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Masarykova univerzita 

Pedagogická fakulta 

 

Katedra speciální pedagogiky a Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání 

 

Průvodní zpráva k žádosti o udělení akreditace 

studijního programu 

 

Studijní program:  N 7506 Speciální pedagogika 

Studijní obor: Speciální pedagogika – komunikační techniky 

Typ studijního programu: navazující magisterský 

Forma studia:  prezenční a kombinovaná 

Studijní doba: 2 roky 

 

Katedra speciální pedagogiky a Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogické 

fakulty Masarykovy univerzity podává žádost o udělení akreditace navazujícího magisterského 

studijního oboru Speciální pedagogika – komunikační techniky ve studijním programu 

Speciální pedagogika v prezenční a kombinované formě. 

Speciální pedagogika je chápána jako věda o zákonitostech speciální výchovy 

a speciálního vzdělávání jedince, který z důvodu speciálních potřeb vyžaduje speciálně 

pedagogický přístup při vzdělávání a podporu při pracovním a společenském uplatnění. 

Posláním speciální pedagogiky je příprava speciálních pedagogů, výzkum a další vzdělávání. 

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). Současné pojetí speciální pedagogiky se zabývá 

problematikou jedince se speciálními potřebami od jeho narození až po stáří, tedy obdobím 

raného a předškolního věku, obdobím školního věku, adolescence, dospělosti a stáří. 

Cílem studijního programu Speciální pedagogika, oboru Speciální pedagogika – 

komunikační techniky je připravit odborníka na magisterské úrovni s širokým 

společenskovědním rozhledem zaměřeným na pedagogicko-psychologické disciplíny, který 
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bude schopen samostatně pracovat v poradenské oblasti s dětmi, žáky či dospělými. Bude 

vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi na špičkové úrovni v oboru 

logopedie (pedagogika jedinců s narušenou komunikační schopností), surdopedie (pedagogika 

jedinců se sluchovým postižením), oftalmopedie (pedagogika jedinců se zrakovým postižením) 

nebo somatopedii (pedagogika jedinců s tělesným postižením). Při výuce budou využity 

nejmodernější techniky pro osoby s postižením k nácviku dovedností pomocí simulace. Jedná 

se o akreditaci nového studijního oboru, který reaguje na poptávku po absolventech 

připravovaného oboru plynoucí z novely školského zákona č. 82/2015 Sb., a jejich nedostatek 

je citelný zejména ve školské poradenské oblasti.  

Studijní obor je realizován v prezenční a kombinované formě. Jedná se o dvouletý 

navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika, studijní obor Speciální 

pedagogika – komunikační techniky, který navazuje na bakalářský studijní program Speciální 

pedagogika, obor Speciální pedagogika (specializace logopedie, surdopedie) nebo na obor 

Speciální pedagogika – komunikační techniky. U jedinců s narušenou komunikační schopností, 

se sluchovým, zrakovým, nebo tělesným postižením je obor zaměřen na oblast 

speciálněpedagogické diagnostiky a používání speciálněpedagogických diagnostických 

nástrojů a postupů. V oblasti speciálněpedagogických intervenčních postupů a v poradenství je 

oblast zabývající se jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením 

povinná pro všechny, další dvě oblasti jsou povinně volitelné podle zájmu studentů. Volitelnou 

specializací jsou specifické poruchy učení.  

Obsahem studia je základní oborový vysokoškolský kurz s důrazem na aplikační stránku 

oboru. Rovnocennou součástí studia je společný základ studia, který zahrnuje předměty 

psychologické, pedagogické, komunikační (včetně cizího jazyka) a obecně kultivační. Vše je 

doplněno pedagogickou praxí s dostatečnou hodinovou dotací. 

Absolvent studijního oboru Speciální pedagogika – komunikační techniky získá 

kompetence zejména ve školské poradenské oblasti (zákon č. 379/2015 Sb., novela zákona 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících). Je možný přesah poskytování služeb dětem 

v raném věku nebo k dospělým osobám v oblasti narušené komunikační schopnosti, postižení 

zraku, sluchu nebo tělesného postižení. 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 N 7506 2 Mgr. 

Původní název SP  platnost předchozí akreditace   

Typ žádosti udělení akreditace x prodloužení akreditace  druh rozšíření  

Typ studijního programu bakalářský magisterský navazující magisterský x rigorózní 

řízení 

 

Forma studia Prezenční x Kombinovaná x distanční KKOV 

Názvy studijních oborů Speciální pedagogika – komunikační techniky ANO N- 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. 2016 12. 4. 2016 

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

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu N 7506 Speciální pedagogika 

Název studijního oboru N-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 programu Speciální pedagogika, oboru Speciální pedagogika - komunikační 

techniky 

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

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

a společenském uplatnění. Posláním speciální pedagogiky je příprava speciálních pedagogů, výzkum a další 

vzdělávání. 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). Současné 

pojetí speciální pedagogiky se zabývá problematikou jedince se speciálními potřebami od jeho narození až po stáří, 

tedy obdobím raného a předškolního věku, obdobím školního věku, adolescence, dospělosti a stáří. 

 

Základním zaměřením studijního programu Speciální pedagogika, oboru Speciální pedagogika – komunikační 

techniky je připravit odborníka na magisterské úrovni s širokým společenskovědním rozhledem, který bude 

schopen samostatně pracovat v poradenské oblasti s dětmi, žáky i dospělými a bude vybaven teoretickými 

znalostmi a praktickými dovednostmi na špičkové úrovni v oboru logopedie (pedagogika jedinců s narušenou 

komunikační schopností), surdopedie (pedagogika jedinců se sluchovým postižením), oftalmopedie (pedagogika 

jedinců se zrakovým postižením) nebo somatopedie (pedagogika jedinců s tělesným postižením). Při výuce budou 

využity nejmodernější techniky pro osoby s postižením k nácviku dovedností pomocí simulace. Jedná se 

o akreditaci nového studijního oboru. Studijní obor Speciální pedagogika – komunikační techniky je zpracován 

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

zřetelem na úkoly plynoucí z novely školského zákona č. 82/2015 Sb., je nedostatek absolventů připravovaného 

oboru citelný zejména ve školských poradenských službách.  

 

Studijní obor je realizován v prezenční a kombinované formě. Studijní obor Speciální pedagogika – komunikační 

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

pedagogika. Jedná se o dvouletý magisterský program navazující na bakalářský studijní program Speciální 

pedagogika, obor Speciální pedagogika (specializace logopedie, surdopedie) nebo na obor Speciální pedagogika – 

komunikační techniky. U jedinců s narušenou komunikační schopností, se sluchovým, zrakovým nebo tělesným 

postižením je obor zaměřen na oblast speciálněpedagogické diagnostiky a používání speciálněpedagogických 

diagnostických nástrojů a postupů. V oblasti speciálněpedagogických intervenčních postupů a v poradenství je 

oblast zabývající se jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením povinná pro všechny, 

další dvě oblasti jsou povinně volitelné podle zájmu studentů. Volitelnou částí je specializace specifické poruchy 

učení.  

 

Obsahem studia je základní oborový vysokoškolský kurz s důrazem na aplikační stránku oboru. Rovnocennou 

součástí studia je společný základ studia, který zahrnuje předměty psychologické, pedagogické, komunikační 

(včetně cizího jazyka) a obecně kultivační. Vše je doplněno speciálněpedagogickou praxí s dostatečnou hodinovou 

dotací. 

 

Cílem oboru je připravit absolventy tak, aby uměli ve své poradenské činnosti využívat speciálně pedagogické 

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, 

které budou z projektu SIMU+ k tomuto účelu pořízeny.  

 

Dále, aby studenti uměli stanovit u jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na jedince, s narušenou 

komunikační schopností, se sluchovým postižením a se zrakovým nebo tělesným postižením podpůrná opatření pro 

účely jejich edukace ve školách hlavního vzdělávacího proudu (požadavek vyplývá z novely školského zákona č. 

82/2015 Sb., a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
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Rozsah státních závěrečných zkoušek 

Pedagogika a psychologie (společný základ zajišťuje katedra pedagogiky a psychologie) 

Obhajoba diplomové práce (pokud je zadaná na katedře, i když bude zadaná na jiné katedře, např. na psychologii, 

téma bude vždy speciálněpedagogické)  

 

Student si vybírá z povinné části po jedné otázce z každé oblasti. Logopedie a surdopedie je povinná, SPU je 

volitelným předmětem.  

 

Část povinná: 

Strategie ve vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu poradenských služeb (písemný 

test) 

A Logopedie (Aa: diagnostické nástroje a postupy a speciálněpedagogická diagnostika; Ab: intervenční postupy 

a poradenství) 

B Surdopedie (Ba: diagnostické nástroje a postupy a speciálněpedagogická diagnostika; Bb: intervenční postupy 

a poradenství) 

 

Část volitelná: 

Specifické poruchy učení 

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia 

Profil absolventa studijního oboru speciální pedagogika: 

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

všeobecný základ: pedagogika, psychologie, cizí jazyk ve společném základu, metodologie 2, statistika, 

Internacionalizace oboru speciální pedagogika  

speciálně pedagogický základ: patopsychologie 2., logopedie, oftalmopedie, somatopedie, oftalmologie - funkční 

vidění, Inclusive Education, diagnostické domény jedinců s NKS, se sluchovým postižením, se zrakovým nebo 

tělesným postižením, intervenční postupy a poradenství - simulace u jedinců NKS, se sluchovým postižením, se 

zrakovým nebo tělesným postižením, podpůrná opatření u jedinců s NKS, se sluchovým postižením, se zrakovým 

nebo tělesným postižením 

specializace speciální pedagogiky: poradenství, intervence a diagnostika žáků se specifickými poruchami učení. 

 

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

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

 má široké odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky, 

 má základní komunikační vědomosti a dovednosti, 

 má znalosti a dovednosti z oboru, komunikační a edukační znalosti a dovednosti, 

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

výuky (individuální přístup i práce se skupinou), 

 ovládá práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na úrovni speciálního pedagoga (speciálně 

pedagogická diagnostika, poradenský rozhovor, individuální vzdělávací plán, plán pedagogické podpory 

intervence, práce s jednotlivcem i se skupinou), 

 má dovednosti pro podporu pedagoga při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní 

třídě, pro podporu rodičů dětí s postižením, 

 je schopen metodologicky navrhnout a zpracovat výzkum v edukaci žáka se SVP, argumentovat ve prospěch 

zvoleného postupu. 

 

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

Uplatnění absolventů se předpokládá v pracovních poradenských pozicích, ve kterých budou v osobním kontaktu 

s dětmi, žáky či dospělými osobami se zdravotním postižením, zejména se zřetelem na zrakové postižení, sluchové 

postižení a narušenou komunikační schopnost. 

Budou provádět speciálněpedagogickou diagnostiku, navrhovat a konstruovat individuální plány. Vést intervence 

a speciálněpedagogické poradenství, jednat a kooperovat s odborníky na mezioborové úrovni. Budou připraveni na 

komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků a pedagogy speciálních i běžných škol. Uplatní se v zařízeních 

a institucích, ve kterých budou osoby cílové skupiny umístěny.  

Z hlediska profilu kompetencí a dovedností se u absolventa tohoto směru předpokládá: 

- znalost aktuálních teoretických východisek speciální pedagogiky v mezioborovém kontextu 

- znalost obsahu a cílů speciálněpedagogických disciplín a jejich přesahy  

- znalost významu mezioborové spolupráce a schopnost v tomto rámci pracovat 

- znalost speciálněpedagogických diagnostických nástrojů a postupů, ovládat jejich uplatnění, vyhodnocovat 

výsledky a zpětnou vazbu, 

- aktivně spolupracovat s dalšími odborníky – zejména psychology, zdravotníky a sociálními pracovníky, 
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- orientace v systému poradenství a na úrovni svých kompetencí vykonávat funkci kooperujícího poradce 

- dovednost komunikovat s dětmi, žáky, pedagogy, rodiči i dalšími odbornými partnery 

- dovednost formulovat a vytvářet IVP a provádět jejich evaluaci 

- schopnost navrhovat a aplikovat vhodné přístupy, úpravy a techniky do výchovy a vzdělávání 

- schopnost zpracovat případovou studii a anamnestická data a následně jich využít v další 

speciálněpedagogické praxi 
- schopnost aplikace navržené přístupy a techniky pro budování a rozvoje komunikačních kompetencí v resortu 

školství  

- dovednost pracovat v reálných situacích při plnění cílů individuálních plánů klientů v různých resortech 

- znalost a dovednost práce s technickými pomůckami umožňujícími a podporujícími komunikaci 

- schopnost zpracovat případovou studii, zpracovat anamnestická data a uplatnit jejich další využití na 

mezioborovém principu. 
 

Charakteristiku profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání: 

Absolvent studijního oboru Speciální pedagogika – komunikační techniky najde uplatnění zejména ve školské 

poradenské oblasti (zákon č. 379/2015 Sb., novela školského zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících). Je o možný přesah poskytování služeb dětem v raném věku nebo dospělým osobám v oblasti 

postižení zraku, sluchu a narušené komunikační schopnosti. 

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

  

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 

v akademickém roce 

Přijímá se 20 studentů do prezenční formy a 40 

studentů do kombinované formy studia 
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Bb – Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu 
Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu N 7506 Speciální pedagogika 

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

Místo uskutečňování studijního 

oboru 

Poříčí 9, Brno 637 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 jsou 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, snoozelen 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 postižení v raném věku. Texty 

k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

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

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

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

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

 

Vydané odborné publikace v anglickém jazyce 

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

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

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

from the Perspective of Research. Brno: MU. 

Pipeková, J., Vítková, M. et al. (2015) Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. Brno: MU. 

Procházková, L., Pančocha, K. et al. (2012) Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch 

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

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

Young Adulthood. Brno: MU. 

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

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu N 7506 Speciální pedagogika 

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

Název předmětu rozsah způsob 

zakonč. 

kredity druh 

předmětu 

přednášející sem./rok 

Prezenční forma       

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

Specializace: Specifické poruchy 

učení 
0/4/0 zk 6 P Dr. Franková 1/1 

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

Oftalmopedie – tyflorehabilitace 

a edukace 
0/4/0 zk 6 PV Dr. Röderová 1/1 

Somatopedie – mozková obrna 0/4/0 zk 6 PV Dr. Zámečníková 1/1 

Logopedie – formy NKS 0/4/0 zk 6 P Dr. Bočková 1/1 

Oftalmologie – funkční vidění 1/0/0 k 3 P Dr. Vrubel 1/1 

Statistika 0/2/0 z 2 V doc. Pančocha 1/1 

Logopedická prevence 0/2/0 z 2 V Dr. Kopečný 
1/1 

3/2 

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

1/1 

2/1 

3/2 

Snoezelen 0/2/0 z 2 V doc. Opatřilová 

1/1 

2/1 

3/2 

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

3/2 

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

Mgr. Odehnalová 

1/1; 2/1 

3/2; 4/2 

Internacionalizace oboru speciální 

pedagogika  
0/0/0 z 0 P doc. Vojtová 

1/1; 2/1 

3/2; 4/2 

Komunikační principy a techniky 

u osob se zrakovým postižením 
0/2/0 z 2 V 

Dr. Vrubel 

Dr. Röderová 

1/1 

3/2 

Speciálněpedagogická praxe 

diagnostická  

10x4 

hodin 
z 2 P Dr. Kopečný 1/1 

Reflektivní seminář ke 

speciálněpedagogické praxi 

diagnostické 

0/1/0 z 2 P Dr. Kopečný 1/1 

Diagnostické domény jedinců se 

zrakovým postižením 
0/4/0 zk 6 PV 

Dr. Röderová 

Dr. Vrubel 
2/1 

Diagnostické domény jedinců 

s tělesným postižením 
0/4/0 zk 6 PV doc. Opatřilová 2/1 

Diagnostické domény jedinců 

s narušenou komunikační schopností 
0/4/0 zk 6 P 

Dr. Bytešníková 

Dr. Bočková 
2/1 

Diagnostické domény jedinců se 

sluchovým postižením 
0/4/0 zk 6 P 

Dr. Doležalová 

Dr. Horáková 
2/1 

Intervenční postupy – simulace 

u jedinců se zrakovým postižením 
0/2/0 k 3 PV Dr. Vrubel 2/1 

Intervenční postupy – simulace 

u jedinců s tělesným postižením  
0/2/0 k 3 PV Dr. Zámečníková 2/1 

Intervenční postupy – simulace 

u jedinců s narušenou komunikační 

schopností 

0/2/0 k 3 P Dr. Kopečný 2/1 

Intervenční postupy – simulace 

u jedinců se sluchovým postižením 
0/2/0 k 3 P 

Dr. Doležalová 

Dr. Pitnerová 
2/1 

Speciálněpedagogická praxe 

intervenční I 
4 týdny z 8 P Dr. Kopečný 2/1 
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Reflektivní seminář ke 

