
 
 

 

 
Pedagogika 

 
Tematické okruhy a doporučená literatura ke státní rigorózní zkoušce. 

 

 

 

1. Pedagogika jako vědní obor (vývoj, předmět jejího zkoumání, prameny poznatků, 

pedagogické disciplíny a jejich zaměření, aktuální otázky a problémy v pedagogice). 

 

2. Pedagogický výzkum a jeho metodologické součásti (výzkumný problém, kvantitativní a 

kvalitativní orientace výzkumu, validita a reliabilita, metody sběru dat, metody analýzy dat, 

interpretace údajů).  

 

3. Teorie výchovy, vztah výchovy a vzdělávání. Výchova jako formativní proces, antinomie 

výchovy, styly výchovy.  

 

4. Charakteristika základních trendů proměn výchovy v historickém kontextu dobových 

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

současné době.  

 

5. Hodnoty a postoje ve vzdělávání. Axiologické dimenze člověka (hodnota, charakter, 

ctnost, potřeba). Hodnoty ve výchově a hodnotová dimenze v kurikulu. Morální výchova: její 

cíle a metody. 

 

6. Škola jako instituce a organizace. škola a její funkce. Proměna školy  v souvislosti s proměnou  

kurikula a společnosti. Vzdělávací a kurikulární politika. Vzdělávací a školský systém,  

 

7. Kurikulum: kurikulární dokumenty, cíle a obsahy školního vzdělávání a jejich transformace,  

kurikulární procesy.  

 

8. Vyučování jako didaktická transformace/cyklus pedagogického uvažování a jednání. Aktéři a 

procesy  

školní výuky. 

 

9. Výukové strategie. Typy výuky. Pedagogický odkaz J. A. Komenského ve vztahu k současným  

výukovým strategiím a principům výuky. Výukové metody a formy. 

 

10. Učení, jeho výsledky a jejich vliv na žáka. Zjišťování výsledků výuky. Hodnocení učebního  

procesu žáků a výsledků žáků – typy, funkce a formy, základní požadavky na hodnocení. 
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