
Název studijního předmětu: Pedagogika 

Typ studijního předmětu: povinně volitelný 

Rozsah studijního předmětu: 1 hod./týden, p, LS 

Způsob ukončování předmětu: kolokvium 

 

Stručná anotace předmětu:  

 

Předmět si klade za cíl objasnit pojem kurikulum (curriculum) jako komplexní program 

vzdělávání, v němž je zahrnuta představa cílů pedagogického působení, obsahu výuky, metod 

a organizace vyučovacího procesu, jeho podmínek a hodnocení. Ukázat základní přístupy 

k tvorbě vzdělávacího programu na různých typech a stupních škol. Charakterizovat a 

orientovat se v RVP G. Umět vysvětlit jednotlivé části konkrétního školního vzdělávacího 

programu. Orientovat se v pojmech klíčové kompetence, průřezová témata, profil absolventa, 

výchovné a vzdělávací strategie, výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, hodnocení 

žáků a autoevaluace školy. Pochopit problematiku etické výchovy a pedagogické diagnostiky. 

 

Cíl:  

• seznámit se základními přístupy k tvorbě školního vzdělávacího programu, 

• charakterizovat rámcové vzdělávací programy ZŠ a SŠ, 

• umět se orientovat ve vzdělávacích programech různých typů a stupňů škol, 

• vytvořit základní dovednosti pro tvorbu školního vzdělávacího programu 

• charakterizovat vybrané výukové metody a umět je použít 

• pochopit problematiku výchovy a pedagogické diagnostiky 

 

Student: 

• bude znát základní principy tvorby školního vzdělávacího programu pro gymnázia, 

• dokáže vytvořit jednotlivé části školního vzdělávacího programu, 

• dokáže obhájit a argumentovat kurikulární reformu v českém školství, 

• dokáže objasnit základní pojmy z oblasti kurikulární reformy, 

• dokáže vytvořit vzdělávací modul 

• dokáže charakterizovat vybrané výukové metody a dokáže je vhodně použít 

• dokáže objasnit funkci didaktických testů 

• dokáže charakterizovat a rozlišit pojmy, evaluace, hodnocení, kvalita 

• dokáže charakterizovat některé aspekty pedagogické diagnostiky 

Obsah: 

Pojem kurikulum v pedagogice. Definice kurikula. Podoby kurikula. Kurikulum – otázky, 

zdroje, komponenty. Modulární přístup k tvorbě kurikula. Vzdělání, cíle školního vzdělání. 

Učivo a jeho struktura. Vědomosti, dovednosti, hodnoty. Standardy. Koncepce kurikula. 



Esencialismus, encyklopedismus, pragmatismus, polytechnicismus. Kurikulární politika. 

Kurikulární reforma. Rámcový vzdělávací program. Školní vzdělávací program. Integrovaná 

výuka. Školní vzdělávací program pro gymnázia. Pojetí a cíle vzdělávání. Klíčové kompetence. 

Vzdělávací oblasti. Průřezová témata, charakteristika průřezových témat. Tvorba školního 

vzdělávacího programu. Školský zákon a RVP a ŠVP. Etická výchova a její postavení 

v kurikulu. Pedagogická diagnostika a její význam v poradenské a výchovné činnosti. 
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Hodnocení studenta: 

Student/ka je hodnocen/a v průběhu kurzu, který je ukončený kolokviem. Kolokvium bude 

uděleno na základě úspěšného absolvování písemného testu.  
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