speciálněpedagogické praxi 

intervenční 

0/1/0 z 2 P Dr. Kopečný 2/1 

Alternativní přístupy k žákům se 

specifickými poruchami učení 
0/2/0 z 2 V Dr. Franková 2/1 

Reedukace specifických poruch učení 0/2/0 z 2 V Dr. Márová 2/1 

Podpůrná opatření u jedinců se 

zrakovým postižením 
0/2/0 zk 4 PV Dr. Röderová 3/2 

Podpůrná opatření u jedinců 

s tělesným postižením 
0/2/0 zk 4 PV doc. Opatřilová 3/2 

Podpůrná opatření u jedinců 

s narušenou komunikační schopností 
0/2/0 zk 4 P 

Dr. Bytešníková 

Dr. Bočková 
3/2 

Podpůrná opatření u jedinců se 

sluchovým postižením 
0/2/0 zk 4 P 

Dr. Doležalová 

Dr. Horáková 
3/2 

Neuropsychologie 2/0/0 z 2 P prof. Řehulka 4/2 

Speciálněpedagogická praxe 

intervenční II 
4 týdny z 8 P Dr. Kopečný 4/2 

Případová studie  0/0/0 z 10 V 
vedoucí 

diplomové práce 
4/2 

Pedagogická praxe – specifické 

poruchy učení 
20 h z 1 V prof. Bartoňová 4/2 

Kombinovaná forma       

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

Specializace: Specifické poruchy 

učení 
32 h zk 6 P Dr. Franková 1/1 

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

Oftalmopedie – tyflorehabilitace 

a edukace 
40 h zk 6 PV Dr. Röderová 1/1 

Somatopedie – mozková obrna 40 h zk 6 PV Dr. Zámečníková 1/1 

Logopedie – formy NKS 40 h zk 6 P Dr. Bočková 1/1 

Oftalmologie – funkční vidění 12 h k 3 P Dr. Vrubel 1/1 

Statistika 16 h z 2 V doc. Pančocha 1/1 

Snoezelen 8 h z 2 V doc. Opatřilová 

1/1 

2/1 

2/3 

Internacionalizace oboru speciální 

pedagogika  
0/0/0 z 0 P doc. Vojtová 

1/1; 2/1 

2/3; 2/4 

Diagnostické domény jedinců se 

zrakovým postižením 
40 h zk 6 PV 

Dr. Röderová 

Dr. Vrubel 
2/1 

Diagnostické domény jedinců 

s tělesným postižením 
40 h zk 6 PV doc. Opatřilová 2/1 

Diagnostické domény jedinců 

s narušenou komunikační schopností 
40 h zk 6 P 

Dr. Bytešníková 

Dr. Bočková 
2/1 

Diagnostické domény jedinců se 

sluchovým postižením 
40 h zk 6 P 

Dr. Doležalová 

Dr. Horáková 
2/1 

Intervenční postupy – simulace 

u jedinců se zrakovým postižením  
16 h k 3 PV Dr. Vrubel 2/1 

Intervenční postupy – simulace 

u jedinců s tělesným postižením  
16 h k 3 PV Dr. Zámečníková 2/1 

Intervenční postupy – simulace 

u jedinců s narušenou komunikační 

schopností 

16 h k 3 P Dr. Kopečný 2/1 

Intervenční postupy – simulace 

u jedinců se sluchovým postižením 
16 h k 3 P 

Dr. Doležalová 

Dr. Pitnerová 
2/1 

Speciálněpedagogická praxe 

diagnostická 
60 h z 8 P Dr. Kopečný 2/1 

Podpůrná opatření u jedinců se 

zrakovým postižením 
24 h zk 4 PV Dr. Röderová 3/2 
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Podpůrná opatření u jedinců 

s tělesným postižením 
24 h zk 4 PV doc. Opatřilová 3/2 

Podpůrná opatření u jedinců 

s narušenou komunikační schopností 
24 h zk 4 P 

Dr. Bytešníková 

Dr. Bočková 
3/2 

Podpůrná opatření u jedinců se 

sluchovým postižením 
24 h zk 4 P 

Dr. Doležalová 

Dr. Horáková 
3/2 

Neuropsychologie 16 h z 2 P prof. Řehulka 4/2 

Speciálněpedagogická praxe 

intervenční 
60 h z 8 P Dr. Kopečný 4/2 

Případová studie 0 z 10 V 
vedoucí 

diplomové práce 
4/2 

Pedagogická praxe – specifické 

poruchy učení 
20 h z 1 V prof. Bartoňová 4/2 

Předměty pedagogicko-psychologického základu, jazyků a tělesné výchovy viz přílohy 1. a 2. 12 hodin v kombinované 

formě se rovná 1 hodině v prezenční forně, za kolokvium je 1 kredit, za zkoušku 2 kredity. U vybraných předmětů může 

být cca 2 kredity dáno na samostatnou práci studenta (povoleno PdF MU). Pro jednooborové studium organizujeme 

vlastní praxi. 

Obsah a rozsah SZZk  

Povinný předmět 

Pedagogika a psychologie (společný základ) 

Obhajoba diplomové práce (pokud byla zadaná na katedře) 

Strategie ve vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu poradenských služeb (písemný test) 

 

Povinný předmět 

Student si vybírá jednu otázku z části A i B z každého předmětu SSZ z povinné části. 

 

Logopedie  

Část A Speciálněpedagogické diagnostické nástroje a postupy a speciálněpedagogická diagnostika 

1. Diagnostické metody a techniky používané v logopedické praxi.  

2. Význam diferenciální diagnostiky a meziooborové spolupráce v diagnostickém procesu.  

3. Diagnostika vývoje řeči a jazykových schopností u dětí v raném věku.  

4. Diagnostické nástroje a postupy užívané v diagnostickém procesu u dětí s narušeným vývojem řeči.  

5. Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního věku.  

6. Diagnostické nástroje a postupy užívané v diagnostickém procesu u žáků ve školním věku s narušenou 

komunikační schopností.  

7. Diagnostika narušené komunikační schopnosti a souvisejících speciálních vzdělávacích potřeb u žáků 

v mladším školním věku, mezioborová spolupráce.  

8. Diagnostika narušené komunikační schopnosti a souvisejících speciálních vzdělávacích potřeb u žáků 

v středním školním věku, mezioborová spolupráce.  

9. Diagnostické nástroje a postupy užívané v diagnostickém procesu u žáků v období dospívání a adolescence 

ve školním věku s narušenou komunikační schopností.  

10. Diagnostika narušené komunikační schopnosti a souvisejících speciálních vzdělávacích potřeb u žáků 

v období dospívání a adolescence, mezioborová spolupráce.  

Literatura 

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

Caravolas, M., Volín, J. (2005) Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníku ZŠ. 

Praha: IPPP.  

Cimlerová, P., Pokorná, D., Chalupová, E. (2007) Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých 

osob. Praha: IPPP.  

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

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

Love, R. J., Wanda, G. W. (2009) Mozek a řeč: Neurologie nejen pro logopedy. Praha: Portál. 

Michalík, J. a kol. (2011) Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál.  

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

Neubauer, K. (2011) Artikulace a fonologické rozlišování hlásek. Havlíčkův Brod: Tobiáš.  

Průcha, J. (2011) Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha: Grada Publishing. 

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

Seidlová Málková G., Smolík, F. (2014) Diagnostika jazykového vývoje. Diagnostická baterie pro posouzení vývoje 

jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada Publishing. 



 

15 

Seidlová Málková G., Caravolas, M. (2014) Baterie testů fonologických schopností. Praha: NÚV. 

Vrbová, R. a kol. (2012) Diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UPOL.  

 

Část B  Speciálněpedagogické intervenční postupy a poradenství 

1. Komunikace a spolupráce s klientem – dítětem, žákem, dospívajícím a adolescentem v rámci logopedické 

intervence a podpory. Role mezioborové spolupráce.  

2. Komunikace a spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí, žáků, dospívajících a adolescentů v rámci 

logopedické intervence a podpory. Možnosti mezioborové spolupráce. 

3. Stimulace vývoje řeči a jazykových schopností u dětí rizikových.  

4. Stimulace vývoje řeči a jazykových schopností u dětí s opožděným a narušeným vývojem řeči.  

5. Rozvoj komunikační kompetence u dětí předškolního věku, před zahájením povinné školní docházky.  

6. Logopedická terapie a její specifika u žáků ve školním věku, možnosti jejího propojení se vzdělávacím 

procesem.  

7. Systémy alternativní a augmentativní komunikace a jejich využití v rozvoji komunikační schopnosti žáků 

s narušenou komunikační schopností.  

8. Spolupráce se školou v rámci logopedické intervence a podpory žáků s narušenou komunikační schopností, 

metodické vedení.  

9. Logopedická terapie a její specifika u žáků v období dospívání a adolescence, možnosti jejího propojení se 

vzdělávacím procesem.  

10. Stimulace komunikační schopnosti a aktivizace dětí, žáků, dospívajících a adolescentů v kontextu sociální 

inkluze.  

11. Platná legislativa související s realizací podpůrných opatření u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami – s narušenou komunikační schopností.  

12. Specifika jednotlivých skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zřetelem k žákům s narušenou 

komunikační schopností.  

13. Definování obsahu podpůrných opatření a jejich stupňů.  

14. Činnost školského poradenského zařízení a školského poradenského pracoviště v kontextu poskytování 

podpůrných opatření. Mezioborová spolupráce.  

15. 1. stupeň podpůrných opatření – Plán pedagogické podpory (PLPP), tvorba plánu a jeho role ve vzdělávání žáka 

se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování vyšších stupňů podpůrných opatření. 

16. Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve 2.-5.stupni podpůrných opatření 

(postup zpracování dokumentace, spolupráce s rodiči, školou a školskými zařízeními při realizaci podpůrných 

opatření).  

17. Individuální vzdělávací plán (IVP) – charakteristika a skladba IVP, tvorba IVP, spolupráce se školou 

a školskými zařízeními při tvorbě IVP.  

18. Personální podpůrná opatření poskytovaná dle platné legislativy (asistent pedagoga, další pedagog, speciální 

pedagog a jejich role ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami).  

19. Podpůrná opatření materiálního charakteru poskytovaná dle platné legislativy (speciální učebnice, pomůcky 

a kompenzační pomůcky). Využití systémů AAK ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

20. RVP ZV – specifika úprav v rámci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  
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Surdopedie  

Část A: Speciálněpedagogické diagnostické nástroje a postupy a speciálněpedagogická diagnostika 

1. Diagnostické metody a techniky používané v surdopedické praxi - hodnocení a interpretace výsledků 

objektivních zkoušek sluchu.  

2. Diagnostické metody a techniky používané v surdopedické praxi - behaviorální metody, hodnocení 

a interpretace výsledků subjektivních zkoušek sluchu.  

3. Význam diferenciální diagnostiky a mezioborové spolupráce v diagnostickém procesu.  

4. Nástroje pro hodnocení sluchového vnímání a jazykových schopností dětí s postižením sluchu v raném věku. 

5. Diagnostické nástroje a postupy užívané v diagnostickém procesu u dětí s postižením sluchu v předškolním 

věku, mezioborová spolupráce.  
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6. Diagnostické nástroje a postupy užívané v diagnostickém procesu u žáků s postižením sluchu ve školním 

věku, mezioborová spolupráce.  

7. Diagnostické nástroje a postupy užívané v diagnostickém procesu u žáků s postižením sluchu ve středním 

školním věku, v období dospívání a adolescence, mezioborová spolupráce.  

8. Speciálněpedagogické diagnostické nástroje hodnotící přínos kompenzačních pomůcek (sluchadel 

a kochleárních implantátů) u dětí, žáků a studentů s postižením sluchu. 

9. Speciálněpedagogické diagnostické nástroje a postupy určující vhodnost využití bezdrátových doplňků 

u dětí, žáků a studentů s postižením sluchu. 

10. Funkční negramotnost - problematika porozumění čtenému textu u neslyšících, hodnocení čtenářských 

doveností. 
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Část B Speciálněpedagogické intervenční postupy a poradenství 

1. Komunikace a spolupráce s klientem – dítětem, žákem, dospívajícím a adolescentem v rámci logopedické 

intervence a podpory u jedince s postižením sluchu. Role mezioborové spolupráce.  

2. Komunikace a spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí, žáků, dospívajících a adolescentů v rámci 

logopedické intervence a podpory jedinců s postižením sluchu. Možnosti mezioborové spolupráce. 

3. Stimulace vývoje řeči a jazykových schopností u dětí s postižením sluchu. 

4. Stimulace jazykových schopností u neslyšících dětí neslyšících rodičů. 

5. Rozvoj komunikační kompetence u dětí s postižením sluchu předškolního věku, před zahájením povinné školní 

docházky.  

6. Logopedická terapie a její specifika u žáků s postižením sluchu ve školním věku, možnosti jejího propojení se 

vzdělávacím procesem.  

7. Systémy alternativní a augmentativní komunikace a jejich využití v rozvoji komunikační schopnosti žáků 

s postižením sluchu a přidruženými vadami.  

8. Spolupráce se školou hlavního vzdělávacího proudu v rámci logopedické intervence a podpory žáků s postižením 

sluchu, metodické vedení.  
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9. Logopedická terapie a její specifika u žáků s postižením sluchu v období dospívání a adolescence, možnosti jejího 

propojení se vzdělávacím procesem.  

10. Stimulace komunikační schopnosti a aktivizace dětí, žáků, dospívajících a adolescentů v kontextu sociální 

inkluze.  

11. Platná legislativa související s realizací podpůrných opatření u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

– se sluchovým postižením.  

12. Specifika jednotlivých skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zřetelem k žákům s postižením 

sluchu.  

13. Definování obsahu podpůrných opatření a jejich stupňů.  

14. Činnost školského poradenského zařízení a školského poradenského pracoviště v kontextu poskytování 

podpůrných opatření. Mezioborová spolupráce.  

15. 1. stupeň podpůrných opatření – Plán pedagogické podpory (PLPP), tvorba plánu a jeho role ve vzdělávání žáka 

se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování vyšších stupňů podpůrných opatření. 

16. Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve 2.-5. stupni podpůrných opatření 

(postup zpracování dokumentace, spolupráce s rodiči, školou a školskými zařízeními při realizaci podpůrných 

opatření).  

17. Individuální vzdělávací plán (IVP) – charakteristika a skladba IVP, tvorba IVP, spolupráce se školou a školskými 

zařízeními při tvorbě IVP.  

18. Personální podpůrná opatření poskytovaná dle platné legislativy (asistent pedagoga, další pedagog, speciální 

pedagog a jejich role ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se zřetelem na žáka s postižením 

sluchu).  

19. Podpůrná opatření materiálního charakteru poskytovaná dle platné legislativy (speciální učebnice, pomůcky 

a kompenzační pomůcky). Využití tlumočnických služeb, bezdrátových doplňků a systémů AAK ve vzdělávání 

žáků se sluchovým postižením.  

20. RVP ZV – specifika úprav v rámci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  
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speciálních vzdělávacích potřeb. II. část. Olomouc: UP. 

Potměšil, M. a kolektiv (2012) Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: UP. 

Potměšil, M. a kolektiv (2012) Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: UP. 

Roučková, J. (2011) Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením: praktické návody a důležité informace. vyd. 2. 

Praha: Portál.  

Souralová, E. (2000) Vzdělávání hluchoslepých II. 1. vyd. Praha: Scientia.  

Souralová, E. (2002) Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 

Štěrbová, D. a kol. (2005) Hluchoslepota – lidé s ní a kolem ní. 1. vyd. Olomouc: UP. 

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

Šlapák, I., Floriánová, P. (1999) Kapitoly z otorhinolaryngologie a fonoatrie. Brno: Paido. 

Šlapák, I. a kolektiv. (2013) Dětská otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta. 

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

 

Volitelný předmět 

Student si vybírá dvě otázky z volitelného předmětu, pokud si ho vybere 

 

Specifické poruchy učení 
Okruhy 

1. Základní terminologie, SPU a jejich odlišnost od nespecifických poruch učení. Vývoj paradigmatu SPU, 

proměny terapeutického přístupu k řešení SPU včetně změn institucionálního charakteru a příslušné legislativy. 

Systémový přístup k řešení problému. 

2. Legislativa rámec vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) a jeho novela č. 82/2015 Sb., příslušné vyhlášky MŠMT). 

3. Příčiny specifických poruch učení. Projevy specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie).  

4. Deficity dílčích funkcí. Primární, sekundární prevence specifických poruch učení. 

5. Detailní rozbor symptomatiky ADD, ADHD. Hyperaktivita, impulzivita, poruchy pozornosti, osobnost jedince. 

Osobnostní rozvoj žáka s SPU (variabilita vývoje osobnosti). 

6. Diagnostika specifických poruch učení, diagnostické domény. 

7. Speciálně pedagogická diagnostika v běžné třídě základní a střední školy. 

8.  Diagnostické domény, specifika školského poradenského pracoviště (PPP), individuální a skupinová intervence. 

9. Intervenční přístupy, strategie (Fernaldová, Dílčí oslabení výkonu, EEG, Biofeedback, One Brain) Reedukace 

SPU (zásady přístupu, metody dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a dalších projevů SPU). 

10. Podpůrná opatření v edukaci žáků se SPU na základní škole. 

11. Čtenářská gramotnost, proces čtení a psaní a jeho specifika. Metody čtení a psaní v edukaci na první stupni 

základní školy. 

12. Matematická gramotnost, dyskalkulie metody a zásady přístupu. 

13. Vývoj a specifika kognitivních funkcí (sluchová percepce, zraková percepce, paměť, myšlení). 

14. Lateralita, pravolevá orientace, prostorová orientace. 

15. Specifika hodnocení (školský zákon, formativní hodnocení, motivační, diagnostická a sociální funkce 

hodnocení). 

16. Narušená komunikační schopnost (fonologická fonetická, morfologicko-syntaktická, lexikální a sémantická 

stránka řeči u žáků se specifickými poruchami učení). 

17. Systém péče a podpory v inkluzivním vzdělávání v ČR. 

18. Specifika přístupů a forem v inkluzivní edukaci (podmínky, princip individualizace a diferenciace). 

19. Strategie a styly učení u žáků na základní škole. 

20. Sociální inkluze (učitelé, rodiče, terapeut, žák). Studijní a profesionální orientace žáků s SPU (škola, rodina, 

kariérní poradenství). Přístupy a intervence k jedincům s SPU v dospělosti. 

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

vzdělávacími potřebami v základní škole. Brno: MU. 

Bartoňová, M. (ed.) (2012) Specifické poruchy učení. Brno: Paido. 

Bendl, S. (2011) Kázeňské problémy ve škole (Aktualiz. a dopl. vyd.). Praha: Triton. 

Elliott, J., Place, M. (2002) Dítě v nesnázích: prevence, příčiny, terapie. 1. vyd. Praha: Grada. 

Kucharská, A. (ed.) (1999) Specifické poruchy učení a chování. (Sborník 1999). Praha: Portál. 

Matějček, Z. (1995) Dyslexie. Jinočany: HaH. 

Matějček, Z. (1994) Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN. 

Matějček, Z. (1991) Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN. 

Novák, J. Dyskalkulie. Praha: Augusta, 1997. 

Pokorná V. (2010) Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha: Portál. 

Pokorná, V. (1998) Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál. 

Portešová, Š. (2011) Rozumově nadané dítě s dyslexií. Brno: Portál. 

Serfontein, G. (2000) Potíže dětí s učením a chováním. Praha: Portál. 

Švancara, J. a kol. (1974) Diagnostika psychického vývoje. Praha: SPN. 

Train, A. (1997) Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál. 

Zelinková, O. (1994) Poruchy učení. Praha: Portál. 

