STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
(magisterská)

Část státní závěrečné zkoušky:

Učitelská způsobilost

Studijní program:

Tělesná výchova a sport

Studijní obory:

Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport

Část A – Pedagogika
1) Pedagogika a její vědní profil
a)
b)
c)
d)

charakteristika pedagogiky jako vědecké disciplíny
předmět pedagogiky, struktura a obsah pedagogiky
vývoj pedagogiky jako vědecké disciplíny (od počátků do dnešní doby)
srovnání tradiční a moderní pedagogiky (význam a přínos)

2) Školský systém v ČR
a)
b)
c)
d)

stručný vývoj českého školství
současná struktura českého školství a vzdělávací soustavy dle kritérií ISCED
české školství v mezinárodním srovnání
hlavní trendy vývoje vzdělávání

3) Reformní pedagogika a alternativní školství
a)
b)
c)
d)

reformní pedagogika u nás a v zahraničí (hlavní charakteristika, jednotliví představitelé aj.)
hlavní znaky alternativního školství
charakteristika jednotlivých konceptů alternativního školství (klasické a inovativní)
přínos a alternativního školství v současném vzdělávání

4) Vzdělávací politika
a)
b)
c)
d)

úrovně, aktéři a nástroje vzdělávací politiky
principy vzdělávací politiky
národní vzdělávací politika (etapy a hodnocení)
stěžejní strategické dokumenty vzdělávací politiky
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5) Školská legislativa
a) právní rámec výchovy a vzdělávání v ČR
b) analýza hlavních změn školní praxe dle Zákona č. 561/2004 Sb. (Vzdělávací programy,
Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení; Dlouhodobé záměry a
výroční zprávy; Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,
žáků a studentů nadaných aj.)
c) vyhlášky, normy a metodické pokyny upravující chod školy (hygienické požadavky, další
vzdělávání a platové výměry učitelů, školní stravování, evidence úrazů, bezpečnost a ochrana
zdraví, prevence šikany, apod.)

6) Profese pedagogického pracovníka
a) definice profese pedagogického pracovníka dle platné legislativy (Zákon č. 563/2004 sb.),
předpoklady pro výkon profese
b) vývoj profesní dráhy učitele/ky
c) pedagogicko-psychologické kompetence učitele/ky
d) současné trendy a proměny učitelské profese

7) Výuka a vyučování
a)
b)
c)
d)

definice pojmů výuka a vyučování
činitelé a organizační formy výuky
obsah výuky a jeho druhy
příprava výuky

8) Cíle, prostředky a metody výuky
a)
b)
c)
d)

vzájemný vztah cílů, prostředků a metod výuky
taxonomie cílů výuky a jejich funkce
význam a funkce prostředků výuky
tradiční a aktivizační metody výuky

9) Plánování a realizace výuky
a)
b)
c)
d)

plánování a příprava v profesi učitele
etapy výuky a rozvržení činností, metod a forem výuky
realizace výuky a její podmínky
ukázka přípravy na výuku

10) Kurikulum ve škole
a)
b)
c)
d)

různá pojetí a definice kurikula
kurikulum v současné škole (kurikulární dokumenty, RVP a příslušná legislativa)
tvorba kurikula (učebního obsahu)
práce učitele s kurikulem (realizace, implementace, evaluace)

11) Pedagogická komunikace a interakce
a)
b)
c)
d)

význam komunikace a interakce ve výuce
struktura výukové komunikace
druhy komunikace a paralingvistické aspekty řeči
zásady efektivní komunikace
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12) Diagnostika a evaluace ve škole
a)
b)
c)
d)

význam diagnostiky a evaluace v práci učitele
diagnostické techniky a metody
základní diagnostiky a chyby v diagnostice
evaluace v práci učitele (hodnocení a klasifikace)

13) Sociálně patologické jevy ve školním prostředí
a)
b)
c)
d)

specifika soc. pat. jevů ve školním prostředí
nejčastější jevy v současné škole (šikana, kyberšikana, závislosti aj.)
prevenci v práci učitele (třídní učitel)
školní prevence a programy

