
            Diagnostické dny 2014 v JÚŠ 
 

Dne 28. 4. 2014 se budou ve školách Jedličkova ústavu v Praze 
na Vyšehradě konat vůbec poprvé Diagnostické dny Somatopedické 
společnosti, o. s. pro členy i širší odbornou veřejnost -pracovníky poradenských 
zařízení (SPC, PPP, školních poradenských pracovišť, specializovaných poraden a 
center), absolventy a studenty vysokoškolských oborů se zaměřením na 
podporu osob se zdravotním postižením a znevýhodněním v ucelené 
rehabilitaci. Cílem Diagnostických dnů v  r. 2014 a v dalších letech bude vytvoření 
příležitosti k mezioborovému setkání odborníků na poli diagnostiky, s jejímiž 
novinkami budou účastníci seznamováni formou workshopů.  

První ročník Diagnostických dnů Somatopedické společnosti, o. s. bude mít navíc 
doprovodný program zajištěný hostitelskou institucí JÚŠ  v čase 11.00-13.00 

hodin, který představí současnost této významné vzdělávací instituce formou projekce filmu „Lásky s vůní 
Jedle“ i formou prohlídky škol Jedličkova ústavu s odborným výkladem. 

Od 13.00 hodin jsme pro první ročník Diagnostických dnů připravili tři samostatné odborné workshopy 
s představením diagnostických nástrojů, které si zaslouží Vaši pozornost:  

13.00-14.00 hod: workshop bude zaměřen na testování úrovně zrakového vnímání dětí předškolního a 
mladšího školního věku pomocí nově vytvořeného a standardizovaného Testu zrakového vnímání. Test se 
zaměřuje na dílčí složky zrakového vnímání a je možné jej použít pro individuální i skupinovou administraci. 
Nově standardizovaný diagnostický Test zrakového vnímání nám představí včetně nástrojů vyhodnocení 
samotná autorka Mgr. Lenka Felcmanová, součástí testu jsou i pracovní listy pro rozvoj zrakového vnímání, 
test je určen k širšímu využití (školská poradenská zařízení, mateřské a základní školy). V pedagogicko-
psychologické a ve speciálně pedagogické diagnostice může tento diagnostický nástroj zastávat významnou 
úlohu při záchytu dyslexií potenciálně ohrožených dětí ve věku 5-7 let. Lektorka  aktuálně působí na katedře 
speciální pedagogiky PedF UK v Praze, kde přednáší problematiku diagnostiky a poradenství. 

14.00-15.00 hod: představí Mgr. Lucie Durdilová, Ph.D. „Test aktivní a pasivní slovní zásoby“ – inspirovaný 
zahraničními testovými nástroji z anglofonního prostředí. V diagnostické praxi v České republice se využívá jen 
několik málo standardizovaných testů, vhodných k diagnostice slovní zásoby dětí, jejíž kvalita je zásadním 
předpokladem pro úspěšnou školní docházku. Nevýhodou je, že jsou tyto testy obvykle parciální, tj. hodnotí 
pouze jednu z oblastí slovní zásoby (aktivní nebo pasivní). Mgr. Lucie Durdilová, Ph.D. se proto v uplynulých 
třech letech věnovala adaptaci testového materiálu komplexní povahy vhodného pro hodnocení slovní zásoby 
dětí předškolního a mladšího školního věku v českém prostředí a jeho pilotáži na  MŠ logopedických v Praze a 
Jihomoravském kraji. Lektorka  aktuálně působí na katedře speciální pedagogiky PedF UK v Praze, kde přednáší 
a zabývá se výzkumně i publikačně problematikou logopedie.  