Požadavky na přijímací řízení  

Písemný test Inkluzivní speciální pedagogika 

Předchozí vzdělání: Bakalářské studium speciální pedagogiky se specializací logopedie – surdopedie (jednooborové) 

nebo bakalářské studium speciální pedagogiky – komunikační techniky (jednooborové) 

Další povinnosti / odborná praxe  

Prezenční forma 

Speciálněpedagogická praxe diagnostická (10x4 hodin) 

Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi diagnostické  

Speciálněpedagogická praxe intervenční I (4 týdny) 

Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi intervenční 

Speciálněpedagogická praxe intervenční II (4 týdny) 

Pedagogická praxe – SPU (20 hodin) V 

 

Kombinovaná forma 

Speciálněpedagogická praxe diagnostická (60 hodin) 

Speciálněpedagogická praxe intervenční (60 hodin) 

Pedagogická praxe – SPU (20 hodin) V 

Návrh témat prací a obhájené 

práce 

 

Návrh témat  

Logopedie 

Speciálněpedagogická diagnostika: 

Analýza komunikační schopnosti dítěte předškolního věku s narušeným vývojem řeči 

Analýza speciálních vzdělávacích potřeb u žáka se specificky narušeným vývojem řeči 

Úroveň komunikačních dovedností u dospívajících a adolescentů s narušenou komunikační schopností 

Stimulace komunikačních schopností u dětí s opožděným vývojem řeči se zřetelem k obsahové složce řeči 

Využití programu SymWriter pro rozvoj slovní zásoby u žáků se specificky narušeným vývojem řeči 

Stimulace komunikační schopnosti u dospívajících a adolescentů v kontextu sociální inkluze s ohledem na 

pragmatickou rovinu řeči 

Specifika výběru podpůrných opatření u žáků s narušeným vývojem řeči 

Tvorba individuálního vzdělávacího plánu v kontextu sekundárního vzdělávání 

Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve třídě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Surdopedie 

Analýza speciálních vzdělávacích potřeb u žáka se sluchovým postižením 

Stimulace komunikační schopnosti u žáka se sluchovým postižením 

Význam sluchové výchovy pro děti s těžkým sluchovým postižením a pro jejich rodiny 

Faktory ovlivňující volbu povolání u žáků se sluchovým postižením 

Návaznost na předchozí studijní 

program (podmínky z hlediska 

příbuznosti oborů) 

 

Bakalářské studium speciální pedagogiky se specializací logopedie – surdopedie (jednooborové) nebo bakalářské 

studium speciální pedagogiky – komunikační techniky (jednooborové) 
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Distribuce kreditů – SPKT: NMgr., prezenční forma 
 

Druh předmětu Ročník/ 

semestr 

Kredity/ 

semestr 

Způsob ukončení Kredity 

/celkem 

P 1/1 21 3k; 6zk; 3zk; 6zk; 3k 49 

1/2 18 6zk; 6zk; 3k; 3k 

2/3 8 4zk; 4zk 

2/4 2 2z 

PV  1/1 6 6zk 19 

1/2 9 6zk; 3k 

2/3 4 4zk 

2/4 0 – 

V 1/1 až 4/2ˣ) 34 6zk; 9x2z; 10z 34 

Praxe 1/1 4 2z; 2z 22 

1/2 10 8z; 2z 

2/3 0 – 

2/4 9 8z; 1z* 

 

ˣ) Volitelné předměty jsou nabízeny ve více semestrech. 

*) SPU 

V příloze 1, 2 je uveden společný základ, praxe u jednooborových studií spec. ped. máme vlastní, jedná se o její 

specifické zaměření. 
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Distribuce kreditů – SPKT: NMgr., kombinovaná forma 
 

Druh předmětu Ročník/ 

semestr 

Kredity/ 

semestr 

Způsob ukončení Kredity 

/celkem 

P 1/1 21 3k; 6zk; 3zk; 6zk; 3k 49 

1/2 18 6zk; 6zk; 3k; 3k 

2/3 8 4zk; 4zk 

2/4 2 2z 

PV  1/1 6 6zk 19 

1/2 9 6zk; 3k 

2/3 4 4zk 

2/4 0 – 

V 1/1 až 4/2ˣ) 20 6zk; 2x2z; 10z 20 

Praxe 1/1 0 – 16 

1/2 8 8z 

2/3 0 – 

2/4 9 8z; 1z* 

 

Bakalářská práce 

1/2 2 2z; 14 

2/3 4 4z; 

2/4 8 8z; 

 

ˣ) Volitelné předměty jsou nabízeny ve více semestrech. 

*) SPU 

V příloze 1, 2 je uveden společný základ, praxe u jednooborových studií spec. ped. máme vlastní, jedná se o její 

specifické zaměření. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Patopsychologie 2 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/1 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kolokvium Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Studium odborné a doporučené literatury. 

Vyučující  

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu 

Předmět Patopsychologie II. navazuje na absolvování předmětu Patopsychologie I., kde se student naučil základní 

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

V Patopsychologii II. by měl získat znalosti pro efektivní komunikaci s odborným psychologem, speciálním 

pedagogem a psychiatrem, aktivně rozumět odborným textům a tvořivě se zapojit do praktické činnosti speciálního 

pedagoga. 

 

Očekávané výstupy: 

 student má prohloubené teoretické poznatky z patopsychologie; 

 má znalosti pro efektivní komunikaci s odborným psychologem, speciálním pedagogem a psychiatrem; 

 umí se tvořivě zapojit do praktické činnosti speciálního pedagoga. 

 

Hlavní témata (osnova): 

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

v psychologii. Příčiny duševních poruch.  

 Specifické rysy osobnosti postiženého jedince.  

 Psychologická problematika neurologických onemocnění. Traumatické poškození mozku. Epilepsie.  

 Syndrom DMO. Syndrom hyperaktivity. Behaviorální poruchy  

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

osobnost. Vliv tělesného postižení na osobnost.  

 Demence. Mentální retardace.  

 Pervazivní vývojové poruchy. Autismus. Schizofrenie.  

 Poruchy nálad, afektivní poruchy. 9. Neurotické poruchy. Poruchy příjmu potravy.  

 Poruchy osobnosti. Agresivní chování. Sebevražedné jednání.  

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

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

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

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

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

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

 

Doporučená literatura 

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

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

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

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

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

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

Disorders. Cambridge University Press.  
  

javascript:open_window(%22https://aleph.muni.cz/F/DDHV3N7194NQ8LRP9XMEKL9FFXT3MTQVYQFGQFGTQCG73PRXGS-46311?func=service&doc_number=000537272&line_number=0015&service_type=TAG%22);
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Specializace: Specifické poruchy učení 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/1 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Samostudium odborné literatury na určené téma  

Vyučující  

PhDr. Alena Franková, DiS., Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je rozšířit znalosti z oblasti specifických poruch učení, znát významné teorie, koncepty a metody, 

které jsou v popředí poznání oboru. Student bude rozumět a umět vysvětlit problematiku přístupů v inkluzivní edukaci 

žáků se specifickými poruchami učení.  

 

Očekávané výstupy: 

 student zná problematiku přístupu k žákům se specifickými poruchami učení; 

 zná reedukaci, přístupy v edukaci; 

 umí získané poznatky aplikovat při výuce žáků se SPU. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Terminologická východiska - vymezení pojmu SPU, definice, projevy specifických poruch učení, systémový 

přístup k poruchám učení - systémový a kauzální přístup, systémové myšlení. 

 Etiologie specifických poruch učení a chování - dispoziční příčiny, vliv prostředí.  

 Detailní rozbor symptomatiky ADD, ADHD (LMD). 

 Sekundární a primární důsledky poruch chování a specifické poruchy učení.  

 Diagnostika a intervenční přístupy k specifickým poruchám učení.  

 Systém péče o žáky se specifickými poruchami učení v ČR.  

 Inkluzivní edukace žáků se specifickými poruchami učení, postoje žáků ke škole a učení, vzdělávací potřeby 

žáků se specifickými poruchami učení.  

 Studijní a profesní orientace žáků s SPU (škola, pedagogové, terapeuti).  

 Projevy poruch učení a chování v osobnostním vývoji, problematika dospělých jedinců. 

 Zvláštnosti psychického vývoje jedince s SPU.  

 Resilience v rodině a výchovné působení na dítě s SPU, rodiče jako partneři.  

 Reedukace, zásady, metody dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a dalších poruch SPU.  

 Kognitivní procesy v odraze osobnosti jedince s SPU.  

 Strategie a přístupy v inkluzivní edukaci jedinců se specifickými poruchami učení.  

 Identifikování potřeb-motivace, zvládání zátěže a úspěšnost jedince s SPU v procesu učení.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 32 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Interaktivní účast na konzultaci, samostudium odborné literatury na specifikované téma vyučujícím. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

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

vzdělávacími potřebami v základní škole. Brno: MU. 

Bartoňová, M. (ed.) (2012) Specifické poruchy učení. Brno: Paido. 

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

školství. 1. vvd. Brno: Paido. 

Bendl, S. (2011) Kázeňské problémy ve škole. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Triton. 

Elliott, J., Place, M. (2002) Dítě v nesnázích: prevence, příčiny, terapie. 1. vyd. Praha: Grada. 



 

25 

Franková, A. (2012) Podmienky úspěšného vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v inkluzívnej škole 

v Slovenskej republike. Brno: MU. 

Franková, A. (2014) Prístupy k inkluzívnému vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia z pohladu učitelov 

v spolupráci s externými poradenskými subjektmi a rodičmi v Slovenskej republice. Brno: MU. 

Jucovičová, D., Žáčková, H. (2004) Dyslexie. Praha: Nakladatelství D+H. 

Pokorná V. (2010) Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha: Portál. 

 

Doporučená literatura 

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

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

Perspective of Research. Brno: MU. 

Brožová, D. (2010) Poradenská podpora a možnosti edukace žáků s poruchami učení v širším smyslu. Brno: MU. 

Franková, A. (2012) Podmienky úspešného vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v inkluzivnej škole 

v Slovenskej republike. 1. vyd. Brno: MU. 

Franková, A. (2014) Prístupy k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia z pohľadu učiteľov 

v spolupráci s externými poradenskými subjektmi a rodičmi v Slovenskej republike. 1. vyd. Brno: MU. 

Kiuppis, F. (2014) Heterogene Inklusivität, inclusive Heterogenität. Münster, New York: Waxmann. 

Novák, J. (1997) Dyskalkulie. Praha: Augusta. 

Pokorná, V. (1998) Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál. 

Portešová, Š. (2011) Rozumově nadané dítě s dyslexii. Brno: Portál. 

Serfontein, G. (1999) Potíže dětí s učením a chováním. Praha: Portál. 

Švancara, J. a kol. (1974) Diagnostika psychického vývoje. Praha: SPN. 

Train, A. (1997) Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál. 

Valenta, M. a kol. (2015) Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Metodologie 2 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/1 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

 

Vyučující  

Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

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

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

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

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

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

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

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

reliabilita, validita atd. 

 

Očekávané výstupy: 

 student se umí orientovat v logice vědecké práce s přihlédnutím ke specifikům výzkumu v oblasti speciální 

pedagogiky; 

 umí plánovat postup vlastního výzkumu; 

 umí formulovat výzkumné problémy, otázky a hypotézy, operacionalizovat koncepty prostřednictvím 

pozorovatelných ukazatelů, volit a realizovat vhodnou strategii sběru a analýzy dat. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Úvod. Vědecká metoda. Věda versus zdravý rozum. Přírodní versus sociální vědy. Korelace, kauzalita, 

experiment. Hlavní rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním přístupem. Kvantitativní výzkum.  

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

Populace, vzorek, reprezentativita. 

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

návratnosti, validity a reliability výzkumu.  

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

výzkumné strategie. Logika kvalitativního výzkumu. Indukce, generování hypotéz. Hlavní charakteristiky 

kvalitativního výzkumu a jeho srovnání s kvantitativním. Kdy zvolit kvalitativní přístup? Základní tradice 

kvalitativního výzkumu. Případová studie, etnografie, zakotvená teorie.  

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

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

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

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

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

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

 

Doporučená literatura 

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

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

Švaříček, R., Šeďová, K. (2007) Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál: Praha. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Oftalmopedie – tyflorehabilitace a edukace 

Typ předmětu PV doporučený ročník / semestr 1/1 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

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

Vyučující  

PhDr. Petra Röderová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s pedagogikou osob s postižením zraku, didaktickými doporučeními a specifiky 

v závislosti na druhu a stupni postižení zraku. Dále budou posluchači seznámeni s nejdůležitějšími složkami 

tyflorehabilitace a s poradenskými zařízeními pro žáky a studenty s postižením zraku.  

 

Očekávané výstupy: 

 student je schopen odborně popsat specifika zrakového postižení; 

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

a tyflorehabilitace;  

 zná didaktické zásady a specifika edukace u žáků s lehkým až těžkým postižením zraku. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Edukace osob s těžkým zrakovým postižením, terminologická východiska. Zrakové postižení jako součást 

kombinovaného postižení. 

 Psychický vývoj osob s těžkým zrakovým postižením. Práce se školní skupinou, jejíž součástí je osoba 

s těžkým zrakovým postižením. 

 Krizová intervence u osob vyrovnávajících se se získaným zrakovým postižením. Podpora rodiny. 

 Podpora autonomie u osob s vrozeným postižením zraku. Spolupráce s rodinou. 

 Žáci a studenti se zrakovým postižením (vývojová specifika, diagnostika potřeb dle druhu zrakového postižení 

a míry funkčního vidění, komunikace s osobami se zrakovým postižením). 

 Předškolní vzdělávání. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.  

 Základní škola. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 

 Systém tyflorehabilitace. Poradenská zařízení a poskytovatelé sociálních služeb pro osoby s postižením zraku. 

 Didaktické zásady, metody, formy a prostředky v edukaci žáků se zrakovým postižením. 

 Speciální pomůcky a pomůcky pro výuku žáků a studentů se zrakovým postižením. 

 Komunikace s osobami s těžkým zrakovým postižením, prostorová orientace a samostatný pohyb. 

 Provázení osob s těžkým zrakovým postižením. Speciálněpedagogické poradenství a intervence u dětí a žáků 

s postižením zraku. 

 Středoškolské a celoživotní vzdělávání osob se zrakovým postižením. Pracovní uplatnění osob s těžkým 

zrakovým postižením. 

 Význam sociální a pracovní rehabilitace v edukaci žáků a studentů se zrakovým postižením. Identifikace 

a odstraňování bariér vzdělávacího procesu. 

 Edukační prostředí a podpůrná opatření pro žáky s postižením zraku. 

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

školství. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

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.  

Lechta, V. (2011) Symptomatické poruchy řeči u dětí. 3. vyd. , dopl. a přeprac. Překlad Jana Křížová. Praha: Portál. 

Nielsen, L. (1998) Učení zrakově postižených dětí v raném věku. Praha: ISV Nakladatelství. 

Opatřilová D., Nováková, Z. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením Brno: Masarykova 

univerzita. 

Pipeková, J. (2006) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. vyd. Brno: Paido. 

 

Doporučená literatura 

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. 

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. 

Hájek, K. (2012) Práce s emocemi pro pomáhající profese: tělesně zakotvené prožívání. Praha: Portál. 

Janková, J. (2015) Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového 

postižení a oslabení zrakového vnímání: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

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

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

Praha. 

Lechta, V. (2010) Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál. 

Ludíková, L. (2000) Vzdělávání hluchoslepých. 1. vyd. Praha: Scientia, pedagogické nakladatelství. 

Ludíková, L., Souralová, E. (2001) Vzdělávání hluchoslepých. 2. vyd. Praha: Scientia, pedagogické nakladatelství. 

Moravcová, D. (2007) Zraková terapie slabozrakých. Praha: Triton.  

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

Novosad, L. (2006) Základy speciálního poradenství. Praha: Portál. 

Novosad, L. (2009) Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním: základy a předpoklady dobré 

poradenské praxe. Praha: Portál. 

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

Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová M. (2001) Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál.  

Vágnerová, M. (1995) Oftalmopsychologie dětského věku. Praha: Karolinum. 

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. a kol. (1999) Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido. 

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

univerzita. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Somatopedie – mozková obrna 

Typ předmětu PV doporučený ročník / semestr 1/1 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky seminář 

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

Vyučující  

PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je prohloubit znalostí v oboru somatopedie, aplikace získaných poznatků, zaměření na specifika 

podpory žáků s mozkovou obrnou simulace podpory, metod a prostředků edukace definované skupiny žáků. 

 

Očekávané výstupy: 

 student má prohloubené znalosti v oboru somatopedie; 

 umí aplikovat získané poznatky na specifika podpory žáka s mozkovou obrnou; 

 umí používat metody a prostředky edukace definované skupiny žáků. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Specifika edukace jedinců s tělesným postižením se zaměřením na žáky s mozkovou obrnou. 

 Speciálně pedagogická diagnostika somatopedická u dětí s mozkovou obrnou se zaměřením na předškolní věk 

a školní věk. 

 Stupně podpůrných opatření dle cílové skupiny. 

 Speciáln pelagická diagnostika u žáků s mozkovou obrnou se zaměřením na školní věk. 

 Profesní orientace žáků s tělesným postižením – specifika u žáků s mozkovou obrnou. 

 Význam speciálně pedagogické podpory. 

 Spolupráce s vědními obory se zaměřením na ucelenou rehabilitaci a fyzioterapii. 

 Význam a specifika využívání výpočetní techniky u žáků s mozkovou obrnou. 

 Význam rozvoje psychomotorických dovedností. 

 Předprofesní a profesní příprava. 

 Význam a využití terapeutické podpor u dětí a žáků s tělesným postižením. 

 Specifika komplexní podpory žáků s mozkovou obrnou. 

 Využití speciálně pedagogických metod. 

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  

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., 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. 

Defektologický slovník. (2000) Praha: H+H. 

 

Doporučená literatura 

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

Michalík, J. a kol. (2011) Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál 
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Ošlejšková, H., Vítková, M. (2012) 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. Elportál. 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. 

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 Logopedie – formy NKS 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/1 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Intaktní komunikační schopnost, studium odborné literatury a dalších zdrojů, zpracování seminární práce 

Vyučující  

PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními poznatky k problematice jednotlivých forem narušené komunikační 

schopnosti – vymezením, etiologií, klasifikací a symptomatologií a s dalšími důležitými tématy oboru logopedie 

(legislativa, možnosti mezioborové spolupráce, systém poskytování logopedické intervence apod.).  

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v systematizaci narušené komunikační schopnosti;  

 se orientuje v aktuálních legislativních předpisech souvisejících s poskytováním logopedické intervence; 

 je připraven pro další vzdělávání a rozvoj kompetencí v oboru logopedie; 

 orientuje se v aktuální odborné literatuře české provenience, v zahraniční dle výběru. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Teoretický rámec oboru logopedie, systém logopedické intervence v České republice a vybraných 

evropských zemích; aktuální legislativní předpisy. 

