
Okruhy požadavků a literatura 

ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie 

pro navazující magisterský program Řízení volnočasových aktivit 

nová akreditace (začátek studia v roce 2019 a později) 

prezenční i kombinovaná forma studia 

 

OKRUHY Z PEDAGOGIKY 

1. Objasnění sociální komunikace a sociální interakce. Objasnění pedagogické komunikace. Způsoby 

přenosu informací. Objasnění základních poznatků z oblasti asertivity. Vymezení a specifikování 

jednotlivý typů komunikace. 

2. Vymezení kompetencí odborného pracovníka v rámci řízení a organizace volnočasových zařízení, 

zařízení zájmového vzdělávání, školských výchovných a ubytovacích zařízení.  

3. Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka, pracovní doba pedagogického pracovníka, 

pracovní poměr, pracovní řád, další vzdělávání pedagogických pracovníků.  

4. Zdůvodnění významu cílů při tvorbě a evaluaci vzdělávacího programu (kurikula). Doloženo příkladem 

z edukační praxe. 

5. Obsah pojmu vzdělávací program. Dva možné přístupy k projektování vzdělávacího programu (dvě 

varianty schématu projektování). Doloženo na příkladech z edukační praxe. Etapy tvorby vzdělávacího 

programu dle Mužíka. Korekce programu. Objasnění pojmu pilotní verze programu. Kurikulum 

školského zařízení pro zájmové vzdělávání jako živý dokument. 

6. Kroky tvorby vzdělávacího programu (dle Kotáska): analyzuj, navrhni, vypracuj, uskutečni, ověř, které 

by měly přispět k jeho optimální funkčnosti. Možné limitující faktory při tvorbě vzdělávacího programu, 

doplněno o vhodné příklady z praxe volnočasového vzdělávání. 

7. Pozice a význam hodnocení vzdělávání ve struktuře vzdělávacího programu. Příklady bariér, kvůli 

kterým se hodnocení vzdělávání důsledně neprovádí. Kirkpatrickův model hodnocení vzdělávání. 

Evaluační metody vhodné pro hodnocení volnočasového vzdělávání. Doplněno o příklady ze 

vzdělavatelské praxe. 

8. Etapy výzkumu (popis jednotlivých etap, včetně metod sběru a vyhodnocení dat) význam a přínos 

výzkumu v pedagogice (pro teorii a praxi). Interpretace výzkumných šetření v kontextu základních 

přístupů zkoumání v pedagogice u nás a v zahraničí. 

9. Zásady objektivního pedagogického výzkumu z pohledu kvantitativního designu a jeho odlišnosti od 

kvalitativních přístupů. 

10. Reflexe a srovnání soudobých pedagogických diskursů a teorií vzdělávání. 

11. Klasické (akademické) a kompetenční pojetí vzdělání. Objasnění rozdílů a vztahů mezi „materiálním“ 

a „formálním“ vzděláním. Vzdělávání jako komplexní proces. 

12. Aplikace obecných zásad řízení na makro i mikrořízení české školy / školského zařízení. 

13. Vysvětlení pojmu celoživotní vzdělávání v kontextu současné společnosti. Hlavní rozdíly mezi 

andragogickým a pedagogickým přístupem ke vzdělávání. 

14. Charakteristiky dospělých účastníků vzdělávání a jejich předpoklady k úspěšnému učení. Význam 

vzdělávaní pro seniory a vzdělávací příležitosti jim nabízené společností. 
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Základní legislativa 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 

pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a karierním 

systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. 



OKRUHY Z PSYCHOLOGIE 

1. Psychologická charakteristika osobnosti (univerzální znaky), determinace lidské psychiky (biologická, 

sociálně-kulturní a duchovní-Frankl, psychologický determinismus, nativistické a environmentální 

teorie). 

2. Přístupy ke studiu osobnosti (biologický, experimentální, psychometrický, sociální), diagnostické 

možnosti v práci pedagoga, psychologické metody (experiment, pozorování, rozhovor, sociometrie, 

dotazníky, testy). 

3. Sociální a interpersonální percepce, formování dojmu, hodnocení vnímaných osob, druhy informací 

o člověku, faktory působící na interpersonální percepci, chyby interpersonální percepce (efekty). 

4. Strukturální rozbor osobnosti. Temperament, schopnosti, motivace, integrace, přehled základních 

typologií osobnosti a možnosti jejich praktického využití (např. Kretschmer, Eysenck, Pavlov, Jung atd.). 

5. Osobnost a vybrané osobnostní dispozice v pedagogickém procesu. Inteligence a příbuzné pojmy, 

nadání, orientace na výkon, naučená bezmocnost. 

6. Sociální interakce, druhy interakce (kooperace, soupeření konflikt, transformace), asertivita, agrese. 

7. Sociální komunikace (význam a funkce, základní komunikační model, zpětná vazba, druhy komunikace, 

verbální a neverbální komunikace, komunikační struktura). 

8. Sociální skupina, její znaky, klasifikace sociálních skupin. Skupinová struktura a dynamika, sociální 

pozice, status, role, prestiž. 

9. Vliv skupiny na činnost jedince, mechanismy sociálního tlaku, konformita, příbuzné pojmy a výzkumy 

(skupinový nátlak výzkum konformity). 

10. Sociální percepce, percepční akcentace, percepční obrana, formování dojmu, chyby v sociální percepci. 

11. Rozvoj mravních norem (podle Kohlberga) a společenských hodnot, subkultura mládeže a rizika 

chování z toho plynoucích. 

12. Pojem učení, základní formy učení. Determinanty procesu učení, učení ve vztahu k psychickým 

a individuálním zvláštnostem dětí a dospělých. Druhy a zákony. 

13. Emocionální procesy. Emoce žáka v podmínkách pedagogického procesu, faktory ovlivňující citovou 

a emoční rozdílnost mezi jedinci. 

14. Motivace učení. Druhy motivace. Faktory ovlivňující motivaci – úspěch a neúspěch, novost situace, 

aktivita, sociální faktory, odměna a trest., aspirační úroveň. 

15. Sebesystém, sebepojetí žáka, atribuce v pedagogickém procesu (volba atribučního stylu, atribuční 

tendence, atribuční styly). 

16. Problémové dítě ve škole, jeho vztahy v rodině a dětské skupině, možnosti nápravy (psychoterapie 

v dětském věku). Problémy psychosociálního charakteru na pracovišti. 

17. Poruchy chování, syndrom hyperaktivity, ADHD, ADD, příčiny vzniku, projevy, možná náprava. 

18. Poruchy chování, agresivita a agrese, diferenciace poruch chování. 

19. Zátěžové situace. Stres, frustrace, konflikt. Dimenze stresu. 

20. Zvládání stresu, pojem duševní hygiena a její funkce. Relaxační metody a jejich uplatnění v duševní 

hygieně. 

21. Syndrom vyhoření, vysvětlení pojmu, příčiny, projevy, důsledky, fáze rozvoje, možnosti prevence.  

22. Problémy psychosociálního charakteru na pracovišti. Mobbing, charakteristika, příčiny vzniku, 

strategie, obrana proti mobbingu. 
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