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TEMATICKÉ OKRUHY KE SZZ
PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE
pro studijní obor Informační technologie a e-learning
Psychologie
1. Člověk jako bytost bio-psycho-sociální: biologické a sociokulturní determinace psychiky
2. Učení - tradiční přístupy k učení, role ICT
3. Komplexní kognitivní procesy – paměť, myšlení, řeč
4. Emoce. Koncept emocionální inteligence. Intenzita emocí, diferenciace emocí
5. Motivace a vůle (m. poznávací, výkonová, sociální, pojetí vůle)
6. Osobnost a možnosti jejího poznávání
7. Psychologické aspekty tvořivosti a její podpora
8. Náročné životní situace a jejich zvládání (stres, frustrace, konflikt, burnout)
9. Interakce a komunikace ve škole a vzdělávacích institucích
10. Sociální skupina a její efektivita (struktura a dynamika malé sociální skupiny diagnostika interpersonálních
vztahů a klimatu ve skupině)
11. Socializace, její podstata a druhy, role pedagogického pracovníka, role ICT
12. Psychohygienické aspekty výchovy a vzdělávání, specifika práce s výpočetní technikou
13. Pedagogicko psychologická diagnostika
14. Psychologické základy výchovy a vzdělávání
Pedagogika
15. Vymezení předmětu pedagogiky, pedagogické disciplíny, impulzy pedagogiky pro vzdělávací praxi
16. Základní osobnosti českého pedagogického myšlení – Komenský, tradice českých reformních škol 20 a 30 let,
problémy proměny současné školy
17. Tradiční a svobodná škola, její rysy a myšlenky významných osobností (Rousseau, Pestalozzi, Herbart, J.
Dewey)
18. Reformní pedagogika a současná alternativní pedagogická hnutí ve světě a u nás, možnosti moderní
technologické podpory vzdělávání
19. Autorita učitele a druhy intervence ve třídě, problematika pedagogických kompetencí
20. Příprava, vedení a hodnocení výuky v odborné počítačové učebně
21. Výchova a sociální prostředí (prostředí přirozené výchovy a výchovné instituce), média a jejich vliv na výchovu
22. Rodina a výchova, výchovné styly v rodině, problémy a poruchy funkcí rodiny, komunikace s rodiči
23. Sociálně patologické jevy v současné společnosti a jejich dopad na vzdělávání
24. Návykové chování a závislosti, znaky, podoby závislosti (např. drogové závislosti, gambling)
25. Problematika vlivu počítače na dětskou psychiku, hraní počítačových her jako specifický fenomén dětí a
mládeže
26. Agresivita a šikana v dětském kolektivu
27. Kyberšikana a její specifika, stalking
28. Problematika volného času dětí a mládeže. Jaký má tato otázka význam pro celkový rozvoj osobnosti?
V jakých oblastech se postoj k volnému času zhodnocuje?
29. Přístup ke studentovi s poruchou učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie).
Základní pojmy speciální pedagogiky (reedukace, kompenzace, rehabilitace, komplexní, rehabilitace,
multisenzoriální a monosenzoriální přístup k žákům).
30. Problematika integrace handicapovaných dětí (Individuální vzdělávací programy pro handicapované žáky