 Ontogeneze dětské řeči, psychomotorický vývoj.  

 Narušená komunikační schopnost – vymezení a klasifikace.  

 Narušený vývoj řeči a jeho kategorie. Specificky narušený vývoj řeči – vymezení, etiologie, klasifikace 

a symptomatologie.  

 Narušení článkování řeči – dyslalie, dysartrie – vymezení, etiologie, klasifikace a symptomatologie.  

 Narušení fluence řeči – balbuties, tumultus sermonis – vymezení, etiologie, klasifikace a symptomatologie.  

 Narušení zvuku řeči – rhinolalie, palatolalie – vymezení, etiologie, klasifikace a symptomatologie.  

 Neurogenní poruchy komunikace – afázie – vymezení, etiologie, klasifikace a symptomatologie.  

 Psychogenní poruchy komunikace – mutismus – vymezení, etiologie, klasifikace a symptomatologie.  

 Narušení grafické stránky řeči – specifické poruchy učení – vymezení, etiologie, klasifikace 

a symptomatologie.  

 Poruchy hlasu pro logopedy – vymezení, etiologie, klasifikace a symptomatologie. Hlasová hygiena.  

 Narušená komunikační schopnost u osob se zdravotním postižením, sekundární poruchy řeči.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 40 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Intaktní komunikační schopnost 

Studium odborné literatury 

Zpracování seminární práce 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

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

Bytešníková, I. (2014) Koncepce rané logopedické intervence v České republice. Teorie, výzkum, praxe. Brno: 

Masarykova univerzita.  

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

Kopečný, P. (2014) Logopedická intervence u osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti. Brno: 

Masarykova univerzita.  

 

Doporučená literatura  

Kerekrétiová, A. (2008) Velofaryngální dysfunkce a palatolalie. Praha: Grada. 

Lechta, V. (2010) Koktavost: integrativní přístup. Praha: Portál. 

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

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

Neubauer, K. (2011) Artikulace a fonologické rozlišování hlásek. Havlíčkův Brod: Tobiáš. 

Neubauer, K. a kol. (2007) Neurogenní poruchy komunikace. Praha: Portál. 

Pokorná, V. (2010) Vývojové poruchy v dětství a dospělosti. Praha: Portál. 

Smolík, F., Seidlová Málková, G. (2014) Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada Publishing. 

Vitásková, K., Peutelschmiedová, A. (2005) Logopedie. Olomouc: Univerzita Palackého. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Oftalmologie – funkční vidění 

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  

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

a předčasného narození dětí v kontextu vývoje zrakových funkcí. 

Vyučující  

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

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

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

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

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

funkcí s důrazem na zrakovou ostrost a binokulární vidění. 

 

Očekávané výstupy: 

 student umí odborně popsat anatomii a fyziologii zrakového orgánu; 

 umí odborně popsat nejvýznamnější poruchy funkčního vidění a jejich vliv na funkční schopnosti žáků; 

 umí popsat možnosti vyšetření zrakových funkcí; 

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

postižením; 

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

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

pomůcek a rehabilitace; 

 umí poskytnout první pomoc žákům při poranění očního orgánu. 

 

Hlavní témata (osnova): 

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

ztráty zraku, dělení zrakového postižení dle WHO. 

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

oka (adnexa). 

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

 Vývoj oka a vznik vrozených vývojových vad. 

 Vývoj zrakových funkcí, identifikace problémů při předčasném narození. 

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

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

 Základy geometrické optiky oka. 

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

rehabilitace. 

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

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

 Elektrofysiologie oka a její využití – speciální vyšetřovací metody. 

 Binokulární vidění - Poruchy okohybného aparátu - vyšetřování a rehabilitace. 

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

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

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

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 12 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

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

univerzita. 

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

 

Doporučená literatura 

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

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

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

Oxford: Oxford University Press. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Statistika 

Typ předmětu V doporučený ročník / semestr 1/1 

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 na přednáškách a praktických seminářích 

Vyučující  

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíle předmětu: 

seznámit studenty s logikou a základními principy a charakteristikami statistiky a statistické analýzy dat, používané ve 

speciálně pedagogické praxi a ve výzkumu. Studenti získají porozumění základním prvkům statistiky a dovednost je 

aktivně používat. Důraz je kladen na komunikaci, tj. slovní popis výsledků i schopnost porozumět takto popsaným 

výsledkům v empirických kvantitativních studiích.  

 

Očekávané výstupy: 

 studenti má základní statistickou gramotnost - porozumění základním prvkům statistiky a dovednost je aktivně 

používat; 

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

tendence a variability, vypočítat základní popisné statistiky, pravděpodobnost a korelaci; 

 umí vybrané výsledky graficky zobrazit s využitím dostupných softwarových nástrojů. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Co je statistika. Data, proměnné a úrovně měření. 

 Práce s hromadnými daty před jejich analýzou. 

 Četnosti, grafické zobrazení rozložení četnosti. 

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

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

 Základy univariační analýzy a tabulkové zobrazení dat. 

 Pravděpodobnost a její využití v praxi. 

 Základy bivariační analýzy a tabulkové zobrazení dat. 

 Korelace, zobrazení dvourozměrných dat v grafech. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 16 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

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

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

Microsoft Excel, procvičovat získané dovedností řešením úkolů.  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

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

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

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

 

Doporučená literatura 

Vaus, D. A. 1990. Analyzing Social Science Data. London: Sage. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Logopedická prevence 

Typ předmětu V doporučený ročník / semestr 1/1 

2/3 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Příprava souboru pomůcek dle probíraných oblastí. 

Vyučující  

PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou komplexního rozvoje komunikační schopnosti dětí předškolního 

věku. Na konci předmětu bude student znát podmínky správného vývoje řeči, bude se dále orientovat v problematice 

výběru a zařazení přípravných a průpravných cvičení nezbytných pro správnou výslovnost. Student bude seznámen 

s dechovými a fonačními cvičeními, cvičeními na rozvoj motoriky, fonematického sluchu, zrakového vnímání. 

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v praktických postupech; 

 zná aktuální materiály využívané v praxi; 

 umí samostatně tvořit materiály pro rozvoj komunikačních schopností. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Ontogeneze dětské řeči. 

 Podmínky správného vývoje řeči. 

 Rozvoj správné výslovnosti. 

 Rozvoj sluchové percepce. 

 Rozvoj slovní zásoby. 

 Rozvoj gramatiky a větné skladby. 

 Rozvoj prozodických faktorů řeči. 

 Rozvoj pragmatické roviny řeči. 

 Rozvoj zrakové percepce. 

 Rozvoj jemné motoriky. 

 Rozvoj hrubé motoriky. 

 Rozvoj grafomotoriky. 

 Prezentace pomůcek studentů – diskuse. 

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  

Doporučená literatura 

Klenková, J., Kolbábková, H. (2003) Diagnostika předškoláka: správný vývoj řeči dítěte. Brno: MC nakladatelství. 

Fialová, I (1998) Rozumíš mi? logopedická cvičení a hry k odstraňování špatné výslovnosti. Praha: Blug. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Reedukace mozkové obrny 

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

2/3 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

75% účast na semináři  

Vyučující  

doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem kurzu je charakterizovat specifické projevy u žáků s MO ve vztahu k edukačnímu procesu. Na konci tohoto 

kurzu bude student znát problematiku týkající se MO se zaměřením na diagnostiku, intervenci a využití didaktických 

a kompenzačních pomůcek. 

 

Očekávané výstupy: 

 zná teoretické základy týkající se mozkové obrny; 

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

 má praktické dovednosti v reedukaci mozkové obrny. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Charakteristika MO. 

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

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

 Speciálně pedagogická diagnostika pohybových dovedností: složky motoriky. 

 Podpora rozvoje hrubé motoriky, kompenzační pomůcky (mechanický vozík SERENA II - všestranné 

nastavení, polohování a možnost doplnění fixačních opěrek, set bazálních pomůcek pro osoby s hybným 

postižením). 

 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, Montessori pomůcky. 

 Diagnostika úchopů: úchopy dlaňové, prstové.  

 Senzomotorika, diagnostika a intervence. 

 Vývoj grafomotoriky. 

 Diagnostika techniky grafomotoriky, metodika nácviku grafomotorických cvičení, intervence. 

 Školní zralost - Edfeldtův reverzní test, Jiráskův orientační test školní zralosti, Test obkreslování. 

 Náhradní způsoby psaní, problematika leváctví, kompenzační pomůcky, Petit HW-SW PC + příslušenství - 

PC pro osoby s hybným postižením. 

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, 

2014. Brno: Masarykova univerzita. 

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

2., přepracované a rozšířené. Brno: MU. 
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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 Snoezelen 

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

2/3 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Pro uznání předmětu absolvuje student plánované semináře, dále vypracuje seminární práci, která bude představovat 

jednu strukturovanou Snoezelen hodinu, vztahující se k aplikaci snoezelenu u žáka s těžkým zdravotním postižením.  

Vyučující  

doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je prohloubit znalosti z oblasti využívání konceptu snoezelen u osob s těžkým zdravotním postižením, 

seznámit a manipulovat se speciálními kompenzačními pomůckami. Na konci tohoto semináře bude student schopen 

porozumět vybraným postupům práce při realizaci snoezelenu v edukačním procesu a bude zvládat základní stimulační 

techniky s využitím kompenzačních pomůcek u žáků s těžkým zdravotním postižením. 

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje ve vybavení snoezelnu;  

 zná, k čemu jsou jednotlivé pomůcky určeny; 

 zná vybrané postupy při realizaci snoezelnu v edukačním procesu; 

 ovládá základní simulační techniky u žáků s těžkým postižením. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Stručná charakteristika, historie snoezelenu. 

 Východiska, cíle, význam snoezelenu.  

 Typy místností, vybavení.  

 Výběr a výklad základních pomůcek snoezelenu.  

 Další pomůcky (měkký nábytek, volba barvy místnosti, set bazálních pomůcek pro kombinované vady ad.).  

 Organizace, struktura, dokumentace.  

 Metodické jednotky, zásady.  

 Využití konceptu bazální stimulace.  

 Polohování - polohovací pomůcky, manipulace s mechanickým vozíkem SERENA II (všestranné nastavení, 

polohování a možnost doplnění fixačních opěrek) 

 Podpora vestibulárního vnímání – s využitím speciálních pomůcek.  

 Snoezelen jako podpůrná edukační metoda. 

 Snoezelen jako volnočasová aktivita. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 8 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Interaktivní účast na seminářích, samostudium zadané literatury. Příprava strukturované snoezelen hodiny. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Filatová, R. (2015) Snoezelen – MSE Metodické listy 1. Praha: Asociace Snoezelen konceptu ČR.  

Filatová, R. (2015) Snoezelen – MSE Metodické listy 2. Praha: Asociace Snoezelen konceptu ČR. 

Filatová, R. (2014) Snoezelen-MSE. Ostrava: Tiskárna Kleinwächter. 

Filatová, R. (2014) Využití kompenzačních pomůcek v praxi. Ostrava: Tiskárna Kleinwächter. 

Filatová, R., Janků, K. (2010) Snoezelen. Frýdek-Místek: Tiskárna Kleinwächter. 

 

Doporučená literatura 

Orieščiková, H., Hrčová, J. (2010) Snoezelen. Ružomberok: Verbum. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Symptomatické poruchy řeči 

Typ předmětu V doporučený ročník / semestr 1/1 

2/3 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

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

odborné publikace. 

Vyučující  

PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

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

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

klasifikaci, bude podrobně 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 utvořit materiál k rozvoji komunikační schopnosti osob s různými druhy zdravotního postižení. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Vývoj řeči. 

 Symptomatické poruchy řeči. 

 Modely vzniku symptomatických poruch řeči. 

 Klasifikace symptomatických poruch řeči. 

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

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

 Osoby s těžkým sluchovým postižením, specifika logopedické intervence. 

 Osoby s těžkým zrakovým postižením, specifika logopedické intervence. 

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

s mentálním postižením. 

 Specifika logopedické intervence u osob s mentálním postižením.  

 Narušená komunikační schopnost u osob s kombinovaným postižením.  

 Komunikační schopnost u dětí s AD(H)D. 

 Logopedická intervence u dospělých osob se symptomatickou poruchou řeči. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin za 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 Inclusive Education 

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

2/3;2/4 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Aktivní účast na semináři, vypracování seminární práce 

Active participation in seminars, seminar work 

Vyučující  

PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová 

Mgr. Petra Odehnalová 

Stručná anotace předmětu  

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

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

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

required in an inclusive setting. 

 

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

potřebami v inkluzivním prostředí školy. Předmět je zaměřen na teoretická, hodnotová, společenská a legislativní 

východiska inkluzivního vzdělávání. Klade důraz na vytvoření a rozvoj znalostí a zejména praktických dovedností nutných 

pro práci v inkluzivní třídě. 

 

Outcomes: 

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

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

 

Očekávané výstupy: 

 student zná teoretická, hodnotová, společenská a legislativní východiska inkluzivního vzdělávání; 

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

 

Main topics: 

 Education system in the Czech Republic.  

 Special education and inclusive education in the Czech Republic. 

 Psychological and counselling services.  

 Educational law and five-tier support model in schools.  

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

conditions. 

 Factors influencing inclusive education – class climate and cooperation between teachers, parents and school.  
 Support measures for pupils with specific learning difficulties.  

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

environment.  

 Support measures for pupils with speech disorders.  

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

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

disorder.  

 Support measures for gifted and exceptionally gifted pupils.  

 

Hlavní témata (osnova): 

 Vzdělávací systém v ČR obecně. 

 Systém speciálního školství + inkluze v ČR. 

 Systém pedagogicko-psychologického poradenství - i ve školách. 

 Podpůrná opatření a současná legislativa – obecně. 

 Faktory ovlivňující inkluzivní vzdělávání – školní prostředí – učitel, podmínky školy, organizace výuky. 

 Faktory ovlivňující inkluzivní vzdělávání - Spolupráce učitele/školy s rodinou žáka, třídní kolektiv. 

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

chování/sociálně znevýhodněné. 

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

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

chronického onemocnění a tělesného postižení. 

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

kognitivního výkonu, poruchou autistického spektra. 

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

 Podpůrná opatření pro žáky nadané a mimořádně nadané. 

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 

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

Adulthood. Brno: MU.  

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

Perspective of Research. Brno: MU.  

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

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

 

Doporučená literatura 

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

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

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

Pearson: Harlow.  

Hammeken, P. A. (2007) The Teacher´s Guide to Inclusive Education. London: SAGE.  
  



 

43 

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 

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: 

 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 nebo německém jazyce; 

 v průběhu studia účast na nejméně třech přednáškách nebo seminářích tematicky zaměřených na studovaný 

obor vedených v cizím jazyce hostujícími profesory na PdF MU, jiných fakultách MU či jiných vysokých 

školách – pro kombinované studium; 

 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 jedné přednášce nebo semináři tematicky zaměřené 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) (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 Komunikační principy a techniky u osob se zrakovým postižením 

Typ předmětu V doporučený ročník / semestr 1/1 

2/3 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  
Aktivní účast, praktické zvládnutí zápisu a čtení Braillova písma 

Vyučující  

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. 

PhDr. Petra Röderová, 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; 

 je schopen aktivně vytvářet zápis ve zvětšeném černotisku; 

 je schopen 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 diagnostická 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 0/0/4 hod. za týden - kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu 10x4 hodin 

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. Student zpracuje charakteristiku používaných 

diagnostických materiálů. 

Vyučující  

PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit se s diagnostickými postupy 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 diagnostických materiálech; 

 umí reflektovat získané zkušenosti ve speciálněpedagogickém terénu. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Asistentské práce na pracovišti. 

 Sledování diagnostických metod práce 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, celkem je to 

60 hodin. Studenti odevzdávají potvrzení o absolvování praxe, přehled hospitací na pedagogické praxi s podpisem 

a razítkem školy a charakteristiku používaných diagnostických přístupů. 

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 1/1 

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 Diagnostické domény jedinců se zrakovým postižením 

Typ předmětu PV 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  

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

Vyučující  

PhDr. Petra Röderová, Ph.D.,  

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty se speciálně pedagogickými diagnostickými nástroji a postupy a v rámci 

posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů s oslabeným viděním či nevidomých.  

 

Očekávané výstupy: 

 student je schopen odborně popsat specifika zrakového postižení; 

 ví, jakým způsobem probíhá speciálně pedagogická diagnostika u dětí, žáků a studentů s oslabeným viděním 

či nevidomých; 

 zná speciální vzdělávací potřeby u žáků s lehkým až těžkým postižením zraku. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Funkční vyšetření zraku, zraková terapie a zrakový výcvik. 

 Význam diagnostiky zrakových funkcí se zaměřením na věk a na stupeň postižení zraku.  

 Speciálněpedagogická diagnostika zrakových funkcí a meziooborová spolupráce v diagnostickém procesu.  

 Diagnostika zrakových funkcí u dětí raného věku a předškolního věku. 

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

 Diagnostika zrakových funkcí v období adolescence a rané dospělosti. 

 Význam kompenzačních smyslů v diagnostice zrakového postižení. 

 Význam psychomotorických dovedností dítěte raného a předškolního věku v diagnostice zrakového 

postižení. 

 Diagnostika poruch binokulárního vidění a její význam. Ortopticko-pleoptické a speciálněpedagogické 

postupy. 

 Diagnostika zrakového postižení u dítěte s kombinovaným postižením. 

 Definování speciálních vzdělávacích potřeb na základě dílčích diagnostických domén.  

 Individuální vzdělávací plán pro žáka s postižením zraku. Posuzované oblasti.  

 Školní zralost dítěte s postižením zraku a důležitost specifické podpory dítěte v předškolním věku. 

 Přechod na střední školu. Nosné diagnostické domény a speciálněpedagogická podpora mladého člověka 

v přípravě na povolání. 

 Zvláštnosti a specifika vybraných posuzovaných oblastí s ohledem na stupeň a druh postižení zraku.  

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 

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, 2007. 

124 s. Edice pedagogické literatury.  

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. 

Davido, R. (2001) Kresba jako nástroj poznání dítěte. 1. vyd. Praha: Portál.  

Keblová, A. (1996) Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha: Septima. 

Keblová, A. (2000) Náprava poruch binokulárního vidění. Praha: Septima.  

Moravcová, D., Matoušková, E. (2011) Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomůckami 

a kamerovou televizní lupou. Praha: Asociace zrakových terapeutů.  

Moravcová, D. (2007) Zraková terapie slabozrakých. Praha: Triton.  

