
      Požiadavky 
       na štátnu skúšku DPŠ z predmetu Pedagogický základ učiteľstva 
     
Výchova, jej chápanie, znaky a prejavy 
Socializácia a výchova 
Domény edukácie 
Znaky a prejavy výchovy 
 
Pedagogika ako veda o výchove 
Vymedzenie predmetu pedagogiky 
Systém vied o výchove 
 
Základné vývinové trendy pedagogiky 
J.A. Komenský, J. J. Rousseau, J.H. Pestalozzi, J. F. Herbart 
Pedagogika 20. storočia 
 
Základné vývinové etapy školy 
Periodizácia vývinu školy 
Charakteristika základných vývinových etáp školy 
 
Škola ako inštitúcia formálnej edukácie 
Chápanie školy ako organizácie 
Funkcie školy 
 
Školský systém 
Chápanie školského systému (sústavy) 
Školský systém Slovenskej republiky 
 
Rodina a jej výchovná funkcia 
Chápanie súčasnej rodiny 
Funkcie rodiny 
Rodina a špecifiká jej výchovného pôsobenia 
 
Neformálna edukácia 
Voľný čas a jeho znaky 
Výchovné aktivity vo voľnom čase 
Podoby a špecifiká neformálnej edukácie 
 
Dieťa – žiak ako predmet edukácie 
Sociálna rola žiaka 
Žiak a rodové špecifiká 
 
Problémy s učením a výchovné problémy v škole 
Zlyhávanie, neprospech a školská neúspešnosť 
Problémy so správaním (etiológia a prejavy) 
 
Obsah školského vzdelávania 
Poňatie a druhy vzdelávania 
Súčasné prístupy k obsahu vzdelávania 



 
Učebný plán a učebná osnova 
Ich poňatie ako cieľových projektov výučby 
Typy osnovania učiva 
Súčasné problémy inovácie učebných plánov a osnov v základných a stredných školách 
Vzdelávacie programy 
 
Učebnica 
Poňatie učebnice 
Druhy učebníc 
Funkcie a štrukturálne komponenty učebnice 
Vlastnosti kvalitnej učebnice 
 
Príprava učiteľa na vyučovanie 
Operačné plánovanie základnej organizačnej jednotky vyučovania 
Didaktická analýza učiva 
 
Metódy výučby 
Pojem vyučovacej metódy 
Vzťah metódy k iným didaktickým pojmom 
Klasifikácia metód výučby 
Charakteristika jednotlivých metód 
 
Organizačné formy výučby 
Pojem organizačnej formy 
Druhy vyučovacích hodín 
Charakteristika jednotlivých vyučovacích foriem 
 
Výučbová komunikácia 
Pojem a druhy výučbovej komunikácie 
Funkcie a štruktúry výučbovej komunikácie 
Typy učebných otázok 
 
Učiteľ a jeho profesia 
Vymedzenie učiteľskej profesie 
Profesijné roly a kompetencie učiteľa 
 
Organizačné formy (organizačné sústavy) vyučovania 
Charakteristika jednotlivých sústav (individuálne, hromadné, individualizované, 
kooperatívne, programované) 
 
Akčný výskum ako špecifická profesijná aktivita učiteľa 
Vymedzenie akčného výskumu 
Kvantitatívne a kvalitatívne orientovaný výskum 
Fázy akčného výskumu 
Interpretácia dát a formulovanie praktickej teórie 
 
Pedagogická diagnostika, diagnostikovanie a diagnóza 
Vymedzenie diagnostiky a diagnostikovania 
Diagnóza, úrovne a druhy diagnóz 



 
Pozorovanie 
Chápanie pozorovania v akčnom výskume a diagnostike 
Vlastnosti pozorovania 
Druhy pozorovania, druhy záznamov a pozorovacie schémy 
 
Škály a škálovanie 
Podstata škálovania a vzťah k meraniu, druhy škál 
Vlastnosti škálovania 
Využitie posudzovacích škál a stupníc v akčnom výskume a diagnostike 
 
Rozhovor 
Chápanie rozhovoru v akčnom výskume 
Druhy a vlastnosti rozhovoru 
Využitie rozhovoru v akčnom výskume a diagnostike 
 
Analýza produktov a činností žiakov 
Produkty činností žiakov, ich využitie 
Diagnostika kognitívnych a učebných štýlov 
Žiacke prekoncepcie, pojmová mapa 
Diagnostické využitie žiakových chýb 
Kresba a jej diagnostické využitie 
 
Sociometria a meranie sociálnej klímy 
Meranie sociálnych vzťahov v diagnostike a akčnom výskume 
Využitie sociometrie pri poznávaní formálnych a neformálnych skupín 
Diagnostika klímy a atmosféry 
 
Didaktické testy 
Chápanie testovania v diagnostike a evaluácii 
Druhy testov a ich použitie 
Vlastnosti testov 
Typy testových úloh a ich využitie 
 
Tradičné metódy skúšania 
Chápanie tradičných metód skúšania v diagnostike 
Vlastnosti a charakteristika základných metód skúšania 
Skúšobné otázky, ich typológia a využitie 
 
Hodnotenie žiakov 
Školské hodnotenie ako špecifický druh hodnotenia 
Základné druhy hodnotenia (sumatívne, formatívne, autentické) 
Slovné hodnotenie a jeho špecifiká 
 
Evaluácia podmienok a výsledkov práce školy a učiteľa 
Chápanie evaluácie, druhy a úrovne evaluácie, autoevaluácia 
Národné a medzinárodné porovnávacie merania 
 
 
 



Literatúra: 
 
BAĎURÍKOVÁ, Z. et al.: Školská pedagogika. Bratislava: UK, 2001. 
GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava: UK, 1999. 3. vyd. 2001. 
GAVORA, P.: Akí sú moji žiaci? Pedagogická diagnostika žiaka. Bratislava: Práca, 1999. 
KASPER, T.-KASPEROVÁ, D.: Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. 
KYRIACOU, Ch.: Klíčové dovednosti učitele. Cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál,  
      1991. 2. vyd. 2004. 
KRANKUS, M.: Pedagogika 20. storočia. Bratislava: ÚŠI, 1990. 
MAŇÁK, J. - ŠVEC, V.: Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido. 2004. 
PELIKÁN, J.: Základy empirického výzkumu jevů. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 
PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997.  
SINGULE, F.: Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha: SPN,     
      1992. 
SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007. 
ŠVEC, Š.: Základné pojmy v pedagogike a andragogike. Bratislava: IRIS, 1995. 2. vyd. 2002 
VORLÍČEK, Ch.: Úvod do pedagogiky. Praha: Karolinum, 1992. 2. vyd. Praha: H&H, 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


