
Zkouška z pedagogiky – okruhy (rigorózní zkouška): 
 

 

Pedagogika 

  
- Vědní obor pedagogika. Historický vývoj pedagogiky jako vědy. Předmět pedagogiky, 

její funkce a etapy vývoje. Přístupy k systému pedagogických disciplín. Vztah 

pedagogiky k ostatním vědám. Vztah pedagogické teorie a praxe. Aktuální problémy a 

otázky pedagogiky. 

- Základy kvantitativně a kvalitativně orientovaného výzkumu v pedagogice (základní 

charakteristiky obou přístupů, jejich porovnání, klady, zápory). 

- Metody kvantitativně a kvalitativně orientovaného výzkumu v pedagogice (základní 

charakteristika vybraných metod a jejich použití). 

- Faktory formování lidského jedince – biologické faktory, prostředí, výchova. 

Pedagogická teleologie – cíle výchovy v různých pedagogických koncepcích. Funkce 

výchovných cílů, jejich třídění a struktura. 

- Analýza výchovného procesu – etapy výchovného procesu, výchovné zásady, efektivita 

výchovného procesu.  

- Základy statistiky v pedagogicky orientovaných výzkumech (výběr prvků do 

výzkumného vzorku, měření v pedagogickém výzkumu a typy proměnných). 

- Systém českých kurikulárních dokumentů. Vysvětlení pojmů: klíčové kompetence, 

odborné kompetence, vzdělávací oblast, průřezové téma, profil absolventa. 

- Osobnost učitele a vychovatele. Požadavky kladené na osobnost učitele a vychovatele, 

společenská úloha učitele a vychovatele, aktuální problémy pedagogické profese. Kázeň 

a autorita ve výchově. Možnosti reflexe a sebereflexe a problematika syndromu 

vyhoření u pedagogických pracovníků. 

- Osobnost vychovávaného jedince a její individualita. Vychovatelnost a vzdělavatelnost 

člověka. Interakce vychovatele a vychovávaného. Výchovná práce s jedinci se 

specifickými potřebami, problematika integrace. 

- Pedagogická komunikace (verbální, neverbální, činem). Paralingvistické projevy 

a komunikace ve výuce. Bariéry v pedagogické komunikaci. Asertivita. 

- Nejběžnější postupy zpracování dat v pedagogických výzkumech (četnosti, grafická 

znázornění, charakteristiky polohy, směrodatná odchylka). 

- Problematika sociálně patologických jevů z pedagogického hlediska. Systém prevence. 

Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte z pedagogického hlediska. 

- Klíčové kompetence v RVP. Struktura a vlastnosti výukových cílů. Učební úlohy a 

jejich funkce ve výuce. 

- Metody výuky a jejich klasifikace. Materiální didaktické prostředky a hlediska jejich 

výběru. 

- Organizační formy výuky a jejich třídění. Výhody a nevýhody jednotlivých forem 

výuky. 

- Diagnostické přístupy a metody v pedagogice. Hodnocení jako pedagogický problém. 

Zkoušení, příprava na ústní a písemné zkoušení. Didaktický test a problematika jeho 

tvorby a vyhodnocování. 

- Prostředí školy a dalších výchovných institucí. Klima školy. Inspirace alternativními 

pedagogickými systémy pro zefektivnění výchovného procesu. 

- Celoživotní vzdělávání, jeho charakteristika, etapy, cesty realizace, bariéry. Význam 

a možnosti celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků. Systém dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. 

- Stávající trendy vzdělávací politiky ČR (analýza stěžejních dokumentů). 



- Význam ISCED, objasnění základního třídění podle úrovní vzdělávání (k jednotlivým 

úrovním přiřaďte odpovídající druhy českých škol). Školská soustava v ČR (zřizovatelé 

škol a školských zařízení). 

- Charakteristika základních trendů proměn výchovy v historickém kontextu dobových 

paradigmat (pojetí člověka a výchovy, cíle výchovy). Odrazy dobových konceptů 

výchovy v současné době.  

Exam in pedagogy – topics (rigorous exam): 

Pedagogy 

 

- Scientific field of pedagogy. Historical development of pedagogy as a science. The 

subject of pedagogy, its functions and stages of development. Approaches to the 

system of pedagogical disciplines. The relationship of pedagogy to other sciences. The 

relationship between pedagogical theory and practice. Current problems and issues of 

pedagogy. 

- Quantitative and qualitative research in pedagogy (basic characteristics of both 

approaches, their comparison, pros, cons).  

- Methods of quantitative and qualitative research in pedagogy (basic characteristics of 

selected methods and their use). 

- Formative factors of individuals - biological factors, environment, education. 

Pedagogical teleology - goals of education in various pedagogical concepts. Functions 

of educational goals, their classification and structure. 

- Analysis of the educational process - stages of the educational process, educational 

principles, effectiveness of the educational process. 

- Basics of statistics in pedagogically oriented research (selection of elements for the 

research sample, measurement in pedagogical research and types of variables). 

- System of the Czech curricular documents. Explanation of terms: key competencies, 

professional competencies, educational area, cross-curricular themes, graduate profile. 

- The personality of the teacher and educator. Requirements for the personality of 

teachers and educators, the social role of teachers and educators, current issues of the 

teaching profession. Discipline and authority in education. Possibilities of reflection 

and self-reflection and problems of burnout syndrome of pedagogical staff. 

- The personality of the educated individual and his/her individuality. Educability of 

man. Interaction of the educator and the educated. Educational work with individuals 

with specific needs, integration issues. 

- Pedagogical communication (verbal, nonverbal). Paralinguistic expressions and 

communication in teaching. Barriers in pedagogical communication. Assertiveness. 

- The most common data processing procedures in pedagogical research (frequencies, 

graphical representations, position characteristics, standard deviation). 

- Issues of social pathological phenomena from a pedagogical point of view. Prevention 

system. Battered Child Syndrome (Child abuse and neglect) from a pedagogical point 

of view. 

- Key competencies in Framework Educational Programme. Structure and properties of 

learning objectives. Learning tasks and their functions in teaching. 

- Teaching methods and their classification. Material teaching aids and aspects of their 

selection. 

- Organizational forms of teaching and their classification. Advantages and 

disadvantages of individual forms of teaching. 



- Diagnostic approaches and methods in pedagogy. Evaluation as a pedagogical 

problem. Examination, preparation for oral and written examinations. Didactic test and 

problems of its creation and evaluation. 

- The environment of the school and other educational institutions. School climate. 

Inspiration by alternative pedagogical systems for streamlining the educational 

process. 

- Lifelong learning, its characteristics, stages, ways of implementation, barriers. 

Importance and possibilities of lifelong education of pedagogical staff. The system of 

further education of pedagogical staff. 

- Current trends in the educational policy of the Czech Republic (analysis of the key 

documents). 

- Importance of ISCED, clarification of basic classification according to levels of 

education (assign corresponding types of Czech schools to individual levels). School 

system in the Czech Republic (founders of schools and school institutions). 

- Characteristics of basic trends of changes in education in the historical context of 

contemporary paradigms (conception of man and education, goals of education). 

Reflections of contemporary concepts of education at present. 