Nielsen, L. (1998) Učení zrakově postižených dětí v raném věku. Praha: ISV Nakladatelství. 

Požár L. (2000) Psychológia detí a mládeže s poruchami zraku. Trnava. 

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

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

Vágnerová, M. (1995) Oftalmopsychologie dětského věku. Praha: Karolinum. 

Vítková, M. a kol. (1999) Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido. 

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

univerzita. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Diagnostické domény jedinců s tělesným postižením 

Typ předmětu PV 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  

Tvorba případové studie žáka s tělesným postižením se zaměřením na diagnostické domény 

Vyučující  

doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s vyšetřovacími postupy u žáků s tělesným postižením a zdravotním 

znevýhodněním; vysvětlit a popsat posuzované domény u žáků s tělesným postižením, které se užívají při 

speciálněpedagogické diagnostice v běžných základních školách v rámci inkluzivního vzdělávání. 

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v nové škále diagnostických domén; 

 dokáže využívat nové postupy při diagnostice u žáků s tělesným postižení a závažným onemocněním 

v inkluzivním prostředí školy; 

 na základě diagnostiky je schopen doporučit potřebnou míru podpůrných opatření. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Hrubá motorika (diagnostika, náhradní formy lokomoce, podpora, kompenzační pomůcky). 

 Jemná motorika (diagnostika, podpora, kompenzační pomůcky). 

 Úchop (klasifikace, náhradní možnosti úchopů, intervence, kompenzace). 

 Grafomotorika (diagnostika vč. kresby, metodika nácvik, náhradní způsoby psaní, používání PC, ovládání 

pomůcek). 

 Lateralita (diagnostika, testy, patologické praváctví – leváctví). 

 Komunikace (motorika mluvidel, symptomatické poruch řeči, AAK). 

 Intelektuální funkce (stupně mentálního postižení, disproporce verbýlní a neverbální složky intelektu). 

 Kognitivní funkce (myšlenkové operace). 

 Smyslové vnímání (hmat, slucové a zrakové vnímání, senzomotorika, poruchy dílčích funkcí, poruchy učení). 

 Paměť (krátkodobá, dlouhodobá – mechanická x selektivní). 

 Emocionalita (specifika, rozsah emocí). 

 Adaptabilita a sociabilita (specifika, spolupráce a kontakty s vrstevníky). 

 Pracovní dovednosti (tempo, střídání činností, motivace, potřeba struktury). 

 Sebeobsluha (hygiena, oblékání, stravovování, pomůcky). 

 Sociokulturní schéma (výchovný styl, edukační prostředí). 

 

Požadavky na ukončení předmětu: 

Výstup: Student bude schopen charakterizovat všech 16 diagnostických domén a využívat diagnostické nástroje. 

Vypracuje případovou studii žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na funkční dopad tělesného 

postižení ve výuce. 

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 konzultaci, samostudium odborné literatury, tvorba případové studie. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

Čadová, E. a kol. (2012) Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Část II. Diagnostické domény pro 

žáky s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: PdF UP.  

 

Doporučená literatura 

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

Elportál.  

Opatřilová, D. (2005) Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: MU. 

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

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. 1. vyd. Brno, Elportál, 

2014. Brno: Masarykova univerzita. 

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

Paido. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Diagnostické domény jedinců s narušenou komunikační schopností  

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 odborné literatury 

 

Vyučující  

PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. 

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dětí a žáků 

s narušenou komunikační schopností, s organizací činnosti poradenských zařízení, s možnostmi mezioborové 

spolupráce v rámci komplexního diagnostického procesu a také se souvisejícími legislativními opatřeními.  

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v legislativních opatřeních souvisejících s poskytováním poradenských služeb ve školách 

a školských poradenských zařízeních; orientace v možnostech mezioborové spolupráce v rámci 

diagnostického procesu; 

 orientuje se v personálním obsazení, činnostech a službách realizovaných v těchto zařízeních; 

 orientuje se v klíčových oblastech diagnostiky narušené komunikační schopnosti u žáků s narušenou 

komunikační schopností. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Komunikace, narušená komunikační schopnost a její role ve vzdělávání; charakteristika forem narušené 

komunikační schopnosti – speciálních vzdělávacích potřeb, model logopedického vyšetření. 

 Včasná diagnostika vývoje řeči a jazykových schopností z pohledu logopeda, interdisciplinární spolupráce. 

 Diagnostické postupy užívané u rizikových dětí v období nezáměrné a záměrné komunikace. 

 Diagnostická doména – rovina foneticko-fonologická (specifika, diagnostické nástroje). 

 Diagnostická doména – rovina morfologicko-syntaktická (specifika, diagnostické nástroje). 

 Diagnostická doména – rovina lexikálně-sémantická; porozumění (specifika, diagnostické nástroje). 

 Diagnostická doména – rovina pragmatická (specifika, diagnostické nástroje). 

 Diagnostická doména – čtení, psaní, motorika, grafomotorika (specifika, diagnostické nástroje). 

 Diagnostická doména – sluchové a zrakové vnímání, orientační funkce, paměť a pozornost (specifika, 

diagnostické nástroje). 

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 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

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

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

Vrbová, R. a kol. (2012) Diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UPOL. 

 

Doporučená literatura 

Bartoňová, M. et. al. (2005) Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido.  

Caravolas, M., Volín, J. (2005) Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníku ZŠ. 

Praha: IPPP.  

Cimlerová, P., Pokorná, D., Chalupová, E. (2007) Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých 

osob. Praha: IPPP.  

Klenková, J. a kol. (2008) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: MU.  

Seidlová Málková G., Smolík, F. (2014) Diagnostika jazykového vývoje. Diagnostická baterie pro posouzení vývoje 

jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada Publishing. 

Seidlová Málková G., Caravolas, M. (2014) Baterie testů fonologických schopností. Praha: NÚV. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Diagnostické domény jedinců se sluchovým postižením 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/2 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

 

 

Vyučující  

PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. 

PhDr. Radka Horáková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíl předmětu je prohloubit znalosti studentů o diagnostice sluchových vad a metodách surdopedické diagnostiky, 

osvojí si podrobné informace o objektivních a subjektivních zkouškách sluchu, komplexním vyšetření, o možnostech 

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

Součástí předmětu jsou také informace reflektující aktuální legislativní podmínky pro poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, příp. v dalších zařízeních, která provádí speciálně 

pedagogickou diagnostiku surdopedickou. Diskutovány budou možnosti korekce sluchových vad a užití sluchové 

protetiky a nástroje užívané pro hodnocení přínosu těchto kompenzačních pomůcek.  

 

Očekávané výstupy: 

 orientace v možnostech diagnostiky sluchových vad v raném věku, v období přípravy na povinnou školní 

docházku a přípravy na povolání u dětí a žáků se sluchovým postižením; 

 schopnost diskutovat nad vhodností zařazení jedince se sluchovým postižením do odpovídajícího zařízení dle 

dostupných informací; 

 orientace v možnostech sluchové protetiky a v postupech při rehabilitaci u jedinců se sluchovým postižením. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Diagnostické metody a techniky používané v surdopedické praxi - hodnocení a interpretace výsledků 

objektivních zkoušek sluchu.  

 Diagnostické metody a techniky používané v surdopedické praxi - behaviorální metody, hodnocení 

a interpretace výsledků subjektivních zkoušek sluchu.  

 Význam diferenciální diagnostiky a mezioborové spolupráce v diagnostickém procesu.  

 Nástroje pro hodnocení sluchového vnímání a jazykových schopností dětí s postižením sluchu v raném věku. 

 Diagnostické nástroje a postupy užívané v diagnostickém procesu u dětí s postižením sluchu v předškolním 

věku, mezioborová spolupráce.  

 Diagnostické nástroje a postupy užívané v diagnostickém procesu u žáků s postižením sluchu ve školním 

věku, mezioborová spolupráce.  

 Diagnostické nástroje a postupy užívané v diagnostickém procesu u žáků s postižením sluchu ve středním 

školním věku, v období dospívání a adolescence, mezioborová spolupráce.  

 Funkční negramotnost - problematika porozumění čtenému textu u neslyšících, hodnocení čtenářských 

dovedností. 

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, žáka nebo studenta 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. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

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

Potměšil, M. a kolektiv (2012) Diagnostické domény pro žáky se sluchovým postižením. Katalog míry posuzování míry 

speciálních vzdělávacích potřeb. II. část. Olomouc: UP. 

Seewald, R., Tharpe, A. M. (2011) Comprehensive handbook of pediatric audiology, San Diego: Plural Pub., Inc. 

 

Doporučená literatura 

Easterbrooks, R., ESTES, S a E. L. (2007) Helping deaf and hard of hearing students to use spoken language: a guide 

for educators and families, Thousand Oaks: Corwin Press. 

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

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

(2006) Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 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. 

Komorná, M. (2008) Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků 

znakového jazyka. 

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

Robertson, L. (2014) Literacy and deafness: listening and spoken language, San Diego: Plural Publishing. 

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

Portál. 

Smolík, F., Seidlová Málková, G. (2014) Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada 

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

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

Šlapák, I. a kol. (2013) Dětská otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta. 

Tye-Murray, N. (2009) Foundations of aural rehabilitation: children, adults, and their family members, Stamford: 

Cengage Learning. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Intervenční postupy – simulace u jedinců se zrakovým postižením 

Typ předmětu PV doporučený ročník / semestr 1/2 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kolokvium Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s intervenčními postupy, které je vhodné volit při práci s osobami se zrakovým 

postižením. Dále je cílem pomocí simulací představit potřeby žáků a studentů se zrakovým postižením ve vzdělávacím 

procesu a vytvořit předpoklad pro vhodnou volbu intervenčních postupů budoucími učiteli. 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 a speciálním dovednostem 

jako sebeobsluze, prostorové orientaci a samostatnému pohybu. Simulace budou provedeny v interiérovém 

a exteriérovém simulátoru - SIMU. Základem tohoto kurzu je zážitkové učení studentů. 

 

Očekávané výstupy: 

 student je schopen odborně komunikovat s žáky se zrakovým postižením a jejich rodinou; 

 je schopen přizpůsobit výuku žáka jeho schopnostem ovlivněných sníženým funkčním viděním; 

 je schopen přizpůsobit výuku žáka se jeho schopnostem ovlivněných ztrátou zraku; 

 zná možnosti kompenzace sníženého funkčního vidění; 

 je schopen metodicky vést žáka při práci se speciálními pomůckami; 

 je schopen odborně provázet jedince se zrakovým postižením. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Historie školní a sociální intervence při práci s osobami se zrakovým postižením. 

 Školská poradenská zařízení. 

 Sociální rehabilitace osob se zrakovým postižením. 

 Komunikace s osobami se zrakovým postižením a jejich rodinou. 

 Simulace poruch binokulárního vidění a následný nácvik práce s žákem s narušeným binokulárním viděním, 

speciálněpedagogická rehabilitace, volba kompenzačních mechanismů při práci ve škole (simulace postižení 

a následný trénink). 

 Simulace zhoršené kvality barvocitu a následný nácvik práce s žákem se sníženou schopností barevného 

vidění, využití hranových filtrů a chromatogeních čoček, volba kompenzačních mechanismů při práci ve 

škole (simulace postižení a následný trénink). 

 Simulace zmenšeného zorného pole a následný nácvik práce s žákem s výpadky v zorném poli, 

speciálněpedagogická rehabilitace, volba kompenzačních mechanismů při práci ve škole (simulace postižení 

a následný trénink). 

 Simulace různých stupňů 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  
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Povinná literatura 

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

rehabilitačně-edukačních pracovníků tyflopedického spektra. 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. 

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 

Silverstone, B. (ed.). (2000) The Lighthouse handbook on vision impairment and vision rehabilitation. Oxford: 

Oxford University Press. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Intervenční postupy – simulace u jedinců s tělesným postižením 

Typ předmětu PV doporučený ročník / semestr 1/2 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kolokvium Forma výuky seminář 

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

Vyučující  

PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je získat poznatky z oblasti poradenství se zaměřením na jedince s tělesným postižením. Osvojit si 

speciálně pedagogické diagnostiky u cílové skupiny spolu s vědomím významu mezioborové spolupráce a spolupráce 

školských poradenských zařízení. Znalost intervenčních postupů u jedinců s tělesným postižením, podpůrných 

opatření. 

 

Očekávané výstupy: 

 student má poznatky z oblasti poradenství se zaměřením na jedince s tělesným postižením; 

 umí realizovat speciálně pedagogické diagnostiky u cílové skupny; 

 zná intervenční postupy u jedinců s tělesným postižením, podpůrná opatření. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Včasná intervence u dětí s centrálním postižením.  

 Mozková obrna – charakteristika, klasifikace. 

 Speciálněpedagogická diagnostika u dětí s hybným postižením v předškolním věku. Role mezioborové 

spolupráce. 

 Vojtova metoda, Bobath koncept.  

 Podpora psychomotorického vývoje u dítěte s těžkým tělesným postižením – polohování, pomůcky. 

Mezioborová spolupráce a spolupráce s rodiči. 

 Speciálněpedagogická diagnostika jemné motoriky a grafomotoriky u dětí předškolního věku. 

 Možnosti rozvoje jemné motoriky a grafomotoriky u dětí předškolního věku, propojení se vzdělávacím 

procesem. 

 Diagnostika a intervence senzomozorických dovedností a u dětí s centrálním postižením. 

 Specifika školní zralosti u dětí s tělesným postižením. 

 Spolupráce školských poradenských zařízení se školou v rámci somatopedické intervence a podpory žáků 

s tělesným postižením. 

 Specifika v procesu učení u žáků s centrálním postižením. 

 Platná legislativa související s realizací podpůrných opatření u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami – u žáků s tělesným postižením.  

 Specifika edukačního prostředí žáků s tělesným postižením. 

 Psychologické zvláštnosti u žáků se závažným (progresivním) onemocněním. 

 Specifika přístupů u žáků se zdravotním znevýhodněním – diabetes, astma, cystická fibróza, epilepsie, 

onkologická onemocnění. 

 Podpůrná opatření a jejich stupně u cílové skupiny žáků s tělesným postižením. 

 Personální podpůrná opatření poskytovaná dle platné legislativy (asistent pedagoga, další pedagog, speciální 

pedagog a jejich role ve vzdělávání žáků s tělesným postižením).  

 Podpůrná opatření materiálního charakteru poskytovaná dle platné legislativy (rehabilitační pomůcky, 

didaktické pomůcky, kompenzační pomůcky).  

 Individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáka s tělesným postižením – charakteristika a skladba IVP, tvorba 

IVP, spolupráce se školou a školskými zařízeními při tvorbě IVP. 

 Předprofesní, profesní orientace a kariérní poradenství u žáků a studentů s tělesným postižením – 

speciálněpedagogická podpora, poradenství. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 16 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
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Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

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

k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

Bartoňová, M., Opatřilová, D., Vítková, M. (2015) Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 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. 

Čadová, E. a kol. (2015) Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného 

postižení ne závažného onemocnění. Dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

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

Elportál.  

Opatřilová, D. (2005) Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: MU. 

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

Brno: MU. 

Opatřilová, D. (2013) Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. 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. 1. vyd. Brno, Elportál, 

2014. Brno: Masarykova univerzita. 

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

Paido. 

Opatřilová D., Nováková, Z. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením Brno: Masarykova 

univerzita. 

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

Brno: Masarykova univerzita. 

 

Doporučená literatura 

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

Hájek, K. (2012) Práce s emocemi pro pomáhající profese: tělesně zakotvené prožívání. Praha: Portál. 

Kucharská, A., Mrázková, J., Wolfová, R., a Tomická, V. (2013) Školní speciální pedagog. Praha: Portál. 

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

Lechta, V. (2011) Symptomatické poruchy řeči u dětí. 3. vyd. , dopl. a přeprac. Překlad Jana Křížová. Praha: Portál. 

Michalík, J. a kol. (2011) Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál.  

Mrázková, J., Zapletalová, J. (2014) Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve školách ve spolupráci se 

školskými poradenskými zařízeními, RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských služeb. Praha: 

NÚV. 

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

Novosad, L. (2006) Základy speciálního poradenství. Praha: Portál. 

Novosad, L. (2009) Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním: základy a předpoklady dobré 

poradenské praxe. Praha: Portál. 

Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová M. (2001) Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál.  

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. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Intervenční postupy – simulace u jedinců s narušenou komunikační schopností 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/2 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kolokvium  Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Studium odborné literatury 

Vyučující  

PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi a postupy podpory a rozvoje komunikační schopnosti u dětí a žáků 

s narušenou komunikační schopností v předškolním a školním věku a také v období adolescence. Studenti se seznámí 

se specifiky přístupu k těmto kategoriím a materiály a pomůckami, které lze v této oblasti logopedické intervence 

využít.  

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v intervenčních a terapeutických přístupech k dětem, žákům a adolescentům s narušenou 

komunikační schopností; 

 se orientuje v problematice kontaktu a spolupráce s rodiči, zákonnými zástupci, pedagogy a dalšími 

odborníky v kontextu komplexní podpory dětí, žáků a adolescentů s narušenou komunikační schopností; 

 umí pracovat s pomůckami a materiály využívanými v rámci logopedické intervence. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Specifika komunikace a spolupráce s klientem – dítětem, žákem, dospívajícím a adolescentem v rámci 

logopedické intervence a podpory. Role mezioborové spolupráce.  

 Komunikace a spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí, žáků, dospívajících a adolescentů v rámci 

logopedické intervence a podpory. Možnosti mezioborové spolupráce. 

 Specifika spolupráce se školou a školským zařízením.  

 Stimulace vývoje řeči a jazykových schopností u dětí rizikových – specifika postupů logopedické intervence, 

terapeutické materiály.  

 Stimulace vývoje řeči a jazykových schopností u dětí s opožděným a narušeným vývojem řeči – specifika 

postupů logopedické intervence, terapeutické materiály.  

 Intervenční přístupy k rozvoji komunikační kompetence u dětí předškolního věku, před zahájením povinné 

školní docházky – specifika postupů logopedické intervence, terapeutické materiály.  

 Intervenční přístupy, logopedická terapie a její specifika u žáků ve školním věku, možnosti jejího propojení 

se vzdělávacím procesem – specifika postupů logopedické intervence, terapeutické materiály.  

 Spolupráce se školou v rámci logopedické intervence a podpory žáků s narušenou komunikační schopností, 

metodické vedení.  

 Stimulace komunikační schopnosti a aktivizace dětí, žáků, dospívajících a adolescentů v kontextu sociální 

inkluze.  

