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1. a) Psychologie jako věda. Prožívání, chování, nevědomí.  

                Historie vzniku psychologie. Psychologické směry. 

            b) Speciální pedagogika jako věda, inkluze.  

2. a) Psychologické disciplíny. Metody psychologie. 

  b) Speciálně pedagogická diagnostika, speciálně pedagogická prevence.  

3. a) Dělení psychických jevů. Čití. 

            b) Současný systém poradenství, historický přehled péče o handicapované jedince. 

4. a) Vnímání. Představy a fantazie. 

            b) Dítě se speciálními potřebami v rodině, typy vývojových vad. 

5. a) Řeč. Myšlení. 

            b) Školní zralost, školní nezralost, podpůrné prostředky ve vzdělávání. 

6. a) Paměť. City. 

            b) Lateralita, děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. 

7. a) Vůle. Aktivace. Pozornost. 

            b) Syndrom ADHD, příčiny, projevy, terapie.  

8. a) Dílčí psychické předpoklady. 

            b) Specifické vývojové poruchy učení, druhy, příčiny, projevy. 

9. a) Psychické vlastnosti. 

            b) Psychopedie jako disciplína Spg, mentální retardace a její dělení. 

10. a) Rysy osobnosti. Temperament. Charakter. 

            b) Psychopedie, přehled zařízení. 

11. a) Osobnost člověka. Utváření osobnosti. 

            b) Downův syndrom, příčiny, formy, znaky. 

12. a) Vývojová psychologie jako věda, zákonitosti vývoje, vývojová období, základní    

     psychické potřeby člověka.          

b) Autismus, příčiny, příznaky, poruchy autistického spektra. 

13. a) Prenatální období. 

            b) Etopedie jako disciplína Spg, klasifikace poruch chování. 

14. a) Perinatální období. 

            b) Etopedie, toxikománie. 

15. a) Novorozenecké období. 

            b) Etopedie, alkoholismus, tabakismus, gamblerství, sexuální aberace. 

16. a) Kojenecké období. 

            b) Etopedie, ústavní a ochranná výchova, předběžné opatření, dobrovolný pobyt. 

17. a) Batolecí období. 

            b) Logopedie jako disciplína Spg, centrální a neurotické poruchy řeči. 

18. a) Předškolní období. 
            b) Logopedie, poruchy zvuku řeči, tempa řeči, poruchy výslovnosti, logopedická poradna. 

19. a) Mladší školní věk. 

            b) Oftalmopedie jako disciplína Spg, dělení zrakových vad podle druhu. 

20. a) Starší školní věk (puberta).  Adolescence. 

            b) Oftalmopedie, dělení zrakových vad podle stupně, vzdělávací a výchovný proces. 

21. a) Časná dospělost. Střední dospělost. 

            b) Surdopedie jako disciplína Spg, nedoslýchavost, sluchová protetika. 

 

 

 



 

22. a) Pozdní dospělost. Stáří. 

            b) Surdopedie, ohluchlí a neslyšící, komunikační systémy, vzdělávací a výchovný proces. 

23. a) Náročné životní situace a problematika stresu.             

b) Somatopedie jako disciplína Spg, formy obrn, bezbariérový byt a dům. 

24. a) Úvod do psychopatologie a psychoterapie. 

            b) Somatopedie, mozková obrna, terapie, Národní plán vyrovnávání příležitostí. 

25. a) Problematika zdraví, nemoci a bolesti. 

            b) Problematika epilepsie, příčiny, projevy a typy záchvatů. 


