L., Hricová, L. (2012) Profesní uplatnění osob se sluchovým postižením v České republice. In Friedmann, 

Zdeněk et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. 

1. vyd. Brno: Paido, s. 133-140. 

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…) 2009  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 B 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Lenka Gajzlerová Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1984 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy 12/2018 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Speciální pedagogika  

Inkluzivní speciální pedagogika 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

2014 Státní doktorská zkouška - Speciální pedagogika; Ph.D. 

2012 Rigorózní řízení - Speciální pedagogika; PhDr. 

2011 Celoživotní vzdělávání, obor Organizace a řízení VaV a management projektů ve VaV (projekt PREFEKT) 

2009 Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy a Učitelství technické a informační výchovy pro základní 

školy; Mgr. 

2007 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy a Pedagogické asistentství technické 

a informační výchovy pro základní školy; Bc. 

 

Zaměstnání 

2014 – doposud Masarykova univerzita, PdF, Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - odborný asistent  

2011 – 2014 Masarykova univerzita, PdF, Katedra speciální pedagogiky - asistent 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Gajzlerová, L. (2014) Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v 

inkluzivním prostředí školy. Brno: Masarykova univerzita. (elektronická verze 2015) – 100 % 

Gajzlerová, L. Motivace pedagogických pracovníků pro použití tabletů ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. In Pipeková, J., Vítková, M. et al. (2014) Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci 

ve společnosti. From School Inclusion to Social Inclusion and Participation in Society. 1. vyd. Brno: MU, s. 171-

183. – 100 % 

Vítková, M., Přinosilová, D., Gajzlerová, L., Klenková, J., Kopečný, P., Doležalová, L., Bartoňová, M., Röderová, P., 

Fialová, I., Bazalová, B. (2014) Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním 

prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. – 10 % 

Gajzlerová, L. Inkluze a informační a komunikační technologie. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2013) Intervence 

v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vyd. Brno: MU, 

s. 304-311. – 100 % 

Gajzlerová, L. Bariéry využití multimédií ve speciální pedagogice. In Sayoud Solárová, K., Vrubel M. a kolektiv. (2013) 

Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, s. 187-194. – 100 % 

Gajzlerová, L Inkluze a informační a komunikační technologie. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2013) Intervence 

v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: MU. 

Gajzlerová, L. (2012) Analýza využití počítačů u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu učitelů. In 

Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional 

Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Education of Students with Special Educational Needs. Brno: Masarykova univerzita. s. 283-310. – 100 % 

Gajzlerová, L. (2012) Analýza pohledu učitelů na digitální technologie ve vzdělávání. In Opatřilová, D., Vítková, M. et 

al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of 

success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. Brno: MU. – 100 % 

Působení v zahraničí  

Krátkodobé stáže v zahraničí (Německo). 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

Speciální pedagogika (Ph.D.) řízení na VŠ 

PdF MU 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2014  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího   0 5 

datum 15. 3. 2016 
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G – Personální zabezpečení – přednášející  
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Radka Horáková Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1979 typ vzt. PP rozsah 20 h do kdy 08/2018 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Speciálněpedagogická diagnostika surdopedická 

Komunikační a simulační techniky surdopedické 

Komunikace osob s duálním smyslovým postižením 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

2006 (leden) Pedagogická fakulta MU, katedra speciální pedagogiky, Brno - obhajoba rigorózní práce  

2003 – 2006 Pedagogická fakulta MU, katedra speciální pedagogiky, Brno, doktorský studijní program – speciální 

pedagogika (surdopedie)  

2003 – 2006 Pedagogická fakulta UP, katedra speciální pedagogiky, Olomouc, rozšiřující studium speciální 

pedagogiky - surdopedie se zaměřením na znakový jazyk v rámci celoživotního vzdělávání 

1998 – 2003 Pedagogická fakulta MU, Brno, studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika 

(specializace logopedie – surdopedie) 

 

Zaměstnání 

2003 - dosud  Pedagogická fakulta MU, katedra speciální pedagogiky, odborná asistentka 

2003 – 2006 Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky v Brně, tlumočnice znakového jazyka 

2002 – 2003 Speciální školy v Brně, ul. Vídeňská, učitelka I. stupně ZŠ 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Horáková, R. Podpora dětí s těžkým sluchovým postižením v inkluzivním prostředí mateřské a základní školy. In 

Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2015) Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. Brno: 

Masarykova univerzita. 

Horáková, R. Nástroje pro hodnocení sluchové percepce a úrovně komunikačních dovedností uživatelů kochleárních 

implantátů raného a předškolního věku. In Kročanová, L., Zubová, M. (2014) Špeciálnopedagogické poradentstvo - 

Informačný bulletin XVIII. Bratislava: Výskumný ústav detskej pschológie a patopschológie.  

Horáková, R. FM systém a dítě se sluchovým postižením předškolního věku. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina 

J., Dolejš M., Moudrá L. (2014) Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu, XV. mezinárodní konference k 

problematice osob se specifickými potřebami, II. konference mladých vědeckých pracovníků. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci. 