 Logopedická terapie a její specifika u žáků v období dospívání a adolescence, možnosti jejího propojení se 

vzdělávacím procesem.  

 Využití metod zprostředkovaného učení v rámci intervenčních přístupů u dětí předškolního věku, školního 

věku adolescentů. 

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

a adolescentů s narušenou komunikační schopností. 

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 

 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

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

I. (2014) Koncepce rané logopedické intervence v České republice. Teorie, výzkum, praxe. Brno: Masarykova 

univerzita. 

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

Kopečný, P. (2014) Logopedická intervence u osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti. Brno: 

Masarykova univerzita.  

 

Doporučená literatura  
Kerekrétiová, A. (2008) Velofaryngální dysfunkce a palatolalie. Praha: Grada. 

Lechta, V. (2010) Koktavost: integrativní přístup. Praha: Portál. 

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

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

Neubauer, K. (2011) Artikulace a fonologické rozlišování hlásek. Havlíčkův Brod: Tobiáš.  

Neubauer, K. a kol. (2007) Neurogenní poruchy komunikace. Praha: Portál.  

Pokorná, V. (2010) Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha: Portál.  

Smolík, F., Seidlová Málková, G. (2014) Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada Publishing. 

Vitásková, K., Peutelschmiedová, A. (2005) Logopedie. Olomouc: Univerzita Palackého. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Intervenční postupy – simulace u jedinců se sluchovým postižením 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/2 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kolokvium Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

 

Vyučující  

PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. 

PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíl předmětu je seznámit studenty s metodami vyšetření sluchu, osvojí si dovednosti potřebné k realizaci orientačního 

vyšetření sluchu pomocí přenosného audiometru. Při práci se softwarem pro nastavování sluchadel a dalšího 

příslušenství studenti získají základní přehled o funkci sluchadel, podstatných parametrech akustického párování 

a návazných funkcích bezdrátových zařízení. Prostřednictvím pomůcek lze pro studijní účely simulovat různé stupně 

sluchových vad a pomocí stetoclipu aurálně sledovat změny v nastavení sluchadel. Zejména se jedná o tyto funkce: 

výstup sluchadla, jeho zisk pro příp. klienta s konkrétním druhem sluchového postižení, které studenti mohou různě 

simulovat. 

 

Očekávané výstupy: 

 student podrobně zná speciálněpedagogické diagnostické nástroje hodnotící přínos kompenzačních pomůcek 

(sluchadel a kochleárních implantátů) u dětí, žáků a studentů s postižením sluchu; 

 zná speciálněpedagogické diagnostické nástroje a postupy určující vhodnost využití bezdrátových doplňků 

u dětí, žáků a studentů s postižením sluchu. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Target (software na nastavování sluchadel) + HI PRO rozhraní + sluchadla zvukovodová a závěsná - 

při práci se softwarem pro nastavování sluchadel a dalšího příslušenství studenti získají základní přehled 

o funkci sluchadel, podstatných parametrech akustického párování a návazných funkcích bezdrátových 

zařízení. Při práci se sluchadly a softwarem pro nastavování sluchadel Target lze pro studijní účely simulovat 

různé stupně sluchových vad. Zejména se jedná o tyto funkce: výstup sluchadla, jeho zisk pro příp. klienta  

s konkrétním druhem sluchového postižení. Student si tak bude moct udělat konkrétní představu o stupni 

sluchového postižení. 

 Stetoclip pro poslech funkčnosti sluchadel - prostřednictvím této pomůcky lze aurálně sledovat změny 

v nastavení sluchadel. Student se tak naučí ověřovat funkčnost sluchadel. 

 FM technologie SmartLink+, přijímač k FM technologii a iSense Micro - studenti se seznámí a sami si 

vyzkouší, že sluchadla zajišťují slyšitelnost všech významných zvuků a výstupní signál je udržován 

v zachovaném dynamickém rozsahu sluchu. Ovšem v akusticky náročných situacích je třeba kromě 

adekvátního frekvenčně-specifického zesílení sluchadel nutné zajistit co nejvyšší poměr signál-šum (SNR/ 

signal-to-noise ratio). To bude umožněno při práci s bezdrátovými doplňky, kdy lze pro studijní účely 

simulovat zprostředkování zřetelného signálu řeči. 

 Otoskop - jedná se o lékařský přístroj pro vyšetření bubínku a vnitřku vnějšího ucha. Při práci s otoskopem 

lze simulovat základní otoskopické vyšetření, studenti se vyzkouší manipulaci s přístrojem a před simulací 

audiometrického vyšetření či poslechu funkčnosti sluchadel pomocí stetoclipu mohou provést zběžnou 

kontrolu průchodnosti zvukovodu. 

 Audiometr Amplivox 260 - při práci s přenosným audiometrem lze při výuce simulovat zkoušku sluchu 

pomocí tónové audiometrie do sluchátek i volného pole. Studenti se seznámí s funkcí tohoto přístroje, naučí 

se jej ovládat a provést orientační vyšetření sluchu. Zároveň lze simulovat vyšetření audiometrie hrou, což je 

běžná behaviorální metoda užívaná při hodnocení sluchového vnímání u dětí s postižením sluchu. Studenti si 

osvojí základní dovednosti potřebné při realizaci tohoto vyšetření. 

 Hlukoměr - studenti budou moct měřit hladinu zvuku v různých akusticky náročných situacích. 

 Easy Fit Set + čistící sada sluchadel a čistících ubrousků - na základě využití těchto pomůcek se studenti 

naučí zajistit základní údržbu kompenzačních pomůcek jedinců s postižením sluchu. 
Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 16 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
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Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Dlouhá, Olga a Libor Černý (2012) Foniatrie. Praha: Karolinum. 

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

Horáková, Radka (2012) Sluchové postižení: úvod do surdopedie. Praha: Portál. 

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

Madell, R. Jane a Carol Flexer (2011) Pediatric audiology casebook, New York: Thieme. 

 

Doporučená literatura 

Allen, G. Susan (2015) Auditory perception test for the hearing impaired. San Diego: Plural Pub., Inc. 

Easterbrooks, R. Susan a Ellen L. Estes (2007) Helping deaf and hard of hearing students to use spoken language: 

a guide for educators and families, Thousand Oaks: Corwin Press. 

Fitzpatrick, M. Elizabeth a Suzanne P. Doucet (2013) Pediatric audiologic rehabilitation: from infancy to adolescence, 

New York: Thieme. 

Gifford, H. René (2013) Cochlear implant patient assessment: evaluation of candidacy, performance, and outcomes, 

San Diego: Plural Pub., Inc. 

Horáková, Radka (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. 

Hricová, Lenka a Lenka Doležalová (2012) Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem 

s hluchoslepotou. In Bartoňová, Miroslava a Ilona Bytešníková et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. 

Robertson, Lyn (2014) Literacy and deafness: listening and spoken language, San Diego: Plural Publishing. 

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

Praha: Portál. 

Šlapák, Ivan a kol. (2013) Dětská otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Speciálněpedagogická praxe intervenční I 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/2 

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 s 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; 

 umí reflektovat získané zkušenosti ve speciálněpedagogickém terénu. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Asistentské práce na pracovišti. 

 Sledování intervenčních speciálněpedagogických přistupů. 

 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  

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, celkem je to 

60 hodin. Studenti odevzdávají potvrzení o absolvování praxe, přehled hospitací na speciálněpedagogické praxi 

s podpisem a razítkem zařízení a charakteristiku používaných intervenčních přístupů. 

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. 

  



 

63 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi intervenční 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 1/2 

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 s použitými intervenčními postupy. Studenti si rozšíří profesní kompetence, 

reflektovány budou zkušenosti studentů ze speciálněpedagogického terénu, v předmětu bude diskutován vztah 

speciálněpedagogické praxe k ostatním oborům a možnosti využívání speciálněpedagogických poznatků v práci 

pedagoga. 

 

Očekávané výstupy: 

 student umí aplikovat poznatky o terapeutických přístupech do speciálněpedagogické praxe; 

 rozumí terminologii z oblasti speciálněpedagogické intervence; 

 umí uplatnit principy sebereflexe v praxi. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Intervenční přístupy a podpora žáků se SVP. 

 Legislativní opatření. 

 Specifika edukace žáka se SVP. 

 Speciálněpedagogická podpora. 

 Terapeutické metody. 

 Přístroje a 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. 

Michalík, J. a kol. (2011) Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Alternativní přístupy k žákům se specifickými poruchami učení 

Typ předmětu V doporučený ročník / semestr 1/2 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Aktívní přístup při plnění aktivit a úkolů směřujících k vytváření podmínek vhodných pro vzdělávání žáků  

se specifickými poruchami učení a nabytí informací na základě praktické zkušeností o alternativních metodách, které 

lze uplatnit při vzdělávání a aktivitách realizovaných s uvedeným okruhem žáků. 

Vyučující  

PhDr. Alena Franková, DiS., Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je získat praktické zkušenosti při vytváření přístupů k žákům se specifickými poruchami učení 

a přehled o alternativních přístupech, které současná doba nabízí pro zkvalitnění studijního i osobního života 

uvedeného okruhu žáků. 

 

Očekávané výstupy: 

 student zná problematiku k žákům se specifickými poruchami v učení; 

 má praktické dovednosti při reedukaci žáků se SPU; 

 umí pracovat se základními speciálními i alternativními metodami, uplatňovat principy diferenciace 

a individualizace; 

 zná vyučovací prostředky a kompenzační pomůcky uplatňované při edukaci žáků se SPU v běžné třídě. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Teoretická východiska specifických poruch učení. 

 Vytváření vhodných podmínek pro okruh žáků se specifickými poruchami učení (praktická příprava pro 

jednotlivé naukové předměty). 

 Využívaní alternativních metod, jejich teoretický základ a praktické ukázky: (Praktické ukázky programů 

a metod: Deficity dílčích funkcí B. Sindelárová, Metoda dobrého startu, KUPOZ, KUMOT, EEG Biofeedback, 

Snoezelen a jeho využití u žáků se SPU s poruchami chování, Feuersteinovo instrumentální obohacování). 

 Vytváření vlastních návrhů uplatnitelných v praxi směřovaných na žáky se specifickými poruchami učení pro 

zkvalitnění jejích studijních výsledků a jejích osobního života. 

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. (ed.) (2012) Specifické poruchy učení. Brno: Paido. 

Bogdanowicz, M., Swierkoszová, J. (1998) Metoda Dobrého startu. Ostrava – Svinov: KASIMO. 

Filatová, R, Janku, K. (2010) Snoezelen. Kleinwächter. 

Kuncová, P. Kuprev (2008) Metodika k pracovním listům. Praha: KUPROG CZ. 

Kuncová, P. Kupoz (2011) Metodika k pracovním listům. Praha: KUPROG CZ. 

 

Doporučená literatura 

Pokorná, V. (2014) Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti. Feuersteinův program instrumentálního 

obohacení. Praha: UK. 

Sindelarová, B. (1996) Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Reedukace specifických poruch učení 

Typ předmětu V doporučený ročník / semestr 1/2 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta 
 

Příprava pomůcky k reedukaci SPU, vypracování pracovních listů na vymezené téma. 

Vyučující  

PhDr. Mgr. et Mgr. Ivana Márová 

Stručná anotace předmětu 
 

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními možnostmi péče a podpory žáků se specifickými poruchami učení. 

Seminář je zaměřen na metody reedukace jednotlivých druhů specifických poruch učení společně s metodami rozvoje 

percepčně-kognitivních funkcí u žáků s SPU. 

 

Očekávané výstupy: 

 student zná základní přístupy a zásady reedukace specifických poruch učení; 

 má kompetence k reedukaci jednotlivých druhů SPU;  

 má osvojené metody rozvoje percepčně-kognitivních funkcí u žáků s SPU. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Formy vzdělávání žáků se SPU v ČR; organizace reedukační péče v jednotlivých formách.  

 Obecná charakteristika specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), funkce 

důležité pro osvojení čtení, počítání a psaní. 

 Počáteční čtení a psaní.  

 Metody rozvíjení oslabených funkcí u dětí předškolního věku a dětí s odkladem nástupu školní docházky.  

 Metody zaměřeně na reedukaci percepčně-kognitivních funkcí (zrakové/sluchové vnímání). 

 Metody zaměřené na reedukaci jednotlivých poruch: dyslexie. 

 Metody zaměřené na reedukaci jednotlivých poruch: dysgrafie. 

 Metody zaměřené na reedukaci jednotlivých poruch: dysortografie. 

 Metody zaměřené na reedukaci jednotlivých poruch: dyskalkulie. 

 Rozvoj osobnosti žáka se SPU.  

 Přístupy k žákům se SPU v základní a střední škole, možnosti reedukace a kompenzace. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Semináře 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
 

Povinná literatura 

Bartoňová, M. (2012) Specifické poruchy učení: text k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido,  

Blažková, R. (2009) Dyskalkulie a další specifické poruchy učení v matematice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 

Bartoňová, M. (2005) Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení (ed). Brno: MU. 

 

Doporučená literatura 

Kocurová, M. (2002) Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy: (specifické poruchy učení z pohledu 

vzdělávacích šancí): monografie. Edited by Markéta Šálená. 1. vyd. Dobrá Voda u Pehřimova: Aleš Čeněk.  

Jucovičová, D., Žáčková, H. (2014) Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Podpůrná opatření u jedinců se zrakovým postižením 

Typ předmětu PV doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Aktivní účast v hodinách, projekt na stanovené téma, studium odborné literatury. 

Vyučující  

PhDr. Petra Röderová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s výchovou a vzděláváním žáků s postižením zraku, didaktickými doporučeními 

a specifiky v závislosti na druhu a stupni postižení zraku. Dále budou posluchači seznámeni s podpůrnými opatřeními 

pro žáky se zrakovým postižením a speciálními vzdělávacími potřebami dětí, žáků a studentů se ztrátou nebo 

s oslabeným viděním. 

 

Očekávané výstupy: 

 student je schopen odborně popsat speciální vzdělávací potřeby osob se zrakovým postižením v závislosti na 

věku, druhu a stupni postižení; 

 ví, jakým způsobem modifikovat edukační prostředí pro žáka s postižením zraku; 

 je schopen definovat podpůrná opatření pro žáky se zrakovým postižením. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Rozvoj kompenzačních smyslů u dítěte s těžkým postižením zraku před zahájením povinné školní docházky 

a předbraillská příprava. 

 Spolupráce školských poradenských zařízení se školou v rámci oftalmopedické intervence a podpory žáků 

s postižením zraku.  

 Platná legislativa související s realizací podpůrných opatření u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami – u žáků se zrakovým postižením.  

 Edukační prostředí pro žáka s postižením zraku v závislosti na věku a na stupni postižení.  

 Pedagogická diagnostika žáka se zrakovým postižením a oblasti podpory v procesu edukace. 

 Poradenská zařízení a poskytovatelé služeb pro zajištění efektivní edukace žáka s postižením zraku se 

zaměřením na jeho věk. 

 Podpůrná opatření a jejich stupně u cílové skupiny žáků se zrakovým postižením.  

 Personální podpůrná opatření poskytovaná dle platné legislativy (asistent pedagoga, další pedagog, speciální 

pedagog a jejich role ve vzdělávání žáků se zrakovým postižením).  

 Podpůrná opatření materiálního charakteru poskytovaná dle platné legislativy (speciální učebnice, pomůcky 

a kompenzační pomůcky).  

 Podpůrná opatření zaměřená na úprava pracovního prostředí a sociální podporu žáků a studentů se zrakovým 

postižením (úprava školního mikroprostoru a makroprostoru, principy zrakové hygieny, externí 

poskytovatelé služeb pro osoby se zrakovým postižením). 

 Specifické kompetence a strategie žáka s postižením zraku v oblasti samostatnosti a sebeobsluhy, edukace 

a profesní přípravy v závislosti na stupni postižení. 

 Individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáka s postižením zraku – charakteristika a skladba IVP, tvorba IVP, 

spolupráce se školou a školskými zařízeními při tvorbě IVP.  

 Intervence a poradenství v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáka s postižením zraku – didaktická 

doporučení. 

 Speciálněpedagogická intervence a poradenství u dětí a žáků s poruchami binokulárního vidění. 

 Profesní orientace, profesní příprava a kariérní poradenství u žáků a studentů s postižením zraku – 

speciálněpedagogická podpora, poradenství. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 24 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
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Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

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

školství. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

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

Janková, J. (2015) Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového 

postižení a oslabení zrakového vnímání: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Pipeková, J. (2006) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. vyd. Brno: Paido. 

 

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. (2012) Děti se speciálními vzdělávacími problémy v mateřské škole. Texty 

k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

Bartoňová, M., Opatřilová, D., Vítková, M. (2015) Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 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. 

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

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, 2007. 

124 s. Edice pedagogické literatury.  

Hájek, K. (2012) Práce s emocemi pro pomáhající profese: tělesně zakotvené prožívání. Praha: Portál. 

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

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

Praha. 

Keblová, A. (1996) Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha: Septima. 

Keblová, A. (2000) Náprava poruch binokulárního vidění. Praha: Septima.  

Kucharská, A., Mrázková, J., Wolfová, R., Tomická, V. (2013) Školní speciální pedagog. Praha: Portál. 

Lechta, V. (2011) Symptomatické poruchy řeči u dětí. 3. vyd. , dopl. a přeprac. Překlad Jana Křížová. Praha: Portál. 

Lechta, V. (2010) Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál. 

Ludíková, L. (2000) Vzdělávání hluchoslepých. 1. vyd. Praha: Scientia, pedagogické nakladatelství. 

Ludíková, L., Souralová, E. (2001) Vzdělávání hluchoslepých. 2. vyd. Praha: Scientia. 

Michalík, J. a kol. (2011) Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál.  

Mrázková, J., Zapletalová, J. (2014) Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve školách ve spolupráci se 

školskými poradenskými zařízeními, RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských služeb. Praha: 

NÚV. 

Moravcová, D., Matoušková, E. (2011) Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomůckami 

a kamerovou televizní lupou. Praha: Asociace zrakových terapeutů.  

Moravcová, D. (2007) Zraková terapie slabozrakých. Praha: Triton.  

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

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

Nielsen, L. (1998) Učení zrakově postižených dětí v raném věku. Praha: ISV Nakladatelství. 

Novosad, L. (2006) Základy speciálního poradenství. Praha: Portál. 

Novosad, L. (2009) Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním: základy a předpoklady dobré 

poradenské praxe. Praha: Portál. 

Opatřilová D., Nováková, Z. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením Brno: Masarykova 

univerzita. 

