
Okruhy státní závěrečné zkoušky z učitelské způsobilosti a požadavky na portfolio: 
 

1.  

 Rozprava k předloženému portfoliu. 

 Principy kurikulární reformy. Struktura a význam Rámcového vzdělávacího programu a ŠVP pro denní práci 

učitele. Základní právní normy pro výkon učitelské profese (z. č. 561/2004 Sb., z. č. 563/2004 Sb., vyhláška 

č. 263 /2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád). Organizační struktura školy, organizační řád školy a 

specifické funkce pracovníků školy. Poradní, metodické a správní orgány školy. 

 Školní třída a rodina jako sociální skupina. Formování vztahu mezi učitelem a žákem. Specifika komunikace 

mezi učitelem a žákem.  

 

2.  

 Rozprava k předloženému portfoliu. 

 Kurikulum – definice, modely, druhy. Základní kurikulární dokumenty současné české základní a střední 

školy. Klíčové pojmy ŠVP v návaznosti na příslušný RVP základního či středního vzdělávání dle studijního 

oboru studenta.. Klíčové kompetence a jejich akceptace učitelem při plánování a realizaci výuky. 

 Problematika školní úspěšnosti žáka. Utváření sebepojetí a sebevědomí žáka a jejich vliv na školní výkonnost 

a prožívání žáka. 

 

3. 

 Rozprava k předloženému portfoliu. 

 Funkcionálnost a intencionálnost výchovného působení. Práce učitele s výukovými cíli, učebními úlohami a 

jejich taxonomiemi v přípravné, realizační a verifikační fázi výuky. 

 Psychologické otázky hodnocení žákova chování a výkonu, jeho vliv na sebehodnocení  

a utváření jeho osobnosti. Psychologická problematika školní klasifikace. Sebehodnocení žáka, formování 

aspirační úrovně. 

 

4. 

 Rozprava k předloženému portfoliu. 

 Tradiční a alternativní pedagogické směry jako inspirace současné vzdělávací praxe českých základních a 

středních škol. Reflexe specifických přístupů alternativních škol v aktuálních kurikulárních dokumentech. 

 Úloha emocí a motivace v procesech učení, jejich vliv na učební výkon. Úzkost, strach, tréma ve škole. Příčiny 

stresu ve škole u učitele a žáků.  

 

5.  

 Rozprava k předloženému portfoliu. 

 Profesní kompetence učitele. Autodiagnostika a sebereflexe v práci učitele učitele. Problémy začínajících 

učitelů v kontextu aktuálních výzkumů a aktuálních trendů české vzdělávací politiky. Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

 Nároky výkonu profese učitele na psychické funkce a vlastnosti učitele.   Nevhodné vlastnosti učitele, 

psychopatologické kategorie rizikové pro realizaci profese učitele. 

 

6. 

 Rozprava k předloženému portfoliu. 

 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v pojetí RVP. Systémy podpůrných opatření žáků. Didaktické 

zásady v práci učitele. Práce učitele s heterogenní skupinou.  

 Vývojová charakteristika žáka základní a střední školy. Akcelerace, retardace a disharmonie jejich vývoje – 

příčiny a důsledky pro práci ve škole. Typy problémů a pedagogické situace, ve kterých se jmenované 

poznatky významně uplatňují. 

 

7. 

 Rozprava k předloženému portfoliu. 

 Proměny pojetí cílů, prostředků, podmínek, subjektů a objektů výchovy a vzdělávání v rámci vývoje 

pedagogických teorií. 

 Determinace psychických vlastností. Poruchy chování u žáků. Přístupy k ovlivnění žákova chování (metody 

posilování žádoucích projevů žáka, metody formování nových vzorů chování žáka, metody oslabování 

nežádoucích projevů žáka).  

 



8. 

 Rozprava k předloženému portfoliu. 

 Organizační formy výuky. Moderní trendy digitálního vzdělávání v praxi školy. Materiální didaktické 

prostředky ve škole, způsoby prezentace obsahu učiva, role učitelova verbálního projevu při práci 

s pomůckami.  

 Paměť a příčiny snižování paměťového výkonu a její úloha ve vztahu k dalším psychologickým procesům 

(myšlení, kreativní procesy atd.), které se podílejí na školní výkonnosti. Role paměti ve vztahu k jednotlivým 

vyučovacím předmětům a výukovým cílům. 

 

9.  

 Rozprava k předloženému portfoliu. 

 Příprava učitele na výuku a typické chyby při její tvorbě. Řízení realizace výuky (plynulost a spád hodiny, 

organizační pokyny, sledování žáků). Reflexe a sebereflexe v práci učitele v návaznosti na řízení hodiny. 

 Charakteristika pojmu a procesu učení, styly učení a školní výkon, učení senzomotorické, učení 

podmiňováním, verbální učení, pojmové učení - jejich vztah k učebním činnostem žáků, motivace žáka ve 

výuce - vývojové hledisko, formy a prostředky motivování. 

 

 

10.  

 Rozprava k předloženému portfoliu. 

 Pedagogický výzkum ve školní praxi.. Akční výzkum v kontextu profesního rozvoje učitele. Vlastní hodnocení 

školy (autoevaluace) jako prostředek rozvoje školy. 

