
Název studijního předmětu: Školní didaktika-kurikulum 

Typ studijního předmětu: povinný 

Rozsah studijního předmětu: (1 + 2) / týden, p + s, ZS 

Způsob ukončení předmětu: zkouška  

 

Stručná anotace předmětu:  

Předmět obsahově přímo navazuje na Školní didaktiku a prohlubuje základní trendy v oblasti 

didaktické přípravy učitelů přírodovědných předmětů. V rámci výuky předmětu jsou uvedeny 

aktuální trendy ve vzdělávání, vývojový stav. Obsahová náplň předmětu klade důraz na 

konstruktivismus a na integrovanou výuku přírodovědných předmětů. Studenti budou 

seznámeni s aktuálními trendy kurikulární politiky, revizemi RVP ZV a RVP G, problematikou 

rozvoje gramotností v rámci vzdělávání v 21. století. Bude zdůrazněna též funkce učitele v 21. 

století a jeho role v edukačním procesu. 

 

Obsah: 

1. Strategie vzdělávací politiky 2030+, vzdělávací politika krajů, dlouhodobý záměr ČR a krajů. 

Strategie digitálního vzdělávání. Trendy ve vzdělávání v ČR zaměřené na přírodovědné 

vzdělávání, současný stav, vývojové tendence. 

2. Kompetenční rámec absolventa učitelství.  Oblasti profesních kompetencí absolventa 

učitelství. Vize absolventa učitelství. Etický kodex učitele. 

3. Třídní učitel a jeho role ve výchovně-vzdělávacím procesu. Náplň práce třídního učitele. 

Kompetence třídního učitele. Osobnost třídního učitele. Vliv třídního učitele na formování 

osobnosti žáků, na vytváření klimatu třídy. 

4. RVP G, ŠVP pro gymnázia. Pojetí a cíle vzdělávání. Klíčové kompetence. Vzdělávací 

oblasti. Průřezová témata, charakteristika průřezových témat. Hodnocení žáků a autoevaluace 

školy. 

5. Tvorba vlastního školního vzdělávacího programu. Školský zákon a RVP a ŠVP. Vzdělávání 

žáků se SVP. Integrace v přírodovědném vzdělávání. Srovnání přístupu ke koncipování obsahu 

vzdělání u nás a v zahraničí. 

6. Badatelsky orientované vyučování. Projektové vyučování. Týmová (tandemová) výuka. 

Otevřené vyučování. Převrácená třída. Strategie a techniky výuky. 

7. Konstruktivismus v současné didaktice. Konstruktivismus a přírodovědné vzdělávání. 

8. Didaktické testy, jejich klasifikace, vlastnosti, charakteristika a konstrukce. 

9. Alternativní školy, alternativní hodnocení, alternativní hodnocení ve výuce přírodovědných 

předmětů. Formativní hodnocení. Metody a techniky zavádění formativního hodnocení v praxi. 

10. Pedagogický výzkum. Pedagogický výzkum, charakteristika. Kvalitativně a kvantitativně 

orientovaný výzkum, metody. 



11. Metody výuky a jejich modality. Realizace metod výuky v přírodovědných předmětech. 

Metody slovní, názorně demonstrační a praktických činností. Hra jako vyučovací metoda. 

12. Integrace v přírodovědném vzdělávání. Srovnání přístupu ke koncipování obsahu vzdělání 

u nás a v zahraničí. 

12. Konstruktivismus v současné didaktice. Konstruktivismus a přírodovědné vzdělávání. 

Žákovo pojetí učiva. Sociální konstruktivismus. 

13. Učitel, učitelské povolání. Počáteční příprava učitelů v ČR a v zemích EU. Profese učitele. 

Kariérní řád pro učitele. Další vzdělávání pedagogických pracovníků.  

 

 

KEF/CSDK – Cvičení ke školní didaktice kurikulum 

 

Témata prezentací: 

1. Prostudujte, jak se v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání 

vysvětluje pojem kompetence. Které kompetence se uvádějí, jak se formuje jejich obsah, jak 

jich dosahovat? 

2. Proč je pro učitele důležité důkladné seznámení s učebními osnovami vlastních aprobačních 

předmětů vždy pro celý běh příslušného typu školy? Jak jsou tyto učební osnovy strukturovány? 

V čem jsou spatřovány jejich specifické cíle v jednotlivých ročnících? Nalézáte v nich podněty 

pro integraci s jinými oblastmi poznání a zkušeností? 