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

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

Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová M. (2001) Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál.  

Vágnerová, M. (1995) Oftalmopsychologie dětského věku. Praha: Karolinum. 

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. a kol. (1999) Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido. 

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

univerzita. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Podpůrná opatření u jedinců s tělesným postižením 

Typ předmětu PV doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 4  

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Tvorba případové studie žáka se SVP se zaměřením na podpůrná opatření  

Student bude charakterizovat všech 10 oblastí podpůrných opatření, vypracuje případovou studii žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami se zaměřením na aplikaci podpůrných opatření. 

Vyučující  

doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s koncepcí podpůrných opatření; vysvětlit a popsat stupně podpůrných opatření 

u žáků s tělesným postižením, které se poskytují v běžných základních školách v rámci inkluzivního vzdělávání. 

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v nové školské legislativě; 

 dokáže charakterizovat podpůrná opatření u žáků s tělesným postižení a závažným onemocněním 

v inkluzivním prostředí školy; 

 je schopen vytvořit plán pedagogické podpory nebo individuální vzdělávací plán. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Legislativní vymezení vzdělání (novela školského zákona č. 82/2015 Sb.). 

 Obecná charakteristika podpůrných opatření. 

 Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení a závažného 

onemocnění. 

 Oblast podpory: Organizace výuky. 

 Oblast podpory: Modifikace vyučovacích metod a forem. 

 Oblast podpory: Intervence. 

 Oblast podpory: Pomůcky. 

 Oblast podpory: Úpravy obsahu vzdělávání. 

 Oblast podpory: Hodnocení. 

 Oblast podpory: Příprava na vyučování. 

 Oblast podpory: Podpora sociální a zdravotní. 

 Oblast podpory: Práce s třídním kolektivem. 

 Oblast podpory: Úprava prostředí. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 24 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Interaktivní účast na konzultaci, samostudium odborné literatury, tvorba případové studie. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Čadová, E., a kol. (2012) Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Část II. Diagnostické domény pro 

žáky s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: PdF UP.  

 

Doporučená literatura 

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

Elportál.  

Opatřilová, D. (2005) Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: MU. 

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

Brno: MU. 
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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. 1. vyd. Brno, Elportál, 

Brno: Masarykova univerzita. 

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

Paido. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Podpůrná opatření u jedinců s narušenou komunikační schopností  

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

Studium odborné literatury, zpracování případové studie 

Vyučující  

PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.,  

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je studenty seznámit s problematikou poskytování podpůrných opatření žákům s narušenou 

komunikační schopností – se souvisejícími legislativními předpisy, s činností poradenských zařízení, skladbou 

a charakteristikou stupňů podpůrných opatření, specifiky jejich výběru a skladby, možnostmi mezioborové spolupráce 

v rámci komplexní podpory žáka s narušenou komunikační schopností.  

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje v terminologii a legislativě související s podpůrnými opatřeními; 

 orientuje se ve vymezení činnosti poradenských zařízení v kontextu poskytování podpůrných opatření; 

 orientuje se ve skladbě podpůrných opatření 1.-5. stupně. 

 

Hlavní témata (osnova):  

 Platná legislativa související s realizací podpůrných opatření u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami – s narušenou komunikační schopností.  

 Žák s narušenou komunikační schopností – specifika obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb.  

 Vymezení obsahu podpůrných opatření a jejich stupňů.  

 Činnost školského poradenského zařízení v kontextu poskytování podpůrných opatření. Mezioborová 

spolupráce.  

 Činnost školského poradenského pracoviště v kontextu poskytování podpůrných opatření, spolupráce 

s pedagogy, metodické vedení.  

 1. stupeň podpůrných opatření – Plán pedagogické podpory (PLPP), tvorba plánu a jeho role ve vzdělávání 

žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování vyšších stupňů podpůrných opatření. Analýza 

a diskuse – případové studie.  

 Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve 2.-5. stupni podpůrných opatření 

(postup zpracování dokumentace, spolupráce s rodiči, školou a školskými zařízeními při realizaci podpůrných 

opatření). Případové studie – analýza a diskuse.  

 Individuální vzdělávací plán (IVP) – charakteristika a skladba IVP, tvorba IVP, spolupráce se školou 

a školskými zařízeními při tvorbě IVP. Adaptace metod a forem výuky u žáků s narušenou komunikační 

schopností – případové studie – analýza a diskuse.  

 Personální podpůrná opatření poskytovaná dle platné legislativy (asistent pedagoga, další pedagog, speciální 

pedagog a jejich role ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami).  

 Podpůrná opatření materiálního charakteru poskytovaná dle platné legislativy (speciální učebnice, pomůcky 

a kompenzační pomůcky). Využití systémů AAK ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 RVP ZV – specifika úprav v rámci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 24 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Studium odborné literatury, zpracování případové studie  

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

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

Vrbová, R. a kol. (2015) Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou opory z důvodu narušené komunikační 

schopnosti. Olomouc: UPOL.  

Legislativní předpisy vztahující se k problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – 

s narušenou komunikační schopností – a poskytování poradenských služeb a implementaci podpůrných opatření.  

 

Doporučená literatura  

Bartoňová, M. et. al. (2005) Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido.  

Klenková, J. a kol. (2008) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: MU.  

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

Michalík, J. a kol. (2011) Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál.  

Novosad, L. (2000) Základy speciálního poradenství. Praha: Portál.  

Svoboda, M. a kol. (2001) Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál.  

Vrbová, R. a kol. (2012) Diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UPOL.  

Vágnerová, M. (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.  
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Podpůrná opatření u jedinců se sluchovým postižením 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu 0/2/0 hod. za týden 2 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zkouška Forma výuky seminář 

Další požadavky na studenta  

 

Vyučující  

PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. 

PhDr. Radka Horáková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s koncepcí podpůrných opatření, vysvětlit a popsat stupně podpůrných opatření 

u žáků se sluchovým postižením, které se poskytují v běžných základních školách v rámci inkluzivního vzdělávání. 

 

Očekávané výstupy: 

 student se orientuje se v nové školské legislativě; 

 dokáže charakterizovat podpůrná opatření u žáků se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí školy; 

 je schopen vytvořit plán pedagogické podpory nebo individuální vzdělávací plán; 

 se orientuje v nabídce pomůcek usnadňujících poslech mluvené řeči, ovládá bezdrátové doplňky a je schopen 

správně vyhodnotit potřebnost jejich využití.  

 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Činnost školského poradenského zařízení a školského poradenského pracoviště v kontextu poskytování 

podpůrných opatření. Mezioborová spolupráce.  

 1. stupeň podpůrných opatření – Plán pedagogické podpory (PLPP), tvorba plánu a jeho role ve vzdělávání 

žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování vyšších stupňů podpůrných opatření. 

 Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve 2.-5. stupni podpůrných opatření 

(postup zpracování dokumentace, spolupráce s rodiči, školou a školskými zařízeními při realizaci podpůrných 

opatření).  

 Individuální vzdělávací plán (IVP) – charakteristika a skladba IVP, tvorba IVP, spolupráce se školou 

a školskými zařízeními při tvorbě IVP.  

 Personální podpůrná opatření poskytovaná dle platné legislativy (asistent pedagoga, tlumočník znakového 

jazyka, další pedagog, speciální pedagog a jejich role ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami se zřetelem na žáka s postižením sluchu).  

 Obecná charakteristika podpůrných opatření. 

 Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení: 

- Oblast podpory: Organizace výuky; 

- Oblast podpory: Modifikace vyučovacích metod a forem; 

- Oblast podpory: Intervence; 

- Oblast podpory: Pomůcky; 

- Oblast podpory: Úpravy obsahu vzdělávání; 

- Oblast podpory: Hodnocení; 

- Oblast podpory: Příprava na vyučování; 

- Oblast podpory: Podpora sociální a zdravotní; 

- Oblast podpory: Práce s třídním kolektivem; 

- Oblast podpory: Úprava prostředí. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 24 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Student bude charakterizovat všech 10 oblastí podpůrných opatření, vypracuje případovou studii žáka se sluchovým 

postižením se zaměřením na aplikaci podpůrných opatření v rozsahu min. 2-3 strany A4. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

Barvíková, J. a kolektiv (2015) Katalog podpůrných opatření dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání 

z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání. Olomouc: UP. 

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

Potměšil, M. a kolektiv (2012) Diagnostické domény pro žáky se sluchovým postižením. Katalog míry posuzování míry 

speciálních vzdělávacích potřeb. II. část. Olomouc: UP. 

Potměšil, M. a kolektiv (2012) Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: UP. 

Potměšil, M. a kolektiv (2012) Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: UP. 

 

Doporučená literatura 

Allen, G. S. (2015) Auditory perception test for the hearing impaired. San Diego: Plural Pub., Inc. 

Easterbrooks, R. S., Estes, E. L. (2007) Helping deaf and hard of hearing students to use spoken language: a guide 

for educators and families, Thousand Oaks: Corwin Press. 

Fitzpatrick, M. E., Doucet, S. P. (2013) Pediatric audiologic rehabilitation: from infancy to adolescence, New York: 

Thieme. 

Gifford, H. R. (2013) Cochlear implant patient assessment: evaluation of candidacy, performance, and outcomes, San 

Diego: Plural Pub., Inc. 

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

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

J., Flexer, C. (2011) Pediatric audiology casebook, New York: Thieme.  

Opatrilová, D. Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 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. 

Robertson, L. (2014) Literacy and deafness: listening and spoken language, San Diego: Plural Publishing. 

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

Portál. 

Šlapák, I. a kol. (2013) Dětská otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta. 

 

Pomůcky: 

FM technologie SmartLink+, přijímač k FM technologii a iSense Micro - studenti se seznámí a sami si vyzkouší, 

že sluchadla zajišťují slyšitelnost všech významných zvuků a výstupní signál je udržován v zachovaném dynamickém 

rozsahu sluchu. Ovšem v akusticky náročných situacích je třeba kromě adekvátního frekvenčně-specifického zesílení 

sluchadel nutné zajistit co nejvyšší poměr signál-šum (SNR/ signal-to-noise ratio). To bude umožněno při práci 

s bezdrátovými doplňky, kdy lze pro studijní účely simulovat zprostředkování zřetelného signálu řeči. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Neuropsychologie  

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 2/4 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet Forma výuky přednáška 

Další požadavky na studenta  

Samostudium doporučené literatury. 

Vyučující  

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu neuropsychologie je seznámit s psychologickou disciplínou, která studuje vztah mozku a chování 

a integruje do psychologie poznatky z neurologie, neurofyziologie, a to z oblasti diagnostiky i terapie. Studium 

vyžaduje zopakování základních informací z neurofyziologie a neuroanatomie a současně přehled některých 

základních koncepcí „bytí a vědomí“ z dějin filozofie. Neuropsychologie umožňuje hlubší a speciálnější pochopení 

všech základních psychologických kategorií od vědomí, přes poznávací procesy, emoce a motivaci až k některým 

problémům psychologie osobnosti. Neuropsychologie umožňuje poznání takových psychologických problémů jako je 

lateralita, specifické vývojové poruchy učení, sy. ADHD/ADD nebo některé poruchy řeči (např. afázie). Znalost 

neuropsychologie je základem při rehabilitaci v rámci speciální pedagogiky a poradenské i klinické psychologie. 

 

Očekávané výstupy:  

 student zná psychologickou disciplínou, která studuje vztah mozku a chování a integruje do psychologie 

poznatky z neurologie a neurofyziologie; 

 umí použít znalosti z neuropsychologie při rehabilitaci v rámci speciální pedagogiky a poradenské i klinické 

psychologie. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Předmět neuropsychologie. Vztah neuropsychologie a psychofyziologie. Neuropsychologie a neurologie. 

Vývoj neuropsychologie. Filozofické a psychologické základy neuropsychologie. Problém lokalizace funkcí. 

Psychofyziologický problém.  

 Stavba a činnost nervového systému I. Neuron - stavba, funkce. Typy neuronů. Koncepce synapsí. Stavba 

a činnost nervového systému II. Centrální nervový systém. Mícha. Mozkový kmen. Mozeček. Mezimozek. 

Velký mozek.  

 Funkční systémy velkého mozku. Levý a pravý mozek. Senzorické systémy. Základy elektrofyziologie NS. 

Elektroencefalografie. Evokované potenciály.  

 Problematika vědomí a bdění. Spánek, jeho průběh a poruchy. Neuropsychologie pozornosti.  

 Neuropsychologie a psychofyziologie emocí. Neuropsychologická problematika paměti. Lurijovo pojetí 

neuropsychologie paměti.  

 Neuropsychologie řeči. Neuropsycholingvistika. Porucha řeči. Afázie - pojem, klasifikace. Vývojová 

dysfázie. Neuropsychologické pojetí vývojových poruch učení.  

 Neuropsychologické vyšetření. Lurijovo neurops. vyšetření - schéma Christensenové. Příklady dalších 

vyšetřovacích metod: minnesotský test, bostonský test, Halstead-Reitanova testová baterie.  

 Neuropsychologická rehabilitace. Rehabilitace jednotlivých psychických funkcí, zejména řeči. Perspektivy 

a možnosti neuropsychologie. Místo neuropsychologie ve speciální pedagogice.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 16 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Zpracování 3stránkového elaborátu z neuropsychologického experimentu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Povinná literatura 

Kulišťák, P. (2011) Neuropsychologie. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

Kulišťák, p. a kol. (2011) Případové studie z klinické neuropsychologie. Praha: Karolinum.  

 

Doporučená literatura 

Brierley, J. (2000) 7 prvních let života rozhoduje: [nové poznatky o vývoji mozku a výchova dítěte]. 2. vyd. Praha: 

Portál. 

Kolb, B.,Whishaw, I., (1998) Fundamentals of human neuropsychology. 4th ed. NewYork: W. H. Freeman and 

Company. 

Koukolík, F. (2013) Já: o mozku, vědomí a sebeuvědomování. vyd. 2., přeprac. Praha: Karolinum. 

Koukolík, F. (2012) Lidský mozek. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Galén. 

Lurija, A. R. (1982) Základy neuropsychológie. 1. vyd. Bratislava: SPN. 

Míka, J. (1978) Úvod do neuropsychologie. Praha: SPN. 

Preiss, M. (1998) Klinická neuropsychologie. 1. vyd. Praha: Grada. 

Vašina, L., Diamant, J. (1994) Kapitoly z neuropsychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Speciálněpedagogická praxe intervenční II 

Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu 0/0/1 hod. za týden - kreditů 8 

Jiný způsob vyjádření rozsahu 4 týdny 

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. Student zpracuje charakteristiku používaných intervenčních přístupů. 

Vyučující  

PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit se prostřednictvím praxe s intervenčními přístupy ve speciálních školách a zařízeních dle 

zvolené specializace. 

 

Očekávané výstupy: 

 student umí aplikovat teoretické poznatky do speciálněpedagogické praxe; 

 orientuje se v užívaných intervenčních postupech; 

 umí reflektovat získané zkušenosti ve speciálněpedagogickém terénu. 

 

Hlavní témata (osnova): 

 Asistentské práce na pracovišti. 

 Sledování intervenčních speciálněpedagogických přistupů. 

 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 

 

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. 

Novosad, L. (2000) Základy speciálního poradenství. Praha: Portál. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Případová studie 

Typ předmětu V doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu 0/0/0 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 práce. Vypracovanou studii 

předá student svému vedoucímu práce. 

Vyučující  

Vedoucí diplomové práce 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu případová studie je rozvíjet schopnost studenta navazujícího magisterského 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 diplomové 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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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Pedagogická praxe – specifické poruchy učení 

Typ předmětu V doporučený ročník / semestr 2/4 

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

Jiný způsob vyjádření rozsahu 20 hodin 

Způsob zakončení zápočet Forma výuky praxe 

Další požadavky na studenta  

Studium.  

Asistentská praxe na základě pedagogického pozorování. 

Vyučující  

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cíl předmětu:  

Studenti budou seznámeni s chodem pracoviště, s osobní dokumentací žáka, budou vykonávat asistentskou práci 

s žákem se specifickou poruchou učení pod dohledem odborného pedagoga, zaměří se na metody a strategie práce 

s žáky se specifickými poruchami učení a inkluzivním prostředí střední školy. 

Odborná praxe souvislá je zaměřena na asistentské práce na střední škole s integrovaným žákem s SPU, ve třídě pro 

žáky se specifickými poruchami učení pod supervizí určeného pedagogického pracovníka.  

Student si vede záznam o speciálně pedagogické diagnostice žáků se SPU. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 20 hodin za semestr 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

Na základě pozorování, vypracování případové studie žáka s SPU 

Asistentská praxe pod supervizí 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura 

Bartoňová, M., Pipeková, J. (2011) Manuál pro pedagogickou praxi: teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita. 

 

Doporučená literatura 

Filová, H. a kolektiv (1998) Budoucí učitelé na souvislé praxi. 2. vyd. Brno: Paido. 

www. portálrvp.cz 

www. dyscsntrum.cz 

 

 

  



 

79 

E – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje 
Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu N 7506 Speciální pedagogika 

Název studijního oboru N-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 N 7506 Speciální pedagogika 

Název studijního oboru N-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. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.  

 

doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. – garant oboru 

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. 

doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. 

 

PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. 

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. 

PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. 

PhDr. Alena Franková, DiS., Ph.D. 

PhDr. Radka Horáková, Ph.D. 

PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 

PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. 

PhDr. Petra Röderová, Ph.D. 

Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. 

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. 

PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D. 

 

PhDr., Mgr. et Mgr. Ivana Márová 

Mgr. Petra Odehnalová 
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G – Personální zabezpečení – přednášející  
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Miroslava Bartoňová Tituly prof. PaedDr., Ph.D. 

Rok narození 1965 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy 08/2018 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

   

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Pedagogická praxe – specifické poruchy učení 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

1985-1989 UP PdF v Olomouci, Olomouc, ŠMVZP, 1998: PdF UP Olomouc, státní rigorózní zkouška, SP 

2002 PdF MU, státní doktorská zkouška, obor Pedagogika 

2006 PdF MU, habilitační řízení, obor habilitace - Speciální pedagogika  

2015 jmenovací řízení v oboru Speciální pedagogika 

 

Zaměstnání 

1989-1998 Zvláštní škola a praktická rodinná škola, Lidická, Brno, (učitel)  

1997 KSpP, PdF, MU - externí pracovník 

1998 KSpP, PdF, MU - odborný asistent 

2006 KSpP, PdF MU - docent 

2015 KSpP, PdF MU - profesor - doposud 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Bartoňová, M. (2013) Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 

Brno: MU (100%). 

