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Název předmětu SZZ: Pedagogika a psychologie pro učitele 
 
 
A.  Pedagogika pro učitele 
1. Základní cíle a prostředky soudobé edukace. Formální, neformální a informální 

vzdělávání a celoživotní učení. 
2. Prvky vyučovacího procesu a jejich vzájemná determinace (cíle, učitel, žák, podmínky 

a didaktické prostředky). 
3. Základní kurikulární dokumenty (Národní program rozvoje zdělávání, školský zákon, 

rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy, klíčové kompetence, 
průřezová témata). 

4. Alternativní a inovativní školy (např. daltonský plán, waldorfská škola, montessoriovská 
škola). Rysy úspěšné školy. 

5. Pedagogický systém a dílo J. A. Komenského. Didaktické principy jako podmínka 
účinnosti výuky. 

6. Stanovení vzdělávacích cílů. Výukové cíle jako prostředek pro řízení výuky. 
Taxonomie cílů podle Blooma. 

7. Výukové metody a jejich klasifikace. Kritéria výběru metod ve vyučovacím procesu. 
Klasické výukové metody – slovní a názorně-demonstrační. 

8. Aktivizující didaktické metody – přehled a charakteristika jednotlivých metod. 
9. Komplexní didaktické metody – přehled a charakteristika jednotlivých metod. 
10. Projektování výuky (časově-tematické plány, příprava na jednotlivou výuku, orientace 

na kognitivní, psychomotorickou a afektivní složku učiva). 
11. Realizace a reflexe (evaluace) výuky (struktura výuky – cíle, obsah, postupy, 

organizace a řízení výuky, výsledky vzdělávání a jejich hodnocení). 
12. Druhy, metody a význam pedagogického výzkumu v práci učitele (základní  

a aplikovaný výzkum, kvantitativní a kvalitativní výzkum, akční výzkum, výzkumný 
design). 

13. Mravní a sociální výchova (cíle, proces, metody mravní výchovy, prevence sociálně 
patologických jevů – agresivita, šikana, rasismus, závislosti ad.). 

14. Učitel v pedagogickém procesu (pedagogické kompetence, učitelovo pojetí výuky, styly 
vyučování, pedagogická komunikace a interakce). Koncepce výuky (konstruktivistické 
versus transmisivní pojetí výuky). Humanistické a kognitivní směry (konstruktivismus) 
ve vyučování, učení a výchově. 

15. Žák v procesu učení (styly učení, práce s chybou, faktory ovlivňující úspěšnost výuky, 
podmínky pro efektivní učení, práce učitele s nadanými žáky).  

16. Pedagogická diagnostika (diagnostická práce pedagoga, autodiagnostika, oblasti  
a metody diagnostikování). Kognitivní stereotypy a předsudky v procesu poznávání 
žáků. Zásady pro interpretaci získaných dat. 

17. Hodnocení a klasifikace žáků (typy hodnocení, klasifikace vs. slovní hodnocení, 
problém objektivity hodnocení, způsoby zjišťování výsledků výuky). Vliv hodnocení 
žáků na jejich sebehodnocení. 

18. Speciální pedagogika a její subdisciplíny. Podmínky edukace žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami v základní a střední škole, možnosti integrace (inkluze) a 
individuální vzdělávací plán. 

19. Přehled speciálních škol a školských zařízení pro výchovu a vzdělávání žáků se 
speciálními potřebami dle jednotlivých typů postižení. 

20. Řízení spolupráce a týmové práce ve škole (kultura školy, klima třídy, koncept učící se 
organizace, princip kolegiality). 



B.  Psychologie pro učitele 
1. Základní otázky pedagogické psychologie (vymezení oboru pedagogické psychologie 

a její zařazení do systému věd, cíle a úkoly pedagogické psychologie a její základní 
pojmy – vývoj, učení vzdělávání, pojetí pedagogické psychologie z pohledu hlavních 
psychologických paradigmat). 

2. Vývoj dítěte školního věku (tělesné, psychické a sociální změny, vývoj sebepojetí). 
3. Vývoj v adolescenci (tělesné, psychické a sociální změny, vývoj sebepojetí). 
4. Psychologie učení (pojem učení, druhy a výsledky učení, učení z hlediska různých 

psychologických paradigmat, faktory ovlivňující průběh a výsledky učení, zásady 
mozkově kompatibilního učení). 

5. Současné teorie učení. 
6. Zkoušení a příčiny neprospěchu. 
7. Psychologie výchovy (styly výchovy, metody výchovy, formativní vlivy). 
8. Problematika odměn a trestů. 
9. Osobnost pedagoga a žáka. 
10. Pedagogická komunikace. 
11. Školní třída jako sociální skupina (vymezení školní třídy z hlediska teorie sociální 

skupiny, klima třídy, klima školy, osobní vztahy ve třídě, sociometrie). 
12. Rodina (vymezení rodiny jako sociální skupiny, funkce rodiny, styly rodinné výchovy, 

typy dysfunkčních rodin, problematika náhradní rodinné péče). 
13. Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky (školní zralost, specifické vývojové 

poruchy učení a chování, ADD, ADHD ad.). 
14. Sociální patologie a psychopatologie ve školní praxi (závislosti, šikana, CAN, základy 

psychopatologie). 
15. Prevence sociálně patologických jevů ve škole (závislosti, šikana ad.).  
16. Poradenský proces (cíle a základní postupy, vztah s klientem, sociální opora). 
17. Pedagogicko-psychologické poradenství (vymezení pojmu, systém  

a zprostředkovatelé pedagogicko-psychologického poradenství, školní psycholog – 
činnost, funkce, úkoly). 

18. Specifické problémy výuky tělesné výchovy. 
19. Psychohygiena v učitelské profesi (duševní hygiena učitele, přístupy z pohledu 

pozitivní psychologie). 
20. Syndrom vyhoření (vymezení pojmu, diagnostická vodítka, fáze syndromu vyhoření, 

copingové strategie). 
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