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Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce v navazujícím
magisterském studijním oboru Učitelství pedagogiky pro střední
školy a vyšší odborné školy (7504T298)
Název předmětu zkoušky: Pedagogické vědy v antropologické perspektivě
Student si vylosuje dvě otázky – jednu z části A, druhou z části B.

ČÁST A
1. Kvantitativní pedagogický výzkum a využití deskriptivní a inferenční statistiky v
pedagogickém výzkumu (výzkum – popis jednotlivých kroků v kvantitativním výzkumu,
porovnání kvalitativního a kvantitativního výzkumu, popis konstrukce dotazníku, typy škál
pro měření postojů – Likertova, bipolární a hodnotící škála, deskriptivní statistika – četnosti,
míry polohy, míry variability, korelační koeficient, grafické znázornění dat; inferenční
statistika – typy t-testů, chí-kvadrát test, regresní analýza).
2. Základní designy kvalitativního výzkumu v sociálních vědách – podstata kvalitativního
výzkumu, vymezení rozdílů mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem, smíšený
výzkum, kritéria kvality výzkumu, charakteristika vybraných designů (případová studie,
zakotvená teorie, etnografický výzkum), metody sběru dat užívané v kvalitativním výzkumu.
3. Typy výběrů v pedagogickém výzkumu a provádění experimentů v pedagogickém
výzkumu (výběry - typy náhodných i nenáhodných výběrů, popis procesu sběru dat, výhody a
nevýhody jednotlivých výběrů, typy výběrů pro kvalitativní výzkum; experimenty v
pedagogickém výzkumu – příklad, druhy porušení interní a externí validity, modely
předexperimentálních, kvaziexperimentálních a pravých designů, možná porušení validity u
jednotlivých modelů, příklad faktoriálového designu).
4. Hodnocení výsledků českých žáků v mezinárodním srovnání (organizace pořádající
mezinárodní srovnávací výzkumy ve vzdělávání, popis výzkumů TIMSS a PISA, jejich
porovnání z hlediska obsahového zaměření, testované populace a formátu testových úloh,
výsledky českých žáků v oblasti čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti).
5. Základní pojmy formální a neformální logiky – klasická logika, moderní logika,
výroková logika, predikátová logika, axiomatické systémy, syntax a sémantika. Význam
logiky pro sociální a humanitní vědy.
6. Didaktické testy (druhy didaktických testů, typy testových úloh, postup konstrukce
didaktického testu, vlastnosti testových úloh - obtížnost, citlivost a analýza nenormovaných
odpovědí, validita testu, reliabilita testu - vzorce pro její výpočet, standardizace testu, příklady
standardizovaných testů studijních předpokladů, modely srovnávání testů).
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7. Teorie výchovy – filosofické, ideologické a teoretické základy pedagogiky. Filosofie a
edukace. Teorie a edukace - definice pojmu, typy teorií, paradigmata výchovy, klasifikace
teorií výchovy 20. století (od Herbarta, přes alternativní školy po teorie jazykového deficitu,
kulturního kapitálu, odškolnění aj.).
8. Teoretické otázky srovnávací pedagogiky – definice, předmět, funkce, teorie a přístupy
srovnávací pedagogiky, vývoj srovnávací pedagogiky ve světě a v České republice, instituce a
organizace, které se zabývají srovnávací pedagogikou, výzkumy Mezinárodní organizace pro
hodnocení výsledků ve vzdělávání (IEA).
9. Ideologie a edukace – definice ideologie, historické souvislosti, klasifikace edukačních
ideologií, ideologie a vybrané edukační fenomény, současné ideologické problémy školství.
Církevní a náboženské ideologie, konzervatismus, liberalismus, agrarismus, nacionalismus,
socialismus, totalitarismus a jiné ideologické systémy (vztah k edukaci).
10. Školské systémy ve světě a jejich typizace – mezinárodní norma pro klasifikaci
vzdělávání ISCED, typologie školských systémů a příklady zemí (klasický model, model s
oddálenou hlubší diferenciací, model s jednotnou školou), modely vysokoškolských systémů
v Evropě, typologie řízení školství v zemích Evropské unie, modely vzdělávání učitelů, trendy
v oblasti školských systémů.

ČÁST B
1. Vybrané antropologické disciplíny a jejich relevance pro pedagogiku a učitelství
(klinická antropologie, ergonomie, průmyslová antropologie, antropologie práva, politická
antropologie, kulturní antropologie aj.).
2. Člověk jako biologický druh – základní poznatky evoluční antropologie (hominizační
proces, vznik moderních lidských forem, vznik druhu Homo sapiens, hlavní mezníky lidské
evoluce, kontexty a konsekvence bipední lokomoce, etnogeneze a sociokulturní evoluce).
3. Postavení člověka ve společnosti – status, role, příbuzenství, rod, rodičovství, variabilita
současné rodiny, problematika gender studies a feminismu.
4. Člověk v procesech výchovy – základní poznatky filozofické a pedagogické antropologie,
přínos W. Diltheye, M. Schelera a M. Bubera k moderní pedagogické antropologii. Idea
člověka vychovávaného a vychovávajícího. Pojem antropagogika.
5. Pohyb a sport v životě člověka – antropologie pohybu – kinantropologie, sport jako
kulturní fenomén, idea fair-play, problematika hypokineze. Antropologické a antropometrické
charakteristiky ve vztahu ke zdravotním rizikům.
6. Sexualita, rodičovství a mateřství – interdisciplinární přístup k lidské sexualitě,
ontogeneze lidské sexuality, základní modely lidské sexuality, sexuální chování, rodičovské
chování.
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7. Jazyk a řeč, lingvistická antropologie – jazykový relativismus, jazykový determinismus,
úloha symbolu v komunikaci.
8. Náboženství a spiritualita v životě člověka – antropologie náboženství, teologická
antropologie, problematika vymezení náboženství, náboženský rituál, sekularizace
společnosti, tradiční a nové náboženské směry. Náboženské otázky ve výchově.
9. Místo člověka v přírodě, ekologie a ekologická antropologie – výklad pojmu ekosystém,
ekologie člověka, kulturní adaptace člověka, kulturní a sociální ekologie, globální problémy
lidstva. Pedagogické otázky environmentalistiky a globální výchovy.
10. Idea integrální antropologie – podstata holistického přístupu k člověku, integrální
studium člověka, společenskovědní a přírodovědný diskurz ve vztahu k teoretickým otázkám
výchovy.

3

