
Okruhy ke státní závěrečné zkoušce magisterského studijního programu ATV 
z předmětu Aplikovaná tělesná výchova (platné od května 2009) 

 
1. APA – obecná charakteristika 

a)  Vývoj oboru APA 
b)  APA v kontextu vědních disciplin 
c) Odborná terminologie v APA 

 
2. Integrace – inkluze 

a) Integrace / inkluze jako celoživotní koncept  
b) Integrace / inkluze a pohybová rekreace 
c) Integrace / inkluze a školní TV 
 

3. Legislativa ve vztahu k APA  
a) Mezinárodní normy ve vztahu k TV, sportu, rekreaci a sociální rehabilitaci osob se  

      speciálními potřebami 

b) Zákonné a podzákonné normy ve vztahu ke školní tělesné výchově v ČR 

c) Zákonné a podzákonné normy ve vztahu ke sportu a rekreaci v ČR 

4. Profesní kompetence v APA  
a) Legislativní a profesní kompetence pracovníků v oblasti APA 

b) Profesní kompetence v resortech MŠMT, MPSV, MV, aj. 

c) Profesní příprava v oblasti APA v Evropské Unii    

5. Psychomotorické programy  
a) Specifika psychomotorického vývoje ve vztahu k osobám se speciálními      
      potřebami 
b) Principy psychomotorických intervencí 
c) Příklady psychomotorických programů 

 
6. APA v typech školního prostředí  

a) Komparace TV, ATV, rehabilitační TV a zdravotní TV  

b) Kurikulum a tvorba IVP pro TV 

c) Principy modifikací pohybových aktivit 

7. APA v kontextu rekreace  
a) Volný čas a kvalita života  
b) Formy a prostředky pohybové rekreace 
c) Metodika vedení akcí 

 
8. Sport osob se zdravotním postižením (ČR – svět) 

a) Vývoj sportu osob se zdravotním postižením 
b) Organizace ve sportu osob se zdravotním postižením 
c) Systémy sportovních soutěží osob se zdravotním postižením 

 
9. Evaluace v APA 

a) Specifika evaluace motorických kompetencí 
b) Specifika evaluace psychosociálních ukazatelů 
c) Diagnostika v kontextu školní TV 
 

10.  Postoje v kontextu APA 
a) Sebepojetí 
b) Teorie umocnění (sport empowerment), přístup „nezávislého života“  
c) Postoje k integrované TV, možnosti jejich ovlivnění 

 



   11. APA dětí a mládeže s mentálním postižením   
a) ATV ve školním kontextu (speciální a integrované pojetí) 
b) Rekreace 
c) Sport 

 
 12. APA dospělých s mentálním postižením   

a) Sociální rehabilitace (diferenciální diagnóza psychiatrických onemocnění) 
b) Rekreace 
c) Sport 

 
 13. APA dětí a mládeže jinak zrakově disponované  

a) ATV ve školním kontextu (speciální a integrované pojetí) 
b) Rekreace 
c) Sport 

 
14. APA dospělých jinak zrakově disponovaných 

a) Rehabilitace 
b) Rekreace 
c) Sport 

 
15. APA dětí a mládeže se sluchovým postižením 

a) ATV ve školním kontextu (speciální a integrované pojetí) 
b) Rekreace 
c) Sport 

 
16. APA dospělých se sluchovým postižením 

a) Rehabilitace 
b) Rekreace 
c) Sport 

 
17. APA dětí a mládeže s tělesným postižením   

a) ATV ve školním kontextu (speciální a integrované pojetí) 
b) Rekreace 
c) Sport 

 
18. APA dospělých s tělesným postižením   

a) Rehabilitace 
b) Rekreace 
c) Sport 

 
19. APA seniorů  
 a) Psychomotorické charakteristiky v involuci a seniu, principy PA 
 b) Institucionální zabezpečení PA 
           c) Sociálně aktivizační prostředky PA  
 
20. APA některých specifických minoritních skupin 
           a) Skupiny ohrožené sociální exkluzí (charakteristika, principy, příklady) 
           b) Skupiny s etopedickými problémy (charakteristika, principy, příklady) 
           c) Skupiny s psychiatrickými diagnózami/problémy (charakteristika, principy,  
                příklady) 
 
 


