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Speciální pedagogika 
 

rámcový studijní plán bakalářského studijního programu 
 

Povinné předměty 

Název předmětu Z/ZK 

1. semestr   

Filozofie a etika ZK 

Obecná a inkluzivní pedagogika ZK 

Úvod do sociologické teorie ZK 

Speciální pedagogika Z 

Zdraví a nemoc Z 

Teorie a metody sociální práce Z 

Úvod do psychologické teorie Z 

Somatologie ZK 

Základy ICT Z 

2. semestr   

Cizí jazyk* Z 

Somatopatologie Z 

Psychiatrie a neurologie Z 

Sociální politika ZK 

Vývojová psychologie ZK 

Psychologie osobnosti ZK 

Úvod do právní teorie a praxe ZK 

Teorie výchovy Z 

Řízená a reflektovaná praxe I. – úvodní a 
motivační praxe (2 týdny) 

Z 

Seminář k praxi I. – úvodní seminář Z 

3. semestr   

Sociální psychologie ZK 

Speciální pedagogika osob s mentálním 
postižením I. 

ZK 

Speciální pedagogika osob s poruchami 
chování I. 

ZK 

Speciální pedagogika osob s tělesným 
postižením I. 

Z 

Speciální pedagogika osob se zrakovým 
postižením I. 

Z 

Speciální pedagogika osob se sluchovým 
postižením I. 

Z 

Speciální pedagogika osob s narušenou 
komunikační schopností I. 

Z 

Bakalářský seminář I. Z 

Řízená a reflektovaná praxe II. – 
zaměření na sociální práci (3 týdny) 

Z 

Seminář k praxi II. – tvorba a evaluace 
portfolia 

Z 

  

  

  

  

  

  

4. semestr   

Speciální pedagogika osob s poruchami 
autistického spektra 

Z 

Základy psychopatologie a 
patopsychologie 

Z 

Řízená a reflektovaná praxe III. – 
zaměření na cílovou skupinu osob 
s mentálním postižením NEBO cílovou 
skupinu osob s poruchami chování (3 
týdny) 

Z 

Seminář k praxi III. - tvorba a evaluace 
portfolia 

Z 

Metody a techniky společenskovědního a 
sociálního výzkumu                 

Z 

Speciální pedagogika osob s mentálním 
postižením včetně terapeuticko-
formativních přístupů II. 

ZK 

Speciální pedagogika osob s poruchami 
chování včetně terapeuticko-
formativních přístupů II. 

ZK 

Sociální patologie ZK 

Implementace podpůrných opatření ZK 

5. semestr   

Základy speciálně pedagogické 
diagnostiky 

ZK 

Alternativní a augmentativní komunikace Z 

Speciální pedagogika osob s parciálními 
poruchami (SPUCH) 

ZK 

Speciální pedagogika osob se souběžným 
postižením 

ZK 

Speciální pedagogika osob 
s mimořádným nadáním 

ZK 

Didaktika výchovné práce s dítětem 
předškolního věku     

Z 

Didaktika výchovné práce s jedincem 
školního a adolescentního věku 

Z 

Bakalářský seminář II. – odevzdání 
bakalářské práce 

Z 

Řízená a reflektovaná praxe IV. – 
zaměření na cílovou skupinu osob 
s mentálním postižením NEBO cílovou 
skupinu osob s poruchami chování (4 
týdny) 

Z 

Seminář k praxi IV. - tvorba a evaluace 
portfolia 

Z 
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6. semestr   

Supervize pro pomáhající profese Z 

Pedagogika volného času Z 

Didaktika výchovné práce s jedincem 
v období dospělosti a stáří 

Z 

Menšinové skupiny a metody práce se 
skupinou 

ZK 

Základy speciálně pedagogického 
poradenství 

ZK 

Řízená a reflektovaná praxe V. -  
terapeuticko-formativní přístupy v praxi 
(2 týdny) 

Z 

Seminář k praxi V. - tvorba a evaluace 
portfolia 

Z 

Povinně volitelné předměty (student vybírá 
před zahájením studia jeden celý blok) 

4. semestr 

Směr A 

Speciální pedagogika osob s tělesným 
postižením II. 

ZK 

Speciální pedagogika osob se zrakovým 
postižením II. 

ZK 

Směr B   

Speciální pedagogika osob se sluchovým 
postižením II. 

ZK 

Speciální pedagogika osob s narušenou 
komunikační schopností II. 

ZK 

 
 

*Student si povinně volí v rámci předmětu CJ jazyk anglický, německý, ruský, francouzský nebo 

španělský. 

 

Státní závěrečná zkouška:  

• Obhajoba bakalářské práce 

• Speciální pedagogika 

• Pedagogika a psychologie  

• Speciální pedagogika osob s mentálním postižením 

• Speciální pedagogika osob s poruchami chování 
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