3. Prostudujte literaturu o otevřeném vyučování. Zvažte své možnosti a navrhněte vlastní postup 

při jeho uplatnění ve vyučování. Na základě sebereflexe zhodnoťte výsledek této práce. 

4. Jaké obecné cíle sleduje školní vyučování? Jaké podmínky bude zapotřebí vytvářet, aby 

skutečně docházelo k vnitřním přeměnám školy z hlediska pojetí obsahu, metod i organizačních 

forem vyučování. 

5. Proveďte scénář vyučovací hodiny ve Vašem aprobačním předmětu s využitím 

kooperativního vyučování. 

6. Co znamená vytváření otevřeného prostředí a zdůrazňování významu interaktivity? Jaké 

nové pedagogické a didaktické problémy vznikají při působení informačních technologií? 

V čem se mění role učitele? 

7. Proveďte scénář vyučovací hodiny ve Vašem aprobačním předmětu s využitím badatelsky 

orientovaného vyučování. 

8. Zvolte soubor učebních úloh v některé učebnici vašeho aprobačního předmětu a proveďte 

jejich analýzu. 

9. Navrhněte metodický postup pro začínajícího učitele pro realizaci vybraného tématu ve 

Vašem aprobačním předmětu v případě realizace projektového vyučování. 



10. Charakterizujte pojem hodnocení, zaměřte se na formativní hodnocení, pokuste se najít 

libovolnou ZŠ, kde formativní hodnocení používají, uveďte příklad. Proveďte analýzu, pozitiva 

a negativa. 

11. Proveďte charakteristiku didaktických testů. V rámci svého aprobačního předmětu se 

pokuste vytvořit didaktický test pro vybraný tematický celek, uveďte jeho hodnocení. 

12. Navrhněte tři témata ve Vašem aprobačním předmětu projektů pro žáky ZŠ včetně 

metodických doporučení pro učitele. Jak by měl učitel postupovat? Jak by měli postupovat žáci? 

13. Navrhněte příklad konstruktivisticky zpracovaného tématu ve Vašem aprobačním 

předmětu. 

14. Navrhněte soubor 10 učebních úloh pro vybraný tematický celek ve Vašem aprobačním 

předmětu a proveďte jejich didaktickou analýzu. 

15. Ve Vašem aprobačním předmětu se pokuste vytvořit konkrétní vzorový metodický list pro 

učitele s návrhem, jak postupovat ve výuce při realizaci libovolné aktivizační metody (téma 

hodiny, cíle výuky, cílová skupina, struktura, metodika, aktivizační metody, pomůcky, 

alternativní řešení výukové hodiny, možná úskalí...). 

16. Ve svém aprobačním předmětu se pokuste vytvořit metodickou přípravu pro učitele, jak 

postupovat v případě začlenění konkrétní didaktické hry do výuky (cíl hry, diagnóza 

připravenosti žáků, pravidla hry, způsob hodnocení, pomůcky, časový limit, …) 

17. K čemu je pedagogický výzkum? Jaký přináší užitek? Na co se dnes pedagogický výzkum 

ve světě zaměřuje? Porovnejte se současným stavem v České republice. 

18. Jak se profese učitele vyvíjí během života jedince? Odlišují se jednotliví učitelé kvalitou 

své práce? Pokud ano, v čem konkrétně? Uveďte základní rysy učitelské profese. Porovnejte 

s Vaší zkušeností učitelů ZŠ a SŠ. 

19. Vyberte si jednu alternativní školu ve Vašem okolí a pokuste se analyzovat v čem je škola 

alternativní. Stručně charakterizujte cíle vzdělávání, profil absolventa, strukturu vzdělávacího 

programu, formy hodnocení a práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

20. Ve svém aprobačním předmětu se pokuste vytvořit alespoň 3 typy didaktických testů. 

Navrhněte systém hodnocení těchto testů včetně hodnotící stupnice. K vytvořeným testům také 

doložte vzorové řešení. 

 

Hodnocení studenta: 

Student/ka je hodnocen/a v průběhu kurzu. Hodnocení má dvě části – prezentaci na dané téma 

a písemnou zkoušku. Student/ka si vybere na začátku semestru jednu z nabízených úloh. 

V průběhu semestru téma zpracovává a ve stanoveném termínu výsledky své práce prezentuje 

(délka prezentace je 30 minut). V případě, že student/ka stanovený termín nedodrží, požádá o 

náhradní termín. Zkoušku student může absolvovat pouze v případě ústní prezentace své práce 

v průběhu semestru. 
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