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Okruhy na štátnu magisterskú skúšku 
 
 

1. Vymedzenie pojmu didaktika, funkcie didaktiky, druhy didaktík, vzťah k iným vedným 
disciplínam. Funkcie vyučovacieho procesu. Podmienky vyučovacieho procesu. 

2. Vyučovanie v kontexte sociálneho učenia. Typy vyučovacieho procesu (dogmatický typ 
vyučovania, informatívno-receptívne vyučovanie). Slabé a silné stránky tradičného 
vyučovania. Moderný typ vyučovacieho procesu a jeho špecifiká.    

3. Ciele vyučovacieho predmetu mediálna výchova. Historický kontext mediálneho vzdelávania. 
Vznik moderných modelov mediálnej výchovy a ich charakteristika.  

4. Učebné štýly, charakteristika základných pojmov a typológia učebných štýlov v mediálnej 
výchove. Kognitívny štýl a individuálny učebný štýl.   

5. Charakteristika procesu učenia sa. Učebné štýly podľa zmyslových preferencií. Učebné štýly 
podľa prevažujúcich druhov inteligencie.  

6. Metakognícia a metakognitívne vedomosti – základná charakteristika a kategorizácia. 
Metakognitívne učebné stratégie. Ciele, zásady a aktivity metakognitívne orientovanej  výučby 
mediálnej výchovy. 

7. Pojem gramotnosť a jeho charakteristika. Základné modely gramotnosti (bázová gramotnosť, 
gramotnosť ako spracovanie textových informácií,  funkčná gramotnosť, gramotnosť ako 
sociálno-kultúrny jav, informačná gramotnosť). Mediálna gramotnosť v kontexte ostaných 
gramotností. Vzdelávanie a rozvoj mediálnej gramotnosti učiteľov. 

8. Pojem kľúčové kompetencie a jeho stručná charakteristika. Charakteristika jednotlivých 
kľúčových kompetencií a ich špecifiká. Rozvoj kľúčových kompetencií v predmete mediálna 
výchova.  

9. Metódy vyučovacieho procesu v predmete mediálna výchova. Vymedzenie základných 
pojmov a ich charakteristika. Členenie  a špecifikácia metód – podľa zdroja poznatkov, z 
hľadiska použitých logických postupov a z hľadiska prevažujúcich činností.  

10. Metódy vo vyučovaní a ich praktické využitie v mediálnej výchove. Všeobecnodidaktické 
metódy – základné pojmy a charakteristika. Klasifikácia všeobecnodidaktických metód 
(informačno-receptívna metóda, reproduktívna metóda, problémový výklad, heuristická 
metóda, výskumná metóda). 

11. Metódy konkretizácie všeobecnodidaktických metód vo vyučovacom procese – SLOVNÉ 
METÓDY (monologické metódy, dialogické metódy), charakteristika a špecifiká aplikácie 
v mediálnej výchove. 

12. Metódy konkretizácie všeobecnodidaktických metód vo vyučovacom procese – PRAKTICKÉ 
METÓDY (metóda riešenia úloh, metóda práce s učebnicou, metóda demonštrovania), 
charakteristika a špecifiká aplikácie v mediálnej výchove. 

13. Metódy konkretizácie všeobecnodidaktických metód vo vyučovacom procese – 
PARTICIPATÍVNE METÓDY (situačné metódy, inscenačné metódy), charakteristika 
a špecifiká aplikácie v mediálnej výchove. 

14. Metóda Learning-by-Doing. Charakteristika metódy, jej vlastnosti a špecifiká. Stratégie 
integrácie metódy v školskej a mimoškolskej mediálnej výchove. 
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