15.00-16.00 hod:  Diagnostiku vývojové poruchy koordinace (vývojové dyspraxie) s využitím testovací baterie 
Movement Assessment Battery for Children 2 (MABC-2), která je v současné době ve světě jednou z 
nejrozšířenějších standardizovaných metod využívaných k diagnostice vývojové dyspraxie představí Mgr. et 
Mgr. Barbora Smékalová (fyzioterapeutka a speciální pedagožka) z Centra Kociánka v Brně. Téma vývojových 
poruch koordinace je velmi aktuální, související informace dostupné v českém jazyce jsou však stále minimální. 
Ač se vývojová dyspraxie diagnostikuje v českých pedagogicko-psychologických poradnách, existují doklady o 
tom, že neexistuje jednotný způsob této diagnostiky. Lektorka workshopu stručně představí současnou situaci 
týkající se diagnostiky vývojové dyspraxie v ČR a seznámí nás s použitím testovací baterie MABC-2 
v podmínkách běžné poradenské praxe. 

Účastníkům workshopů budou poskytnuty tištěné metodické materiály.  

Přesná adresa místa konání a dopravní spojení 
Mateřská škola a Základní škola a Střední škola Jedličkova ústavu, ul. U Jedličkova ústavu, Praha 2, 
Metro C, stanice Vyšehrad, dále pěšky podél kongresového centra cca 10 minut. 



 

Registrace účastníků 
Na Diagnostické dny 2014 je možné se hlásit výhradně pod tímto odkazem, prostřednictvím webové aplikace 
Google Formulář. 
Organizátor si vymezuje právo uzavřít registraci při naplnění kapacity prostor určených pro konání akce. 
Registrace účastníka je platná až po uhrazení účastnického poplatku (viz poplatek). Účastník se hlásí na celou 
akci, i kdyby se zúčastnil pouze její části. 

Účastnický poplatek 
Členský příspěvek člena Somatopedické společnosti na r. 2014 uhrazený na účet společnosti do 31. 3. 2014 
zahrnuje předplatné účasti člena na Diagnostických dnech 2014. Účastník se musí v takovém případě pouze 
registrovat v aplikaci. 
Ostatní zájemci uhradí poplatek 250,- Kč po provedení registrace, nejdéle do 18. 4.2014 na účet ČS 
3734309/0800, variabilní symbol 2842014 s uvedením celého jména odesílatele v popisu transakce. 
Pracovníci JÚŠ mají vstup zdarma bez povinnosti předběžné registrace. 

Další informace 
Na místě je možné přihlásit se ke členství v Somatopedické společnosti, o. s.  Přihlášení v průběhu roku novým 
členům nezajišťuje předplatné na všech akcích společnosti v r. 2014, pouze řadu zvýhodnění (přednostní přijetí 
přihlášek, poskytování materiálů a informací, bezplatný vstup na celostátní seminář společnosti 28. 11. 2014 
zaměřený na problematiku epilepsie).  

Somatopedická společnost, o. s. je neziskovou organizací působící v oblasti dalšího vzdělávání speciálních 
pedagogů a dalších odborníků v komprehenzivní rehabilitaci osob se zdravotním postižením od r. 1991. Od 
doby svého založení společnost každoročně pořádá řadu akcí (exkurzí, seminářů, workshopů a konferencí) pro 
své členy. Činnost společnosti je dlouhodobě podporována odborníky vysokých škol (zejména kateder speciální 
pedagogiky PedF UK v Praze a PedF MU v Brně aj.) V letech 2006-2007 společnost realizovala projekt č. 
CZ.04.3.07/2.3.01.2/0050 "Posílení kapacity společnosti pro řízení projektů“ financovaný v rámci opatření 2. 3. 
JPD 3. V letech 2010–2013 úspěšně realizovala 2 projekty ESF  OPVK zaměřené na přípravu inkluzivních 
podmínek na základních školách. V letech 2012 a 2013 společnost realizovala projekty podporované MZČR. 
Více o aktivitách společnosti uvádíme na www.somspol.wz.cz. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1HQLzwEYwjcCyPCiWeUnCquSkfChxiHtSgRIUfkiROKs/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1HQLzwEYwjcCyPCiWeUnCquSkfChxiHtSgRIUfkiROKs/viewform
http://www.somspol.wz.cz/