14) Žák se speciálními vzdělávacími potřebami
a)
b)
c)
d)

inkluze a její současné trendy
legislativní vymezení žáka se SVP (podpůrná a jiná opatření)
nadaní žáci
práce učitele se žákem se SVP (RVP ZV)

15) Školní dokumentace a třídnictví
a) školní dokumentace v práci učitele
b) druhy školní dokumentace pro oblast pracovně právní (Provozní řád, Pokyny k mimoškolní akci,
Zdravotní deklarace, Poučení o bezpečnosti, Vnitřní předpisy a nařízení, aj.)
c) druhy školní dokumentace pro oblast výchovně vzdělávací (Školní řád, Klasifikační řád,
Koncepce školy, Plán organizace šk. roku, Školní vzdělávací program, aj.)
d) třídnictví a třídnické práce učitele (třídnické hodiny, vedení dokumentace aj.)

16) Školský management
a)
b)
c)
d)

pojetí školského managementu a systémový náhled na školu
řízení a škola
rozhodování, plánování, organizování a kontrola
vedení lidí

17) Pedagogický výzkum
a) charakteristika výzkumu v pedagogice a jeho specifika
b) druhy pedagogického výzkumu
c) etapy výzkumu (popis jednotlivých etap, včetně metod sběru a vyhodnocení dat) význam a
přínos výzkumu v pedagogice (pro teorii a praxi)
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Část B – Psychologie
1)

Pedagogická psychologie jako věda. Vztah pedagogické psychologie k psychologickým a
pedagogickým vědám (k obecné psychologii, k vývojové psychologii, k sociální psychologii,
k pedagogice). Učení – pojem (učení v širším a užším pojetí). Psychologické teorie učení
(pojetí učení). Vnitřní a vnější činitelé učení.

2)
Klasifikace druhů učení (klasické podmiňování, instrumentální podmiňování, operantní
podmiňování, senzomotorické učení, učení verbální a pojmové, učení jako řešení
problémů, sociální učení). Zákony učení.
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Kognitivní procesy - vnímání, paměť, změny příslušných kognitivních procesů v průběhu
ontogenetického vývoje. Kognitivní a učební (studijní) styl. Vyučovací styl učitele. Aplikace
poznatků v pedagogické praxi.
Kognitivní procesy - představy, myšlení. Změny příslušných kognitivních procesů v
průběhu ontogenetického vývoje, J. Piaget – Teorie kognitivního vývoje. Aplikace poznatků
v pedagogické praxi.
Psychické funkce a stavy. Pozornost a vůle. Emoce ve školním kontextu, vztahy
kognitivních a emočních procesů, proměny emočního prožívání v různých fázích
ontogenetického vývoje.
Motivace. Souvislost motivace a emocí; vnitřní a vnější zdroje motivace, odměny a tresty;
Maslowova hierarchie potřeb; výkonová motivace. Aplikace poznatků v pedagogické praxi.
Osobnost učitele a žáka. Struktura a dynamika osobnosti. Typologie osobnosti
(Eysenckova, Jungova typologie, Pětifaktorový model osobnosti). Charakter. Stabilita
osobnosti a její vývojové proměny od dětství do dospělosti. Aplikace poznatků v
pedagogické praxi.
Ontogenetický vývoj jedince. Činitelé a procesy ontogenetického vývoje (dědičnost a
prostředí, zrání a učení), Teorie psychosociálního vývoje osobnosti E. H. Eriksona
(vývojové úkoly). Aplikace poznatků v pedagogické praxi.
Morální vývoj. Morální usuzování a morální jednání. Teorie morálního vývoje (J. Piaget, L.
Kohlberg). Aplikace poznatků v pedagogické praxi.

