INFORMÁCIE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM
Študijný program: lingvodidaktika
Študijný odbor: 1.1.10 odborová didaktika
Prijímacie skúšky pozostávajú:
1. z prezentácie projektu dizertačnej práce,
2. ústneho pohovoru, ktorý sa skladá z dvoch častí:
a) z diskusie k predloženému projektu, v ktorej výberová komisia skúma schopnosť
uchádzača erudovane a vecne odpovedať na otázky týkajúce sa tematického zamerania
projektu,
b) z odpovedí uchádzača, ktorými preukáže zorientovanosť v oblasti odborovej
didaktiky, teórie vyučovania cudzích jazykov a lingvistiky (podľa priložených téz).
Tézy k ústnemu pohovoru:
1. Didaktika 20. a 21. storočia a trendy vo výskume – didaktické teórie a koncepcie
vyučovania, výber didaktických metód a vyučovací proces.
2. Zdroje všeobecnej didaktiky a inovácie v didaktike - kurikulum, učenie, vyučovanie,
obsah vzdelávania.
3. Kvantitatívne a kvalitatívne metódy pedagogického výskumu a ich aplikácia
v odborových didaktikách, spracovanie výskumných dát.
4. Dokumenty vymedzujúce obsah vzdelávania: štátny vzdelávací program - ŠVP, ISCED
1-3, školský vzdelávací program - ŠkVP, rámcové učebné plány - RUP, vzdelávacie
štandardy – obsahové a výkonové, pedagogicko-organizačné pokyny - POP, tematický
výchovno-vzdelávací plán.
5. Teoretické koncepcie osvojovania si cudzieho jazyka (behaviorismus, generativizmus,
komunikačná psycholingvistika, kognitívna psycholingvistika, a i.). Výskum činiteľov
osvojovania si cudzieho jazyka.
6. Jazyková kompetencia a performancia – vývin názorov na jazyk, reč a jazykovú
kompetenciu, súčasné chápanie komunikačnej kompetencie.
7. Skúmanie jazyka ako súčasti spoločnosti a kultúry. Kultúra a jazyk, teória rečových
aktov, interkultúrna komunikácia. Interkultúrne aspekty vo vyučovaní cudzích jazykov ich úloha a postavenie.
8. Moderné prístupy k výučbe cudzojazyčných kompetencií a zručností (slovná zásoba
a gramatika, čítanie a počúvanie s porozumením, monologický a interaktívny ústny
prejav, tvorivé písanie).
9. Aktuálne trendy v oblasti písania učebníc a produkcie učebných materiálov a pomôcok.
Kritériá výberu učebníc a práce s učebnicou. Uplatnenie moderných technológií vo
vyučovaní.
10. Hodnotenie výsledkov vyučovacieho procesu. Cudzojazyčné kompetencie a zručnosti
žiaka, spôsoby ich merania a hodnotenia.
11. Najvýznamnejšie metódy lingvistického bádania (historický prehľad).
12. Reč a jazyk, funkcie jazyka, jazykový znak, systém a štruktúra jazyka.
13. Jazykové roviny – zvuková a významová, morfologická a syntaktická, lexikálna rovina.
14. Teoretická a aplikovaná lingvistika – morfosyntax, lexikológia, štylistika, sémantika

15. Prehľad aktuálnych lingvistických a didaktických tém publikovaných v domácich a
zahraničných časopisoch; najvýznamnejšie knižné publikácie.
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Hodnotenie prijímacieho pohovoru:
Kritériá:
Maximálny počet bodov:
1. Odborná úroveň, správnosť terminologického aparátu, reálnosť dosiahnutia
vytýčených cieľov v projekte dizertačnej práce a vecnosť prezentácie
10 bodov
2. Schopnosť a pohotovosť uchádzača reagovať na otázky výberovej komisie
k tematickému zameraniu projektu a relevantnosť odborných zdrojov
uvedených k problematike, ktorá bude predmetom výskumu počas jeho štúdia 5 bodov
3. Celková orientácia uchádzača v odbore a informačná hutnosť a erudovanosť
jeho odpovedí
10 bodov
4. Pripravenosť uchádzača - osobnostné a vedomostné predpoklady na vedeckú
prácu a výskum a jeho nadštandardné aktivity (publikačná činnosť, autorstvo
didaktických materiálov a pomôcok, vystúpenia na odborných fórach, účasť
na ŠVOUČ)
5 bodov
Spolu
30 bodov
Poznámka: Uchádzači, ktorí nedosiahnu minimálne 65% z celkového počtu bodov, nebudú
komisiou navrhnutí na prijatie a ich účasť na pohovore sa bude pokladať za neúspešnú.