Horáková, R. Využití Lingových zvuků jako nástroje kontroly správného fungování sluchové protetiky. In Bartoňová, 

M., Vítková, M. et al. (2013) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with 

Special Educational Needs VII. Brno: Paido. 

Horáková, R. (2012) Sluchové postižení - úvod do surdopedie. Praha: Portál. 

Působení v zahraničí  

09/2011 - 04/2012 - USA: University of Washington, Department of Speech and Hearing Sciences, Seattle. Fulbright 

Masarykovo stipendium, (náslechy na oddělení audiologie a centra kochleárních implantací při Seattle Children´s 

Hospital) 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

Speciální pedagogika (Ph.D.) řízení na VŠ 

PdF MU 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2006  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 B 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Petr Kopečný Tituly PhDr. PhD. 

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  

Komunikační a simulační techniky logopedické 

Speciálněpedagogická praxe (diagnostická, intervenční)  

Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi (diagnostické, intervenční) 

Symptomatické poruchy řeči (volitelný) 

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. 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    6 

datum 15. 3. 2016 
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G – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 
Název SP B 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Petra Röderová Tituly PhDr., PhD. 

Rok narození 1977 typ vzt. PP rozsah 20 h do kdy 08/2018 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

   

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Oftalmopedie – základy oboru 

Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

2003 – 2010 lektorka němčiny ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresias při MU 

2003 – 2005 poradenský pracovník projektu EU EQUAL PdF MU 

2002 – 2004 učitelka němčiny a německé konverzace na Soukromém speciálním gymnáziu Integra v Brně 

1998 – 2002 prezenční forma studia oboru speciální pedagogika – německý jazyk na PdF MU  

 

Zaměstnání 

2009 ukončení programu CŽV na PdF UK v Praze v oboru Zraková terapie  

2003 – 2005 asistent Katedra speciální pedagogiky, PdF MU 

2006 – odborný asistent Katedra speciální pedagogiky, PdF MU 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let  

Röderová, P. Strategie ve vzdělávání žáků se zrakovým postižením ve střední škole. In Bartoňová, M., Pitnerová, P. et 

al. (2013) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Brno: Paido. s. 151-174. 

Röderová, P. Edukace a profesní příprava osob se zrakovým postižením. In Pipeková, J. (ed.) (2010) Kapitoly ze 

speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Brno: Paido, s. 273-288. 

Röderová, P. (2010) Möglichkeiten der Förderung von sehbehinderten und blinden Menschen in der Tschechischen 

republik. Behinderte Menschen. Graz. č. 3/2010. 33. roč.  

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

Hamadová, P. Specifika vývoje a pedagogická intervence u zrakově postižených In Opatřilová, D. (ed.). (2006) 

Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Brno: MU, s. 193-242.  

Hamadová, P. Specifika výuky zrakově postižených In Vítková, M. (2004) Integrativní speciální pedagogika. Brno. 

Paido. 

Působení v zahraničí  

06/2009 stáž ve škole pro slabozraké, Waldkirch, Německo v rámci projektu MUNI/41/008/2009 

05/2006 mobility, Finsko, University of Jyväskyla 

11/2003 stáž v zařízení pro zrakově postižené Nikolauspflege, Stuttgart (v rámci projektu č. 727/2003) 

Obor habilitačního nebo jmenovacího 

řízení nebo udělení vědecké hodnosti 

Speciální pedagogika (Ph.D.) řízení na VŠ 

PdF MU 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2006  ISI/Sco

pus 

ostatní 

Podpis přednášejícího    12 

datum 15. 3. 2016 
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G – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP B 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Lenka Slepičková Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1981 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy 09/2016 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

   

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Metodologie 1 

Sociologie pro speciální pedagogy 

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 
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G – Personální zabezpečení – přednášející  
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP B 7506 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 

Komunikační a simulační techniky oftalmopedické 

Komunikační principy a techniky u osob se zrakovým 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 

MU 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2015  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího    6 

datum 15. 3. 2016 
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G – Personální zabezpečení – přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP B 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Dana Zámečníková Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1976 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy N 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Somatopedie – základy oboru 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

2004 doktorská zkouška, Ph.D., speciální pedagogika 

2002 rigorózní zkouška, PhDr.  

2000 Mgr., Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy, učitelství technické výchovy pro základní školy 

 

Zaměstnání 

2003 - dosud MU, PdF, katedra speciální pedagogiky, odborný asistent 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

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. První vydání. Brno: Masarykova univerzita.  

Zámečníková D. Specifika podpory v rámci inkluzivního vzdělávání žáků s tělesným postižením na střední škole. In 

Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2015) Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. Brno: MU. 

(100 %) 

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

Masarykova univerzita. (50 %) 

Působení v zahraničí  

 

2015: Erasmus, Univerzita Ankara 

2014: Inclusive Education in the Czech Republic. In 5 th International Conference on New Trends in Education and 

Their Implications. Antalya, Turecko 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

Speciální pedagogika (Ph.D.) řízení na VŠ 

MU 

ohlasy publikací 

Rok udělení (Ph.D.) 2004  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího    6 

datum 15. 3. 2016 
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G – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita  Pedagogická fakulta 

Název SP B 7506 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  

Psychopedie – základy oboru 

 

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. 
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