 Metody pro diagnostiku psychologických funkcí a procesů. Možnosti a meze testových diagnostických metod, 

chyby při jejich aplikaci a interpretaci, předpoklady pro jejich užití v práci učitele. 

 

11.  

 Rozprava k předloženému portfoliu. 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v práci učitele. Možné způsoby hodnocení výsledků vzdělávání žáků na 

vysvědčení. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jako školní regulativ. Metody didaktické 

diagnostiky (ústní a písemné zkoušení, didaktické testy). Další metody pedagogické diagnostiky (pedagogické 

pozorování, rozhovor, sociometrie). 

 Využití psychologické diagnostiky pro poznání osobnosti žáka a její uplatnění při edukační práci učitele. 

Nejčastější chyby při posuzování jiných osob. 

 

12. 

 Rozprava k předloženému portfoliu. 

 Formy spolupráce školy a rodiny a jejich realizace v prostředí školy. Participace učitele na rozvoji místní 

komunity.  

 Socializace lidského jedince, příčiny nedostatečné socializace a formy nápravy- možnosti školy v této úloze. 

 

13.  

 Rozprava k předloženému portfoliu. 

 Školní třída jako specifická otevřená sociální skupina. Autorita učitele, Tvorba třídních pravidel v kontextu 

specifik třídy. 

 Vrstevnické skupiny, party. Integrace s druhými (sociální komunikace, integrace, vliv, konformita, percepce, 

skupinové procesy) a její charakter při utváření sociálních skupin s nevhodným společenským zaměřením. 

 

14.  

 Rozprava k předloženému portfoliu. 

 Výukové metody, jejich kategorizace, volba metod s ohledem na jejich efektivitu. Kooperativní výuka. 

Odměny a tresty. 

 Náročná vývojová období v životě žáka sekundární školy z hlediska výchovných požadavků, psychologická 

analýza výchovných obtíží. Problémy ve škole u dětí s diagnózou ADHD a neurotickým vývojem. 

 

15.  

 Rozprava k předloženému portfoliu. 

 Učitelé jako profesní skupina, etika v práci učitele, zdravotní rizika práce učitele, prestiž učitelského povolání. 

 Problematika zneužívání legálních a nelegálních návykových látek, psychické a somatické projevy a dopady 

těchto látek na zdraví člověka,  preventivní programy realizované v rámci činnosti školy. 



Portfolio k SZZ z pedagogické způsobilosti  
 

Portfolio, které student předkládá u SZZ z pedagogické způsobilosti, slouží jako doklad osobního pedagogického 

rozvoje studenta v průběhu souvislých učitelských praxí a skládá se z následujících sedmi povinných částí: 

 

1. Obsah. 

2. Seznam skutečně prostudované odborné literatury a zdrojů (ne skripta). 

3. Přípravy na výstupy ze Souvislé praxe 1 (SP1). 

4. Charakteristika školy, na níž byla vykonávána Souvislá praxe 2 v rozsahu nejvýše dvou normostran podle 

následující osnovy: 

 Základní údaje o škole v tomto školním roce (velikost, počet žáků/studentů, počet pracovníků, zaměření, 

region, lokalita – podle počtu obyvatel, zřizovatel aj.). 

 Platné kurikulární dokumenty školy (ŠVP i jiné učební dokumenty, případná výraznější pedagogická 

profilace školy apod.). Osoba, která garantuje kvalitu pedagogické práce školy (nikoliv jméno – jen 

pracovní zařazení či funkci – ředitel, koordinátor ŠVP apod.). 

 Přehled aktivit, kterými je ve škole evaluována úroveň výsledků vzdělávání žáků. 

 Organizační schéma školy a poradní orgány školy.  

 Podíl žáků na řízení školy (např. fungující žákovská samospráva). 

 Aktivity školy zaměřené na systematickou spolupráci s rodiči a s komunitou (bližším okolí školy). 

 Výčet skutečně prostudovaných regulativů školy (školní řád včetně Pravidel hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků, organizační řád apod.), plánů školy (roční plán, plán práce metodického sdružení, plán 

DVPP apod.) a další dokumentace školy (výroční zprávy, zápisy z pedagogických rad, z jednání školské 

rady atd.). 

5. Přípravy na výstupy ze Souvislé praxe 2 (SP2). 

6. Celková reflexe Souvislé praxe 2 tak, jak je předkládána a diskutována v rámci předmětu Reflexe pedagogické 

praxe. 

7. SEBEREFLEXE PROCESU ROZVOJE VLASTNÍCH PROFESNÍCH KOMPETENCÍ  (v rozsahu 1,5 až 

dvou normostran), v níž student poučeně sleduje svůj osobní pedagogický rozvoj v kontextu absolvování  SP1 

a SP2 a následně si vytyčuje další rozvojový cíl (cíle), na které se zaměří při nástupu do učitelské praxe.  

8. Do portfolia může student přiložit i libovolné další artefakty, dokumentující jeho osobní pedagogický rozvoj 

(např. certifikáty z absolvovaných vzdělávacích akcí, materiály dokumentující dobrovolnickou činnost, 

podklady o účasti na aktivitách s dětmi, mládeží apod.). 
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