
Okruhy požadavků a literatura ke státní závěrečné zkoušce 

z didaktiky pedagogiky pro navazující magisterský obor 

Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy 

(prezenční i kombinovaná forma studia) 

 

 

1. Definovat pojem didaktika pedagogiky jako hraniční vědní disciplínu (formulovat 

předpoklady pro její konstituování), určit didaktiku pedagogiky v systému 

pedagogických věd. Vysvětlit vztah pedagogiky a obecné didaktiky, vztah oborové 

didaktiky a speciálních didaktik (předmětová didaktika, metodika). Objasnit strukturu, 

předmět zkoumání a využívanou metodologii didaktiky pedagogiky. Navrhnout 

možnosti pedagogického výzkumu ve výuce pedagogiky. Shrnout všeobecné 

didaktické poznámky k vyučování pedagogiky. Posoudit postavení pedagogiky 

v obsahu středoškolského a vyššího odborného vzdělávání. 

2. Popsat profilaci výuky pedagogiky na SŠ a VOŠ. Specifikovat profil absolventů SŠ 

a VOŠ s vyučovacím předmětem pedagogika. Rámcové vzdělávací programy (RVP 

pro střední odborné vzdělávání: popsat jeho funkci a praktické využití jako základního 

kurikulárního dokumentu v současném výchovně vzdělávacím systému), školní 

vzdělávací program (ŠVP). Objasnit koncepci současné střední školy. Školní učební 

plán v ŠVP. Učební osnovy předmětu pedagogika v ŠVP. Vysvětlit tvorbu časově 

tématického plánu a posoudit úskalí jeho tvorby. Vyjmenovat používané učebnice 

a vysvětlit jejich funkci ve vzdělávacím procesu, posoudit současnou literaturu pro 

učitele a žáky předmětu pedagogika. 

3. Výchovné cíle SŠ a VOŠ (celkové zaměření školy). Didaktická analýza – struktura 

učiva v předmětu pedagogika, vymezování vzdělávacích cílů (kognitivních, 

psychomotorických a afektivních). Didaktická analýza zvoleného tématu v předmětu 

pedagogika. Taxonomie učebních úloh např. dle B. S. Blooma.  

4. Didaktická transformace ve výuce předmětu pedagogika. Způsoby snižování 

obtížnosti učiva v předmětu pedagogika. Didakticky transformujte Vámi vybrané téma 

z učiva pedagogiky a demonstrujte na konkrétních ukázkách z tohoto tématu možné 

způsoby snižování obtížnosti učiva.  

5. Příprava učitele na vyučování předmětu pedagogika. Tradiční a konstruktivistický 

přístup k vyučování (dichotomie modelů vyučování z hlediska přístupů k učení žáka). 

Předložte Vámi připravenou vyučovací hodinu pedagogiky, která bude dokumentovat 

Vámi zvolený přístup. Odůvodněte a obhajte zvolený postup. Vlastnosti učitele 

pedagogiky a problémy spojené s realizací výuky. 

6. Organizační formy výuky předmětu pedagogika. Které vyučovací formy využíváme 

nejčastěji ve vyučování pedagogiky? Jednotlivé formy charakterizujte z pohledu 

učitele a žáka. Typologie vyučovacích hodin. Vyučovací hodina základního typu (fáze 

a jejich časové rozvržení). Časová a věcná koordinace výuky. Problematika expozice 

učiva. Fixace a aplikace učiva, kontrola jeho osvojení. 



7. Výukové metody ve výuce pedagogiky. Kritéria klasifikace metod a jejich uplatnění 

ve výuce pedagogiky. Slovní, názorné a aktivizační metody výuky a jejich zaměření 

k aktivní, samostatné a tvořivé práci žáků. Metody pro fixaci a opakování učiva: 

předložte Vámi připravenou vyučovací hodinu pedagogiky, která bude obsahovat 

systém úkolů k procvičení a upevnění učiva.  

8. Projektová výuka a její význam ve výchovně-vzdělávacím procesu. Vysvětlete postup 

práce při tvorbě projektu vycházejícího z tématu pedagogiky. Charakterizujte projekt 

jako pedagogickou kategorii. Na ukázce demonstrujte fáze projektu. Porovnejte 

projektovou výuku s tradiční výukou ve škole. 

9. Charakterizujte možnosti a způsoby hodnocení (evaluace) žáků. Porovnejte různé 

způsoby hodnocení a s ním spojené klasifikace. Vysvětlete, jak budete prakticky 

uplatňovat zásady klasifikace v předmětu pedagogika. Charakterizujte motivační 

funkci hodnocení. 

10.  Didaktické testy. Uveďte typy didaktických testů, jejich vlastnosti, možnosti a limity 

využití ve vyučování pedagogiky. Na ukázce Vámi připraveného didaktického testu 

z vybraného tématu pedagogiky demonstrujte zásady tvorby didaktických testů. 

11. Proces fixace znalostí. Učební styly žáků a možnosti jeho změny. Teorie učení 

a formulace základních didaktických zásad vedoucích k efektivnosti výuky. 

Analyzujte jednotlivé didaktické zásady a jejich aplikaci ve vyučování pedagogiky.  

12. Pozorování a hodnocení výuky. Teoretické a empirické metody hodnocení výchovně-

vzdělávacího procesu. Hospitace ve vyučovací hodině pedagogiky. Záměry 

hospitačních činností. Fáze, charakteristika a výstup hospitačních činností. Hospitační 

archy. 

13. Sebereflexe a sebezdokonalování v pedagogické činnosti učitele. Rozhodování 

v pedagogické praxi učitele a jeho problémy. Učitelovo pojetí výuky. Autorita učitele.  

14. Psychodidaktické teorie a jejich charakteristika, význam pro vyučovací proces 

(J. Piaget, L. Vygotskij, J. Bruner). 

15. Mezipředmětové vztahy v rámci vzdělávacích oblastí RVP, průřezová témata RVP 

a možnosti jejich realizace, přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka, 

obsahová integrace předmětů do vzdělávacích oblastí. Klíčové kompetence žáků 

v ŠVP.  

16.  Vzdělávací strategie, programy a koncepce ŠVP. Činnostní vyučování. Pedagogický 

konstruktivismus. Kooperativní vyučování. Individualizace a humanizace vyučování. 

Zážitková pedagogika. Inkluzivní vzdělávání. Čtením a psaním ke kritickému myšlení. 

Integrovaná tématická výuka. Otevřené vyučování. Globální výchova. Začít spolu. 

Zdravá škola. Komunitní škola. Živá škola. Tvořivá škola. 
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Součástí SZZ je předložení „Přípravy na hodinu pedagogiky“. 

Student ke státní závěrečné zkoušce přinese seznam studijní literatury, kterou prostudoval, 

portfolio k vybranému okruhu. Ke studiu lze využít i jiné nosiče informací, ale v seznamu 

literatury je třeba citovat podle bibliografické normy ČSN ISO 690. 