Bartoňová M. Inclusion in the Reflection of Pedagogy of People with Intellectual Disabilities In Lechta V., 

Kudláčková, B. (ed). (2013) Reflection of Inclusive Education of the 21 century in Correlative Scientific Fields. 

Bratislava: VEDA, SAS. Frankfurt: Peter Lang (5 %). 

Bartoňová, M. (2012) Inkluze žáků s lehkým mentálním postižením. Efeta, Bratislava: Emitplus, 2012, ročník XXI, 

4/2012, s. 22-26. (100 %). 

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 (30 %). 

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

Bartoňová, M. (2015) Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1. dotisk 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita (100%). 

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

from the Perspective of Research. 1st Edition. Brno: Masaryk University (30%). 

Působení v zahraničí  

Jen krátkodobé stáže 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

Jmenovací řízení – obor Speciální pedagogika 

(prof.) 
řízení na VŠ 

PdF UK Bratislava 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2015  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího   1 160 

datum 15. 3. 2016 

  



 

84 

G – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N 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 2 

Neuropsychologie 

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 

  



 

85 

G – Personální zabezpečení – přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N 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 

Reedukace mozkové obrny 

Snoezelen 

Diagnostické domény jedinců s tělesným postižením 

Podpůrná opatření u jedinců s tělesným postižením 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání  

1995 Vysokoškolské bakalářské vzdělání, obor Speciální pedagogika pro mládež vyžadující zvláštní péči 

(kombinace somatopedie). 

1997 MU PdF; Vysokoškolské magisterské vzdělání, obor Speciální pedagogika pro mládež vyžadující zvláštní péči 

(kombinace speciální pedagogika). 

2001 MU PdF; Rigorózní zkouška, obor Speciální pedagogika – učitelství. 

2004 MU PdF; Vysokoškolské doktorské vzdělání, obor Speciální pedagogika.  

2010  MU PdF; docent, obor Speciální pedagogika.  

 

Zaměstnání 

2001 - doposud PdF MU, katedra speciální pedagogiky, docent.  

1999 – 2001 Speciální škola pro žáky s více vadami, Blansko.  

1982 – 1999 Speciální MŠ při ÚSP pro TPM Kociánka, Brno 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

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

znevýhodněním mimo školu. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

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

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

univerzita. 

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

k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

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

potřebami mimo školu. Brno: MU. 

Opatřilová, D. (2009) Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným 

postižením v předškolním a základním vzdělávání. Brno: MU. 

Působení v zahraničí  

 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

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 

  



 

86 

G – Personální zabezpečení – přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Karel Pančocha Tituly doc. PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1978 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy N 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

Soudní znalec, tlumočník OSVČ 10 hod/měsíc 

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Statistika 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

2014 doc. - Speciální pedagogika. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity  

2007 Ph.D. - Speciální pedagogika. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity  

2007 Bc. - Andragogika. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  

2005 PhDr. - Speciální pedagogika. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity  

 

Zaměstnání 

2011 - dosud proděkan pro strategii a internacionalizaci  

2010 - dosud Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, docent, 

vedoucí institutu 

2007 - 2010 Katedra speciální pedagogiky, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, odborný asistent 

2005  Sinclair Community College, Dayton, Ohio, USA, Department of English, lektor AJ 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Pipeková, J., Vítková, M., Bartoňová, M., Pančocha, K., Slepičková, L., Řehulka, E., Vaďurová, H. (2015) Social 

Inclusion of People with Intellectual Disabilities. Brno: Masarykova univerzita. (15 %) 

Márová, I., Pančocha, K., Přinosilová, D. (2015) Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol 

speciálních. Speciální pedagogika, Praha: Univerzita Karlova, roč. 25, č. 2, s. 123-134. (30 %) 

Bell, S., Hirvonen, M., Kukemelk, H., Pančocha, K., Vaďurová, H., Hion, P. (2014) The inclusion of students with 

special educational needs in vocational education and training: a comparative study of the changing role of SEN 

teachers in the European context (Finland, England, The Czech Republic and Estonia). Vilnius (Lithuania): Faculty 

of Social Sciences, Siauliai university, roč. 35, č. 2, s. 42-52. (17 %) 

Pipeková, J., Vítková, M., Bartoňová, M., Bazalová, B., Džambiková, L., Ošlejšková, H., Pančocha, K., Slepičková, 

L., Řehulka, E., Šlapák, I., Vaďurová, H. (2014) Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se 

zaměřením na mentální postižení. Brno: Masarykova univerzita. (10 %) 

Pančocha, K. (2013) Postižení jako axiologická kategorie sociální participace. Brno: MU. (podíl 100%). 

Shmidt, V., Pančocha, K. (2013) Modeli legitimizatsii inklyuzivnogo obrazovaniya v Chehii. Zhurnal issledovaniy 

sotsialnoy politiki, roč. 2013, č. 4, s. 547-560. (50%) 

Vrubel, M., Chvátal, F., Pančocha, K. (2013) Odstraňování bariér veřejného prostoru jako předpoklad bezpečného 

pohybu osob se zrakovým postižením. Speciální pedagogika, Praha: Univerzita Karlova, roč. 23, č. 3, s. 229-242. 

(33%) 

Ford, J. A., Workman, J., Masoudi, N., Huber, M., Pančocha, K. Accessible Substance Abuse Prevention for All 

Children. In Hollar, D. (2012) Handbook of Children with Special Health Care Needs. New York: Springer. s. 353-

368, 16 s. Springer Science (20%) 

Pančocha, K. Lidé s postižením. In Nepustil, P., Pančocha, K., Frišaufová, M., Kalivodová, R., Bártová, A. (2012) 

Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám, Situace v ČR: analýza informačních zdrojů. 

Praha: Úřad vlády České republiky. (podíl 100%) 

Působení v zahraničí  

2009 (4 měsíce) Fulbrightovo stipendium. Department of Community Health, Boonshoft 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

Speciální pedagogika (doc.) řízení na VŠ 

PdF MU 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2014  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího   0 58 

datum 15. 3. 2016 

  

https://is.muni.cz/auth/osoba/42604?lang=cs
https://is.muni.cz/auth/osoba/44568?lang=cs
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G – Personální zabezpečení – přednášející  
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N 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 

  



 

88 

G – Personální zabezpečení – přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N 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  

Logopedie – formy NKS 

Diagnostické domény jedinců s narušenou komunikační schopností 

Podpůrná opatření u jedinců s narušenou komunikační schopností 

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).  

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. 

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.  

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.  

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.  

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. 

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 N 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  

Diagnostické domény jedinců s narušenou komunikační schopností 

Podpůrná opatření u jedinců s narušenou komunikační schopností 

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 N 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Lenka Doležalová Tituly PhDr., Ph.D. 

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  

Diagnostické domény jedinců se sluchovým postižením 

Intervenční postupy – simulace u jedinců se sluchovým postižením 

Podpůrná opatření u jedinců se sluchovým postižením 

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. Specifika ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením. In Bartoňová, M., Vítková, M et al. (2013) 

Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. 

Brno: MU, s. 119-138. 

Doležalová, L., Hricová, L. Vytváření podmínek pro cestu k inkluzivní společnosti a inkluzivnímu vzdělávání 

s ohledem na jedince se sluchovým postižením. In 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. 1. vydání. Brno: MU, s. 105-126.  

Doležalová, L. (2012) Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. Brno: MU. 

Doležalová, L., Hricová, L. Profesní uplatnění osob se sluchovým postižením v České republice. In Friedmann, Z. et 

al. (2012) 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 N 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Alena Franková Tituly PhDr., DiS., Ph.D.  

Rok narození 1978 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy 08/2018 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Specializace: Specifické poruchy učení 

Alternativní přístupy k žákům se specifickými poruchami učení 

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

Bakalářský a magisterský Studijní program/obor Speciální pedagogika, PdF MU 

Doktorský studijní program Speciální pedagogika ve studijním oboru Speciální pedagogika, PdF MU  

2014 

 

Zaměstnání 

2007 - 2008 Základná škola Rajčianska, Bratislava, SR, pracovní pozice: školní speciální pedagog  

2012 - 2014 PdF MU asistent  

2014 - dosud PdF MU odborný asistent 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Franková, A. Legislatívný rámec vzdelávania žiakov so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami v Slovenskej 

republike. In Klenková, J., Vítková, M. et al. (2011) Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy 

postižení. Brno: MU, s. 49-60. 

Franková, A. Analýza legislativneho rámca vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

v SR a ČR. In Pančocha, K. a kol. (2011) Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. Brno: MU, 69-83. 

Franková, A. (2012) Podmienky úspešného vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia  

v inkluzivnej škole v Slovenskej republike. 1. vyd. Brno: MU, 196 s.  

Franková, A. Okruh žiakov s vývinovými poruchami učenia v Slovenskej republike s ich charakteristikou 

a jednotlivými možnosťami reedukácie. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. (2012) Faktory úspěchu ve vztahu 

k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: MU, s. 67-78. 

Franková, A. (2014) Prístupy k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia z pohľadu učiteľov 

v spolupráci s externými poradenskými subjektmi a rodičmi v Slovenskej republike. 1. vyd. Brno: MU, 231 s.  

Franková, A. Faktory ovlivňujúce prístupy učitelov k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami 

učenia v Slovenskej republike. In Pipeková, J., Vítková, M, et al. (2014) Od inkluze ve školním prostředí k sociální 

inkluzi a participaci ve společnosti. Brno: MU, s. 33-40. 

Sedláčková, A. Štandardy špeciálnopedagogickej podpory žiakov so zamerením na oblasť učenia. In Zámečníková, 

D., Vítková, M. et al. (2015) Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. Brno: MU, s. 37-48. 

Působení v zahraničí 
 

Jen krátkodobé pobyty. 

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 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  

Diagnostické domény jedinců se sluchovým postižením 

Podpůrná opatření u jedinců se sluchovým 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 
2006 - 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. (2015) Podpora dětí s těžkým sluchovým postižením v inkluzivním prostředí mateřské a základní školy. 

In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. Brno: Masarykova 

univerzita. 

Horáková, R. (2014) Nástroje pro hodnocení sluchové percepce a úrovně komunikačních dovedností uživatelů 

kochleárních implantátů raného a předškolního věku. In Kročanová, L., Zubová, M. Špeciálnopedagogické 

poradentstvo - Informačný bulletin XVIII. Bratislava: Výskumný ústav detskej pschológie a patopschológie.  

Horáková, R. (2014) FM systém a dítě se sluchovým postižením předškolního věku. In Hutyrová M., Souralová E., 

Chrastina J., Dolejš M., Moudrá L. 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. (2013) Využití Lingových zvuků jako nástroje kontroly správného fungování sluchové protetiky. In 

Bartoňová, M., Vítková, M. et al. 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  

září 2011 - duben 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 

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 N 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  

Logopedická prevence 

Symptomatické poruchy řeči 

Speciálněpedagogická praxe diagnostická, intervenční (I, II) 

Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi diagnostické 

Intervenční postupy – simulace u jedinců s narušenou komunikační schopností 

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 N 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Pavla Pitnerová Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1969 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy 09/2018 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

JAMU DPP 8 h/měs. 

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Intervenční postupy – simulace u jedinců se sluchovým postižením 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

2007 – 2010 doktorské studium Speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta MU  

2009 PhDr., speciální pedagogika, rigorózní práce, PdF MU  

2004 – 2007 rozšiřující studium Speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta MU  

1987 – 1992 magisterské studium v odboru: Matematika – výpočetní technika  

 

Zaměstnání  

2014 – dosud JAMU Brno - externě  

2013 – 2015 CVT FI MU Brno - externě  

2009 – dosud PedF MU  

1992 – 2007 Základní škola Boskovice  

2006 Pedagogická fakulta MU – externě  

1993 – 1995 Soukromá střední odborná škola živnostenská – externě 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Pitnerová, P., Soldánová, M. (2015) Proces hledání zaměstnání osobami se sluchovým postižením. Špeciálny pedagóg: 

časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax, Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, roč. 4, č. 2, s. 40-51. 

Pitnerová, P. (2014) Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením. 1. vydání. Brno: MU, 171 s. 

Pitnerová, P. Možnosti podpory žáka se sluchovým postižením v podmínkách běžné základní školy. In Hutyrová, M., 

Souralová, E., Chrastina, J., Moudrá, L. (2014) Interdisciplinární pohledy na jinakost. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, s. 247-253, 7 s. 

Pitnerová, P., Sayoud Solárová, K. Klíčové kompetence ve školním vzdělávání. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. 

(2013) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational 

Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, s. 63-7. 

Bartoňová, M., Pitnerová, P., Vítková, M., Procházková, L., Přinosilová, D., Röderová, P., Bočková, B., Klenková. J., 

Doležalová, L. (2013) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Texty 

k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 

Pitnerová, P., Pančocha, K. Znalosti budoucích učitelů z oblasti speciální pedagogiky jako předpoklad úspěšného 

inkluzivního vzdělávání. In (2011) Klenková, J., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové 

skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno: MU, s. 

331-342. 

Působení v zahraničí  

 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

Speciální pedagogika (Ph.D.) řízení na VŠ 

MU  

ohlasy publikací 

Rok udělení (Ph.D.) 2010  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího    6 

datum 15. 3. 2016 

  



 

95 

G – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 
Název SP N 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Petra Röderová Tituly PhDr., Ph.D. 

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 – tyflorehabilitace a edukace 

Diagnostické domény jedinců se zrakovým postižením 

Komunikační principy a techniky u osob se zrakovým postižením  

Podpůrná opatření u jedinců se zrakovým postižením 

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 

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/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího    12 

datum 15. 3. 2016 

  



 

96 

G – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Lenka Slepičková Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1981 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy 09/2019 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

   

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Metodologie 2 

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. Vydání první. 

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. (2013) Sociální inkluze osob s postižením. In Pančocha, K., L. Procházková, Sayoud 

Solárová, K. et al. 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 

  



 

97 

G – Personální zabezpečení – přednášející  
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Martin Vrubel Tituly  

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 – funkční vidění 

Diagnostické domény jedinců se zrakovým postižením 

Komunikační principy a techniky u osob se zrakovým postižením  

Intervenční postupy – simulace u jedinců 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  

 1. – 5. 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 

UK Bratislava 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2015  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího    6 

datum 15. 3. 2016 

 

  



 

98 

G – Personální zabezpečení – přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N 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 – mozková obrna 

Intervenční postupy – simulace u jedinců s tělesným postižením 

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. 

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

Masarykova univerzita. 

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 

  



 

99 

G – Personální zabezpečení – přednášející  
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita Pedagogická fakulta 

Název SP N 7506 Speciální pedagogika 

Jméno a příjmení Ivana Márová Tituly PhDr., Mgr. et Mgr. 

Rok narození 1988 typ vzt. PP rozsah 40 h do kdy 01/2017 

Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 

   

   

   

Přednášky v předmětech příslušného studijního programu  

Inclusive Education 

Reedukace specifických poruch učení 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

2015 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika – rigorózní řízení, titul PhDr. 

2013 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika, specializace Speciální andragogika, 

titul Mgr.  

2012 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika, specializace Speciální pedagogika 

pro učitele, titul Mgr. 

 

Zaměstnání 

březen 2016 - dosud Katedra speciální pedagogiky PdF MU, asistent 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Přinosilová, D., Márová, I. (2012) Analýza výskytu syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol 

speciálních v Jihomoravském kraji. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with 

Special Educational Needs. první. Brno: MU, s. 117-144. 

Márová, I. (2013) Role podporovaného zaměstnávání při začleňování osob se zdravotním postižením na volný trh 

práce z pohledu uživatelů služby. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků 

a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: MU, s. 278-287. 

Márová, I., Pančocha, K. Přinosilová, D. (2015) Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol 

speciálních. Speciální pedagogika, Praha: UK, roč. 25, č. 2, s. 123-134.  

Márová, I., Slepičková, L. (2014) Development of participatory teaching in Czech schools: Global Storylines method 

in practice. In EAPRIL Conference Proceedings, s. 87 – 93. 

Márová, I., Pančocha, K., Přinosilová, D. (2014) Burnout syndrome in teachers of special schools in the South 

Moravia region in the Czech Republic. In EAPRIL Conference Proceedings , s. 93 – 103. 

Působení v zahraničí  

srpen – prosinec 2013 Švédsko, Mid Sweden University, Härnösand, zahraniční studijní stáž 

Obor habilitačního nebo 

jmenovacího řízení nebo udělení 

vědecké hodnosti 

Speciální pedagogika (PhDr.) řízení na VŠ 

MU 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2015  ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího    2 

datum 15. 3. 2016 

  



 

100 

G – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti Masarykova univerzita  Pedagogická fakulta 

Název SP N 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  

Inclusive Education 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 

Vzdělání 

2009 – 2012 PdF MU, Obor Speciální pedagogika (Bc.),  

2012 – 2014 PdF MU, Obor Speciální pedagogika pro učitele (Mgr.) 

2012 – dosud PdF MU, NMgr. studium, Obor Speciální pedagogika 

2014 – dosud PdF MU, DSP studium Obor Speciální pedagogika 

 

Zaměstnání 

03 2016 – dosud: PdF MU, Katedra speciální pedagogiky, asistent 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let  

Chaloupková, S., Odehnalová, P. Uplatňování inkluzivních principů ve vzdělávání žáků s mentálním postižením na 

základní škole. In Pipeková, J., Vítková, M. (2014) Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve 

společnosti: From school inclusion to social inclusion and participation in society. 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, s. 119 - 134.  

Odehnalová, P. První jazyk dětí v preprimárním vzdělávání podle kurikulárních dokumentů vybraných evropských zemí. 

In Zámečníková, D., Vítková, M. (2015) Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 123 – 

137.  

Odehnalová, P., Vrubel, M. (2015) Kooperativní učení jako podpora inkluze v heterogenní třídě. In Vrubel, M. a kol. 

Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. Brno: MU, s. 7-18. 

 

Působení v zahraničí  

2015, podzimní semestr  Stáž na univerzitě Jyväskylä ve Finsku (ERASMUS) 

2013, jarní semestr  Stáž na univerzitě MidSweden University ve Švédsku (ERASMUS) 

Obor habilitačního nebo jmenovacího 

řízení nebo udělení vědecké hodnosti 

 řízení na VŠ 

 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…)   ISI/Scopus ostatní 

Podpis přednášejícího    1 

datum 15. 3. 2016 

 


