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Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

Zkouška probíhá jako ústní rozprava na základě okruhů. Očekává se znalost všech okruhů a 

důkladné hloubkové porozumění jednomu z nich. Doktorand rozpracuje zvolený okruh 

písemně na základě důkladné rešerše odborné literatury (včetně zahraniční, zejména 

časopisecké), a tuto práci předloží u zkoušky.  
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Stručná anotace předmětu  

Předmět navazuje na didaktické poznatky o výuce získané v pregraduálním studiu. Na rozdíl 

od převážně procesuálního zaměření didaktiky se tento předmět soustřeďuje na otázky obsahu 

výuky a obsahu vzdělání obecně. Doktorand by měl znát současné trendy ve vývoji kurikula, 

dokázat vysvětlit principy a postupy při tvorbě kurikula, umět popsat současné kurikulární 

dokumenty platné v ČR a podstatu kurikulární reformy i stav její implementace. Důraz je 

kladen na problematiku didaktické transformace obsahu vzdělání která poskytuje klíčová 

východiska pro tvorbu kurikulárních materiálů, jako jsou např. učebnice a digitální učební 

materiály. Zároveň by měl student umět posoudit kurikulární materiál z hlediska jeho funkcí, 

struktury a didaktických vlastností. Získá také základní orientaci v problematice učení z textu 

a učení z obrazového materiálu s důrazem na učení z elektronických zdrojů. 
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