
Katedra slovenského jazyka a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK

Záverečné skúšky doplnkového pedagogického štúdia (DPŠ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMÍN ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY

1. júl 2020 (streda) 

VŠEOBECNÉ POKYNY

Na termín záverečnej skúšky DPŠ sa prihlasuje vyplnením prihlášky 
na záverečnú skúšku prostredníctvom študijného oddelenia a zaslaním
mailu na sekretariát KSJ/KSLaLV (alena.honzova@uniba.sk) 

s uvedením svojho mena, názvu záverečnej práce, mena školiteľa 
a typu štúdia (uviesť, že ide o záverečnú skúšku DPŠ) 

najneskôr do 10. júna 2020.

Odvolať prihlášku je možné len písomnou formou (mailom) na katedre najneskôr do 7 
pracovných dní pred konaním záverečnej skúšky. 

Ak sa študent/ka z vážnych a preukázateľných dôvodov na záverečnej skúške nemohol/a 
zúčastniť, ospravedlní sa písomne prostredníctvom študijného oddelenia FiF UK do 3 
pracovných dní po termíne konania skúšky.

PRESNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY A KOMISIE BUDÚ 
ZVEREJNENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKACH KSJ A KSLLV TRI DNI PRED 
KONANÍM   ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK. DETAILNEJŠIE INFORMÁCIE O     FORME 
A     PRIEBEHU ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK ZVEREJNÍME V DOSTATOČNOM 
PREDSTIHU PRED ICH KONANÍM.

Predmety záverečnej skúšky 

I. Obhajoba záverečnej práce  

Záverečnú prácu odovzdáva študent na príslušnej katedre FiF UK (podľa vedúceho 
záverečnej práce) v jednej tlačenej verzii a v elektronickej verzii (na CD alebo inom nosiči). 

II. Ústna skúška

Predmety záverečnej skúšky na KSJ a KSLLV: 
Predmetová didaktika: Didaktika slovenského jazyka a literatúry

Študent si ťahá jednu otázku z didaktiky slovenského jazyka a jednu otázku z didaktiky 
slovenskej literatúry. Tézy (10 otázok z didaktiky slovenského jazyka a 10 otázok z didaktiky 
slovenskej literatúry) sú uverejnené aj na webovej stránke katedier. 

Ďalšie predmety záverečnej skúšky: 
Pedagogický základ učiteľstva (Katedra pedagogiky a andragogiky)
Psychologický základ učiteľstva (Katedra psychológie)



Tézy z predmetu Predmetová didaktika: Didaktika slovenského jazyka a literatúry

1.  Didaktika  literatúry  a  jej  miesto  v  systéme  pedagogických  vied  a  literárnej  vedy
(charakteristika didaktiky literatúry ako interdisciplinárnej  a aplikovanej  vednej disciplíny,
dve úrovne fungovania didaktiky literatúry), učiteľova spôsobilosť pre vyučovanie literatúry
(literárno-odborná, všeobecno-pedagogická a literárno-didaktická). 

2. Didaktická štruktúra vyučovania literatúry (rozvíjanie literárnych schopností,  získavanie
literárnych  vedomostí,  prehlbovanie  literárnej  kultúry,  dosahovanie  širších  výchovných
cieľov);  vyučovacie  metódy  na  hodinách  literatúry  (všeobecná  charakteristika)  a  ich
rozdelenie, metódy klasifikácie a hodnotenia.

3.  Modely osnovania  literatúry  v stredoškolskej  praxi  a ich  charakteristika  (chronologické
osnovanie,  žánrové  a  žánrovo-tematické  osnovanie,  zmiešané  modely;  charakteristika
aktuálnych modelov osnovania literárneho učiva na strednej škole). 

4.  Charakteristika  aktuálneho  štátneho  vzdelávacieho  programu  z  literárnej  výchovy  pre
stredné  školy  (analýza  koncepcie  platného  štátneho  vzdelávacieho  programu,  obsahový
a výkonový vzdelávací štandard, školské vzdelávacie programy). 

5. Charakteristika aktuálnych učebníc literatúry a literárnych čítaniek pre stredné školy a ich
využitie vo pri vyučovaní literatúry (funkcie učebníc a literárnych čítaniek, didaktické zásady
uplatňované pri tvorbe učebníc a čítaniek, štruktúra učebníc a čítaniek).

6. Čítanie  a interpretácie  literárneho textu v školskej praxi a problematika tzv.  povinného
čítania (umelecký text ako východisko literárneho vzdelávania, podoby školskej interpretácie
literárneho  textu,  interpretácia  textu  s  ohľadom  na  literárnokritický  a  literárnohistorický
aspekt diela, špecifiká interpretácie básnického, prozaického a dramatického textu, štruktúra
textov tzv. povinného čítania a ich výber).

7. Metodika práce s prozaickým literárnym textom, teoretické východiská a aplikácia na texte
zo slovenskej prózy podľa vlastného výberu.

8.  Metodika  práce  s  básnickým  textom,  teoretické  východiská  a  aplikácia  na  texte  zo
slovenskej poézie podľa vlastného výberu.
 
9.  Metodika práce s  inými druhmi čítankových textov (dramatický text,  umelecko-náučný
text) a aplikácia na konkrétny text zo slovenskej alebo svetovej drámy (alebo literatúry faktu).

10. Audiovizuálne pomôcky a ich využívanie pri vyučovaní literatúry, formy mimoškolského
literárneho  vzdelávania  (literárna  exkurzia,  návšteva  divadelného  predstavenia,  literárny
krúžok  ako  spôsob  rozvoja  záujmu  žiakov  o literatúru),  využívanie  knižníc  a moderných
informačných  technológií  v školskej  praxi,  vzťah  literárneho  vzdelávania  a iných  foriem
umenia (výtvarné umenie, architektúra, film).



Didaktika slovenského jazyka 

1. Problematika komunikačno-slohovej výchovy na stredných školách. Aktuálny stav a
perspektívy.

2. Tradičné vs. inovatívne vyučovacie metódy a kultivovanie poznávacej    (kognitívnej)
a komunikačnej  kompetencie  s dôrazom  na  kritické  čítanie  s reflexívnou
interpretáciou neumeleckých textov.

3. Modernizácia štátneho vzdelávacieho programu s ohľadom na  rétoriku a pragmatiku.

4. Modernizácia vyučovania slovenčiny s podporou tradičných didaktických pomôcok a
moderných technológií.

5. Kritické  hodnotenie  školskej  dokumentácie:  štátny  a školský  vzdelávací  program,
obsahový a výkonový vzdelávací štandard, cieľové požiadavky k maturitám.

6. Kultivovanie  jazyka  a komunikačnej  kompetencie  v učebniciach  slovenčiny.  Stav
a perspektívy.

7. Didaktický problém: systémová lingvistika a rozvíjanie komunikačnej kompetencie.

8. Didaktická  reflexia  najnovších  jazykovedných  poznatkov  z  dvoch  vybraných
lingvistických  disciplín  (napr.  morfológia,  štylistika  a  pod.)  a ich  aplikácia  na
vyučovaní.

9. Problematika  hodnotenia  a klasifikácie  úloh  zameraných  na  reprodukciu,  tvorivosť
a interpretáciu.

10. Xenofóbia a xenofília ako interdisciplinárny didaktický problém. Príprava modelovej
vyučovacej hodiny zameranej na problematiku xenofóbie a xenofílie.


