Střední odborné učiliště a Střední odborná
škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o.

Maturitní témata z předmětu Pedagogika
1. Pedagogika jako věda, její struktura, vědy pomocné a hraniční
(pojem pedagogika, vznik pedagogiky, předmět pedagogiky, využití pedagogiky, struktura
pedagogiky, příbuzné obory, vztah k jiným vědám, pedagogické zdroje)
2. Základní pedagogické pojmy
(výchova, rysy výchovy, cíle výchovy, vzdělávání, metody výchovy, funkce výchovy, činitelé
výchovy, formy výchovy)
3. Dějiny pedagogiky
(vznik výchovy, stručná charakteristika významných světových i českých představitelů
pedagogiky od antiky do 19. století; život a dílo J. A. Komenského)
4. Pedagogické směry 20. století a Alternativní pedagogika
(pragmatická pedagogika, existencialistická pedagogika, neotomistická, antipedagogika,
humanistická pedagogika, charakteristika alternativní pedagogiky, waldorfská pedagogika,
daltonský plán, jenská pedagogika, začít spolu, domácí vzdělávání, Montessori vzdělávání,
zdravá škola)
5. Vývoj školství na našem území a současný školní systém
(povinná školní docházka, soustava škol a vzdělávání učitelů v období Rakouska – Uherska,
školství na našem území od roku 1918 – 1945, významní pedagogové v období 1918 – 1945,
současný školský systém – vzdělávací soustava, školy a školská zařízení, státní správa a
samospráva ve školství)
6. Pedagogická diagnóza
(základní pojmy, typy pedagogické diagnostiky, úkoly, cíle, zásady, předmět pedagogické
diagnostiky, etapy a rysy)
7. Metody pedagogické diagnózy
(pozorování, anamnéza, rozhovor, dotazník, experiment, testy, sociogram, analýza prací žáků,
kazuistika, zkouška, hra, získávání, zpracování a využívání dat)
8. Speciální pedagogika
(cíle, základní pojmy, principy, metody, zásady a dělení speciální pedagogiky)
9. Somatopedie
(pojem, klasifikace pohybových vad, chronická onemocnění, výchova a vzdělávání žáků
s tělesným postižením a žáků dlouhodobě nemocných)
10. Psychopedie
(cíle a úkoly psychopedie, mentální retardace, Downův syndrom, Pseudooligofrenie, výchova a
vzdělávání mentálně retardovaných)
11. Logopedie
(pojem, řeč, poruchy řeči, systém logopedické péče v ČR)
12. Surdopedie
(cíle a úkoly, klasifikace sluchových vad, komunikace se sluchově postiženým, výchova a
vzdělávání sluchově postiženého)
13. Oftalmopedie
(význam zraku, základní pojmy, zrakové postižení, komunikace se zrakově postiženým,
výchova a vzdělávání zrakově postižených)
14. Etopedie
(základní pojmy, poruchy chování, péče o jedince s poruchami chování, ústavní a ochranná
výchova)
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15. Předškolní pedagogika
(charakteristika, cíle, struktura činností v předškolním zařízení, výchovné prostředky, život
dítěte v předškolním zařízení, funkce a úkoly současné mateřské školy)
16. Andragogika
(definice, význam a poslání, metody a formy vzdělávání dospělých, zásady komunikace
v andragogice, gerontopedagogika, formy vzdělávání v postproduktivním věku, přístup ke
vzdělávání seniorů)
17. Pedagogika volného času
(pojem volný čas, výchova mimo vyučování, výchovně a vzdělávací činnosti mimo vyučování,
zařízení pro výchovu mimo vzdělávání, nové přístupy v pedagogice volného času)
18. Sociální pedagogika
(základní pojmy, postavení v systému věd, úkoly sociální pedagogiky, úloha prostředí v procesu
formování osobnosti, spolupráce rodiny a školy, multikulturní výchova, migrace obyvatelstva,
azylová politika)
19. Komparativní pedagogika
(pojem, předmět, význam, náplň, mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání, typy
komparace, analýza tří vybraných vzdělávacích systémů)
20. Projektování výchovné činnosti
(význam a zásady, cíle, metody vzdělávání, prostředky výchovy, vyučovací proces a jeho etapy,
příprava na vyučování)
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