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APLIKOVANÉ MEDIÁLNE ŠTÚDIÁ – TEÓRIA VÝUČBY  
MEDIÁLNEJ VÝCHOVY (povinný predmet) 

Teória výučby mediálnej výchovy 
 

1. Vymedzenie pojmu didaktika. Predmet skúmania didaktiky.  Funkcie didaktiky. Systém 
didaktiky. Druhy didaktík, vzťah didaktiky k iným vedným disciplínam. Didaktika 
mediálnej výchovy ako predmetová didaktika. 

2. Personálne podmienky výučby mediálnej výchovy - osobnosť žiaka. Učebné štýly žiaka. 
Typológia učebných štýlov žiakov. Štýly učenia sa podľa zmyslových preferencií 
(Fleming). Štýly učenia sa podľa prevažujúcich druhov inteligencie. Štýly učenia sa 
podľa D.A. Kolba. 

3. Personálne podmienky výučby mediálnej výchovy – osobnosť učiteľa. Typológia 
osobností učiteľov, vyučovacie štýly učiteľov. Kompetenčný profil  učiteľa mediálnej 
výchovy. Rozvoj profesionálnych spôsobilostí učiteľa mediálnej výchovy. 

4. Ciele výučby mediálnej výchovy. Vyučovací cieľ. Kognitívne, socioafektívne 
a psychomotorické ciele. Taxonómia cieľov výučby mediálnej výchovy v kontexte 
odborných prístupov a edukačnej praxe. Revidovaná taxonómia cieľov pre kognitívnu 
doménu B. S. Blooma (Anderson, Krathwohl). Úroveň štátneho a školského kurikula. 
Všeobecné ciele výučby mediálnej výchovy na ZŠ a SŠ.  

5. Obsah výučby mediálnej výchovy. Obsah vyučovania, učivo a jeho prvky. Teórie výberu 
učiva (didaktický materializmus, formalizmus, pragmatizmus, esencializmus). 
Kurikulárne dokumenty. Učebné plány, učebné osnovy, vzdelávacie štandardy. Učivo 
(témy školského vzdelávania) z mediálnej výchovy. Vzorové učebné osnovy mediálnej 
výchovy pre 5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií. Vzdelávacie 
štandardy z mediálnej výchovy pre primárny a sekundárny stupeň školského vzdelávania. 

6. Uplatňovanie didaktických zásad (princípov) vo výučbe mediálnej výchovy. Didaktické 
zásady (princípy) výučby. Typológia didaktických zásad. Princípy tvorivo-humanistickej 
koncepcie výučby – aplikácia na výučbu mediálnej výchovy. 

7. Stratégie motivácie osobnosti žiaka vo výučbe mediálnej výchovy. Motivácia – kľúčová 
pedagogická zásada v procese výučby. Vonkajšia a vnútorná motivácia. Učiteľ a tvorba 
motivujúceho učebného prostredia na hodinách mediálnej výchovy. 

8. Didaktické metódy, zásady ich výberu a funkcie vo výučbe mediálnej výchovy. Pojem 
vyučovacia metóda. Klasifikácie vyučovacích metód podľa kritérií: prameň poznávania, 
stupeň aktivity a samostatnosti žiakov, myšlienkové operácie, fázy vyučovacieho 
procesu, aktivizácia žiakov. Príklady uplatnenia vybraných metód vo vyučovacom 
procese mediálnej výchovy. 

9. Všeobecnodidaktické metódy, ich charakteristika a porovnanie – aplikácia na proces 
výučby mediálnej výchovy (informačno-receptívna metóda, reproduktívna metóda, 
problémový výklad, heuristická metóda, výskumná metóda). 

10. Vybrané aktivizujúce metódy a ich aplikácia vo výučbe mediálnej výchovy. Východiská 
– aktívne učenie a jeho znaky. Diskusné metódy, situačné metódy, inscenačné metódy, 
didaktické hry – ich charakteristika a využitie v procese výučby mediálnej výchovy. 
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11. Vymedzenie, význam, kritériá, úrovne, fázy a faktory tvorivosti. Metódy rozvoja 
tvorivosti vo vyučovaní mediálnej výchovy (trojfázový model učenia sa EUR, autentické 
učenie, induktívne a sociálne vyučovanie, hranie rol). 

12. Vymedzenie význam, zložky, princípy a prekážky kritického myslenia. Metódy rozvoja 
kritického myslenia vo vyučovaní mediálnej výchovy (brainstorming a jeho formy, 
myšlienkové mapy, sokratovský dialóg, metóda kladenia otázok, prípadová štúdia).  

13. Moderné koncepcie vyučovacieho procesu aplikované vo výučbe mediálnej výchovy. 
Kooperatívne vyučovanie. Projektové vyučovanie. Problémové vyučovanie. Príklady 
edukačnej praxe. 

14. Organizačné formy výučby mediálnej výchovy. Klasifikácia organizačných foriem 
vyučovacieho procesu. Vyučovacia hodina ako základná organizačná forma výučby. 
Fázy vyučovacej hodiny. Typológia vyučovacích hodín. Frontálne a skupinové 
vyučovanie, exkurzia – príklady využitia v procese výučby mediálnej výchovy. 

15. Materiálne prostriedky výučby mediálnej výchovy. Učebné pomôcky, didaktická 
technika, zariadenia výučbových priestorov a materiálne vybavenie žiaka vo výučbe 
mediálnej výchovy. Teoretické východiská.  Funkcie a požiadavky kladené na učebné 
pomôcky a didaktickú techniku.  Učebnica. Funkcie učebnice. Požiadavky na učebnicu. 
Aktuálne problémy materiálnych prostriedkov výučby mediálnej výchovy v kontexte 
edukačnej praxe. 

16. Evalvácia procesu výučby mediálnej výchovy. Aplikácia súčasných trendov v skúšaní 
a hodnotení žiakov na proces výučby mediálnej výchovy. Evalvačné nástroje. Didaktické 
testy. Klasifikácia didaktických testov. Postupy konštrukcie didaktického testu. Formy 
úloh didaktického testu. 

17. Princípy začlenenia mediálnej výchovy do vybraných učebných predmetov na 
základných a stredných školách (špecifikácia témy, učebných cieľov, učebných úloh, 
foriem, metód, časového a materiálno-technického zabezpečenia výučby). 

18. Model tvorby cieľového programu školského predmetu či predmetného kurzu z 
mediálnej výchovy. Komponenty kvalitného programu výučby. 

19. Tvorba programu výučby tematického celku z mediálnej výchovy. Tematický výchovno-
vzdelávací plán. Indikátory kvality programu výučby tematického celku. Didaktická 
analýza obsahu učiva tematického celku. 

20. Didaktické plánovanie (príprava) a realizácia vyučovacej jednotky z mediálnej výchovy. 
Typy učiteľovej prípravy na vyučovaciu hodinu. 
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