10)
Zátěžové situace (stres, frustrace, konflikty) a jejich zvládání (coping). Syndrom vyhoření.
Psychohygiena. Aplikace poznatků v pedagogické praxi.
11)

Rizikové chování a jeho podoby. Prevence rizikového chování. Přístup a řešení rizikového
chování (dle aktuální strategie prevence rizikového chování – MŠMT).
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12)
Sociálně psychologické procesy. Sociální interakce, postoje (teorie kognitivní disonance),
sociální kognice – atribuce, sociální percepce – utváření dojmu, schémata, učitelská
typizace žáků. Aplikace poznatků v pedagogické praxi.
13)

14)

15)

16)

17)

Sociální skupiny. Struktura malé sociální skupiny. Dynamické procesy probíhající v malé
sociální skupině. Aplikace poznatků v pedagogické a sportovně-pedagogické praxi (školní
třída, sportovní skupina).
Aktivační úroveň, aspirační úroveň, výkonová motivace. Aplikace ve školní tělesné výchově
a v oblasti výkonnostně-vrcholového sportu.
Psychologické aspekty práce učitele TV. Specifika vedení a komunikace v jednotlivých
věkových obdobích, problematika autority, role odměn a trestů v tělesné výchově.
Psychická odolnost. Specifika v oblasti tělesné výchovy a sportu, koncept Locus of Control,
proces kauzální atribuce.
Psychologická příprava ve sportu - principy a cíle psychologické přípravy, typy intervence
(modelovaný trénink, regulace aktuálních psychických stavů /APS/, rozvoj koncentračních
schopností, ideomotorický trénink, dynamika interpersonálních vztahů, přizpůsobení
přípravy osobnosti sportovce - individualizace, …).

Státní závěrečná zkouška | Mgr. | Učitelská způsobilost
Verze: 2018

8/10

Doporučená literatura:
Základní doporučená literatura
Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.
Plháková, A. (2004). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti. Praha: Grada.
Slepička, P., Hošek, V., & Hátlová, B. (2006). Psychologie sportu. Praha: Karolinum.
Slezáčková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií. Praha: Grada.
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I. Praha: Karolinum.
Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II. Praha: Karolinum.
Výrost, J. (2008). Sociální psychologie. Praha: Grada.
Aktuálně platná legislativa a normy MŠMT
Rozšiřující doporučená literatura
Blatný, M. (2010). Psychologie osobnosti. Praha: Grada.
Csikszentmihalyi, M. (1998). Finding Flow. The Psychology of Engagement mith Everyday
Life. New York: Basic Books.
Čáp, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.
Dytrtová, R., & Krhutová, R. (2009). Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada.
Fenstermacher, G. D., & Soltis, J. F. (2008). Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál.
Fontana, D. (2003). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál.
Gillnerová, I., & Krejčová, L. (2012). Sociální dovednosti ve škole. Praha: Grada.
Hayes, N. (1998). Základy sociální psychologie. Praha: Portál.
Heidbring, H. (1997). Psychologie morálního vývoje. Praha: Portál.
Hošek, V. (1994). Psychologie odolnosti. Praha: UK.
Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.
Hrabal, V., Man, F., & Pavelková, I. (1989). Psychologické otázky motivace ve škole. Praha:
SPN.
Kolář, M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.
Křivohlavý, J. (2004). Pozitivní psychologie. Radost, naděje, odpouštění, smiřování,
překonávání negativních emocí. Praha: Portál.
Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.
Mikšík, O. (2007). Psychologická charakteristika odolnosti. Praha: Karolinum.
Pokorná, V. (2001). Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál.
R.Martens. (1987). Coaches guide to sport psychology. Human Kinetics. Human Kinetics.
Řezáč, J. (1998). Sociální psychologie. Brno: PAIDO.
Smékal, V. (2009). Pozvání do psychologie osobnosti: člověk v zrcadlení vědomí a jednání.
Brno: Barrister & Principal.
Státní závěrečná zkouška | Mgr. | Učitelská způsobilost
Verze: 2018

9/10

Sternberg, R. (2002). Kognitivní psychologie. Praha : Portál.
Tod, D., Thacher, J., Rahman, R. (2012). Psychologie sportu. Praha: Grada.
Vacek, P. (2008). Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál.
Válková, H. (1980). Psychologie tělesné výchovy. Olomouc: UP.
Vaněk, M., Hošek, V., Rychecký, A., & Slepička, J. (1980). Psychologie sportu. Praha: SPN.
Vygotskij, L. S. (2004). Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál.
Weinberg, R.S., Gould, D. (2015). Foundations of sport and exercise psychology.
Champaign, Ill.: Human Kinetics.

Státní závěrečná zkouška | Mgr. | Učitelská způsobilost
Verze: 2018

10/10

