
 

 
 

MATURITNÍ OTÁZKY ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍ POLITIKY 

Školní rok: 2021/2022 

Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 

 

1. Sociální politika – sociální politika, cíle sociální politiky, principy sociální politiky, nástroje sociální 

politiky, funkce sociální politiky, pilíře sociální politiky, sociální spravedlnost, záchranná sociální síť, 

sociální klient. 

 
2. Speciální pedagogika v systému humanitních oborů – historie péče o osoby s postižením, speciální 

pedagogika jako věda a její cíl, strukturování oboru, integrace a inkluze, handicap a jeho dělení 

 
3. Sociální péče o rodinu – rodinná politika, definice rodiny, funkce rodiny, vývoj rodinné politiky, 

systémy podpory rodiny, nástroje rodinné politiky, dávky pro rodiny s dětmi, náhradní rodinná 

výchova. 

 
4. Rodina s postiženým členem – reakce rodiny na zátěžovou situaci, vzdělávání jedinců s handicapem, 

práce a zaměstnání pro znevýhodněné osoby, právo a lidé s postižením, sociální péče, sociální pomoc 

a sociální služby 

 
5. Sociální péče o seniory – charakteristika stáří, postavení seniora v rodině a v současné společnosti, 

sociální služby pro seniory, terapie pro práci se seniory, hospicová péče, paliativní medicína, 

problematika eutanázie. 

 
6. Prevence, diagnostika, terapie a poradenství ve speciální pedagogice – příčiny vzniku postižení, 

možnosti prevence, základy speciálně pedagogické diagnostiky, náprava, terapie, kompenzace, 

rehabilitace, poradenství 

 

7. Sociální péče o chudé, bezdomovectví - příčiny chudoby, bezdomovectví,  sociální služby a pomoc 

pro bezdomovce, dávky pomoci v hmotné nouzi, životní a existenční minimum,  prevence chudoby a 

sociálního vyloučení. 

 
8. Specifické poruchy učení - definice poruch učení, příčiny poruch, druhy poruch učení, techniky 

nápravy poruch učení    

 
9. Politika sociálního zabezpečení - sociální pojištění,  funkce záchranné sociální sítě, pojistné na 

sociální zabezpečení a výše pojistného, dávky nemocenského pojištění, důchodové pojištění. 

 
10. Speciální pedagogika osob s postižením zraku – cíl, terminologie, osobnost a zrakový handicap, 

stupně zrakového postižení, etiologie, diagnostika, systém speciálně pedagogické podpory v ČR, 

refrakce oka a její vady, kompenzační pomůcky 

 
11. Politika sociálního zabezpečení - státní sociální podpora, dávky závislé na výši příjmu – testované,  

dávky,  nezávislé na výši příjmu – netestované. 



 

 
 

 
12. Speciální pedagogika osob s postižením sluchu – sluchové postižení, příčiny sluchového postižení, 

diagnostika, klasifikace sluchových vad, terapie, kompenzace, rehabilitace, výchova a vzdělávání, 

specifika života, předpoklady začleňování. 

 
13. Sociální péče o občany se zdravotním postižením – pojmy zdraví, nemoc, invalidita, peněžité dávky 

a příspěvky pro zdravotně postižené občany, invalidní důchody, sociální služby pro zdravotně 

postižené, integrace zdravotně postižených do společnosti, kompenzační pomůcky. 

 
14. Speciální pedagogika osob s poruchou chování - příčiny poruch chování, klasifikace etiologických 

faktorů, diagnostika, klasifikace poruch chování, náprava a terapie, šikana a její souvislosti 

 
15. Sociální služby - struktura sociálních služeb, právní úprava, příspěvek na péči, základní druhy a formy 

sociálních služeb, financování sociálních služeb, standardy kvality sociálních služeb. 

 
16. Speciální pedagogika osob s mentálním postižením – definice oboru, a cíl, péče o MR v průběhu 

historie, pojem MR, příčiny vzniku MR, diagnostika, inteligence a její význam, klasifikace mentálního 

postižení, výchova a vzdělání osob s mentálním postižením, specifika života, možnosti a předpoklady 

začlenění MR do společnosti 

 
17. Sociální péče o nezaměstnané - příčiny a druhy nezaměstnanosti, důsledky nezaměstnanosti – 

psychické, sociální,  dávky poskytované nezaměstnaným,  možnosti pomoci nezaměstnaným - role 

úřadu práce v péči o nezaměstnané, prevence nezaměstnanosti. 

 
18. Speciální pedagogika osob s tělesným postižením – modely přístupu k postižení, klasifikace 

pohybových vad, DMO, získaná tělesná postižení, rozvoj jedinců s tělesným postižením, pojem 

rehabilitace, struktura a obsah ucelené rehabilitace, proces výchovy a vzdělávání, proces 

rekvalifikace a rehabilitace v dospělosti v důsledku pohybového postižení, protetické pomůcky 

 

19. Sociální událost – definice, charakteristika sociálních událostí, druhy; zdraví, nemoc jako sociální 

událost; pracovní neschopnost, invalidita jako sociální událost;  stáří jako sociální událost; 

zdravotnické a sociální zabezpečení, chudoba jako sociální událost;  sociální události týkající se 

mateřství a rodičovství - mateřská dovolená, rodičovský příspěvek;  nezaměstnanost jako sociální 

událost. Formy pomoci při sociálních událostech. 

 
20. Logopedie - předmět a cíl logopedie, vývoj řeči, podmínky pro vývoj řeči, etapy vývoje řeči, klasifikace 

řečových poruch    

 

Zpracovaly v červnu 2021 MUDr. Danuše Šiková, Mgr. Petra Fišerová 

Schváleno předmětovou komisí 16. 06. 2021, Mgr. Petra Fišerová 

  


