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Kurz: Žák se sluchovým postižením v běžné škole 
 

Zařazení do kurzu Zdravotní znevýhodnění, zdravotní postižení. 
Garantující pracoviště Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
Odborný garant kurzu doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 

Lektor 
(výuku zajistí jeden z uvedených lektorů) 

doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D., Mgr. Jana Barvíková, Mgr. 
Ivana Nováková, Mgr. Kateřina Nosková, PhDr. Ing. Iva 
Jungwirthová 

Kurz určen pro Pedagogické pracovníky vykonávající pedagogickou činnost 
v krajích ČR kromě hl. města Prahy. 

Požadavky k přijetí 

- správně vyplněná a podaná elektronická interní přihláška ke 
kurzu, 

- zaslat vyplněné potvrzení o výkonu pedagogické činnosti, 
- seznámit se s podmínkami konání dotovaného kurzu a získání 

nároků na dotaci. 
Rozsah / celková délka kurzu 8 hodin 
Místo konání kurzu Olomouc, Hradec Králové, České Budějovice, Ústí nad Labem 

Cíl kurzu 

Cílem je vhled do problematiky speciálněpedagogické disciplíny 
surdopedie, který je předpokladem pro stanovení obecných 
základů a teoretických východisek pro práci s žáky se sluchovým 
postižením. Obsahová stránka výuky zahrnuje problematiku 
surdopedické diagnostiky, prezentuje aktuální pohled na sluchově 
postižené jako jazykovou a kulturní minoritu a podává přehled 
specifických komunikačních systémů jedinců se sluchovým 
postižením.  

Formy práce  Přednáška podložená prezentací, diskuse k uváděným příkladům  
a praktická cvičení k problémovým okruhům. 

Obsah kurzu (anotace) 

1. Úvod do speciálněpedagogické disciplíny surdopedie. 
2. Jedinci se sluchovým postižením jako kulturní a jazyková 

minorita. 
3. Sluchové vady z pohledu audiologie, klasifikace, etiologie. 
4. Možnosti diagnostiky sluchových vad, diferenciální 

diagnostika. 
5. Charakteristika a aplikace základních kompenzačních 

pomůcek. 
6. Specifické komunikační systémy žáků se sluchovým 

postižením. 
7. Faktory ovlivňující rozvoj komunikačních kompetencí žáků se 

sluchovým postižením. 
8. Systém institucionální péče o jedince se sluchovým 

postižením. 
9. Specifika poradenství pro jedince se sluchovým postižením. 
10. Edukace žáka se sluchovým postižením v integrovaných 

podmínkách. 
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Požadavky k ukončení Aktivní diskuse v průběhu kurzu. 
Počet účastníků (min. / max.) min. 5, max. 25 

Doklad o absolvování studia 

Osvědčení o absolvování kurzu, v souladu se zákonem č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Vyplněný evaluační dotazník je 
podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu. 

Požadavky na učebnu Dataprojektor a plocha pro umístění powerpointové prezentace  
a tabule. 

 

Kontakty 

Koordinátorka kurzu 
Bc. Aneta Tomanová 
mail: aneta.tomanova@upol.cz 
Tel: +420 585 635 150 

Koordinátorka přímé podpory 
PhDr. Jana Vítková 
mail: jana.vitkova@upol.cz 
Tel: +420 585 635 146 
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