
 

Požiadavky na štátnu skúšku z predmetu  

Didaktika pedagogiky 

(dvojročný magisterský študijný program učiteľskej pedagogiky:  pedagogika v kombinácii) 

 

 

1. Predmet, ciele a úlohy didaktiky pedagogiky (poňatie didaktiky pedagogiky, postavenie 

v komplexe pedagogických vied, didaktika pedagogiky ako špeciálny pedagogická 

disciplína) 

 

2. Pedagogika ako predmet na stredných školách (história a súčasný stav) 

 

3. Metodologický základ didaktiky pedagogiky a jej teoretické východiská 

 

4. Novodobé trendy vo vyučovaní pedagogiky v zahraničí (organizácia prípravy študentov 

na pedagogické povolanie) 

 

5. Problematika procesu výučby pedagogiky na stredných školách (cieľ výučby, osobnosť 

žiaka, osobnosť učiteľa, vyučovacie metódy, materiálne a organizačné podmienky, fázy 

práce učiteľa, a pod.) 

 

6. Analýza základných prostriedkov výučby pedagogiky (zameranie na SŠ, stredná 

pedagogická škola ako špecifický druh odbornej školy, spoločné a odlišné znaky) 

 

7. Poňatie cieľu výučby pedagogiky (dichotomické a trichotonické členenie cieľov) 

 

8. Profil absolventa SPŠ (konkretizácia cieľa z hľadiska osobnosti žiaka) 

 

9. Cieľ v obsahu vyučovania predmetu pedagogika (študijný odbor učiteľstvo pre materské 

školy, vychovávateľstvo, animátor voľného času, kultúrny a osvetový pracovník) 

 

10. Štruktúra cieľov výchovy a vzdelania na SPŠ (Pedagogické schopnosti, vedomosti, 

myslenie, návyky, motívy a postoje, konkrétne a abstraktné poznatky, vzťahy vyjadrujúce 

súvislosti) 

 

11. Didaktická analýza učiva ako základná činnosť učiteľa pri príprave na výučbu ( poňatie 

DAU, výber učiva a jeho usporiadanie z hľadiska cieľov, formulácia učebných otázok 

a úloh, príprava učiteľa) 

 

12. Metódy vyučovania pedagogiky a ich modernizácia (čo ovplyvňuje výber metód) 

 

13. Učebné úlohy a otázky a ich využitie vo vyučovaní pedagogiky (pojem učebné úlohy, 

funkcie učebných úloh, klasifikácia otázok na základe taxonómie učebných úloh) 

 

14. Organizačné formy výučby v predmete pedagogiky (pojem, využitie vybraných 

organizačných foriem výučby) 

 

15. Poňatie pedagogickej praxe (ciele, úlohy, obsah, formy, hodnotenie, pedagogický denník 

– štruktúra, cieľ) 



 

16. Využitie materiálnych didaktických prostriedkov vo výučbe pedagogiky (poňatie 

didaktických prostriedkov, špeciálne učebné prostriedky pri výučbe pedagogiky) 

 

17. Preverovanie a hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu (formy hodnotenia, funkcia, 

kvantitatívne a kvalitatívne  preverovanie, využitie didaktických testov a klasifikácia 

pedagogickej praxe) 

 

18. Špecifiká prijímacích skúšok na SPŠ  

 

19. Osobnosť učiteľa a proces jeho sebazdokonaľovania 

 

20. Charakteristika obsahu učiva pedagogiky (obsah z hľadiska vedomostí, činnosti, rôzne 

zdroje obsahu učiva) 
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