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ANOTACE 

Obsahem práce s názvem Portfolio profesního rozvoje Michaely Kaštánkové 

Pecháčové, je deset povinných kapitol, které mají jednotící téma, a tím je autorita učitele 

v dnešním školství. Obsahuje osobnostní postoje k dané problematice a názory na ni. Toto téma 

je v poslední době skloňované ze všech možných úhlů a snad tyto dialogy budou sloužit ke 

zlepšení pracovnách podmínek učitelů v současné době. Teoretické poznatky jsou především 

z oborů pedagogiky, psychologie, didaktiky, sociologie a speciální pedagogiky, dále 

z profesních zkušeností. Portfolio také obsahuje informace o dané profesi a vzniklo za pomoci 

literatury odborné a vědomostí získaných za dobu studia na vysoké škole. 

Odborná esej, profesiografický rozbor učitele a případová studie školy jsou základem praktické 

části mé bakalářské práce.  

 

Klíčová slova: 

Portfolio, profesní rozvoj, autorita, výchova, profesiografický rozbor pedagoga, 

komunikace se žáky, případová studie 

 

ANNOTATION  

The contents of Michaela Pecháčové Kaštánkové’s professional portfolio, which 

consists of ten mandatory chapters, focus on the authority of the teacher in today’s educational 

environment. The arguments presented in the thesis are shaped by the author’s personal 

attitudes and views of the issue. This is a very popular topic of discussion in society today, and 

the arguments presented in this thesis will serve to improve the working conditions of teachers 

today. The theories presented here are mainly from the fields of didactics, pedagogy, 

psychology, sociology, and from the author’s professional experience. The portfolio also 

contains information about the teaching profession and was created with help of professional 

literature and information gained in college courses. A professional essay, profesiographical 

analysis of a teacher’s work, and a case study a school are the fundamental basis for the practical 

part of my undergraduate work.  
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1 Předmluva 

 

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní 

opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost“. 

Jan Ámos Komenský 

 

Z široké nabídky možností výběru tématu jsem si zvolila poměrně nový alternativní 

způsob bakalářské práce „Portfolio profesního rozvoje“. Líbilo se mi nové pojetí problematiky 

ještě tolik neprozkoumané. Klade vysokou náročnost na zpracování, ale na druhou stranu je 

předem přesně dané, co se od práce očekává a co musí obsahovat. Tato práce má za úkol 

prověřit získané kompetence z celého tříletého studia oboru „Učitelství praktického vyučování 

a odborného výcviku“. Nový model bakalářské práce byl pro mě východiskem pro ukončení 

bakalářského studia, a tím získání vyšší kvalifikace potřebné pro mé povolání učitele odborného 

výcviku, potažmo učitele odborných předmětů. Je to v souladu s mým dlouhodobým záměrem, 

rozvíjet se a zlepšovat nejen jako pedagog, ale také jako člověk. Dále získávat nové poznatky, 

zdokonalit své schopnosti a dovednosti v mé pedagogické kariéře. 

Nejsem klasický student, který navazoval studium na střední školu. Nejprve jsem 

získala výuční list, poté přešla do praxe. Po získání pracovních zkušeností jsem se rozhodla pro 

další etapu – studijní. Myslím, že tato posloupnost má smysl. 
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2 Profesní strukturovaný životopis 

 

Osobní informace: 

Jméno a příjmení: Michaela Kaštánková Pecháčová 

Adresa: XXXXXXXXX XXX, XXX XX XXXXXX 

Telefon: XXX XXX XXX 

E – mail: michaela.kastankova@gmail.com 

Národnost: XXXXX 

Datum narození: XX. XX. XXXX 

 

Pracovní zkušenosti: 

Říjen 2018 

Účast v projektu Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji - Čtenářská gramotnost 

Kurz Anglického jazyka 

Květen 2018 

Úspěšná státnicová zkouška (zbývá obhájit bakalářskou práci – Květen 2019) 

Období: 2018 - doposud 

 Jméno a adresa zaměstnavatele Střední škola stravování a služeb 

 Ondřejská 11/52  

 360 01 Karlovy Vary 

 Oblast: Učitelství 

 Dosažená pozice Učitelka odborného výcviku (kuchaři) 

 

Období: 2013 – 2017 

 Jméno a adresa zaměstnavatele SOŠ a SOU Nejdek 

 Husova 600 

 362 21 Nejdek 

 Oblast:  Učitelství 

 Dosažená pozice: Učitelka odborného výcviku 

Učitelka odborných předmětů 

(Technologie, Stolničení a Potraviny a 

výživa) Vedoucí učitelka odborného 

výcviku  
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Období: 2004 - 2007 

 Jméno a adresa zaměstnavatele ČFPS  

 U Divadla 152, 

 356 01 Sokolov 

 Oblast podnikání: OSVČ, Finance 

 Dosažená pozice Finanční makléř 

 

Období:11/2001 - 3/2004 

 Jméno a adresa zaměstnavatele Hotel u Nováků 

 357 35 Chodov 

 Název odvětví: Gastronomie hotelnictví, odbyt 

 Dosažená pozice Vedoucí střediska 

 Hlavní pracovní náplň a odpovědnost:  Vedení týmu kuchařů a servírek  

 a pomocných sil (10 pracovníků).  

 

Období: 2000 - 2001 

 Jméno a adresa zaměstnavatele: OUSS Sokolov 

 356 01 Sokolov  

 Název odvětví Gastronomie ve službách 

 Dosažená pozice Samostatná kuchařka 

 

Období: 1996 – 1998 

 Jméno a adresa zaměstnavatele: Hotel Palackého (Gejzír) 

 Karlovy Vary 

 Pozice: Vedoucí odbytu – servírka 

 Oblast podnikání nebo název odvětví:  Gastronomie a odbyt v hotelnictví 

 Hlavní pracovní náplň a odpovědnost: 

 Vedení týmu 4 servírky, realizace rautů, 

organizace a kontrola provedené práce, 

návrhy rautů a akcí včetně akcí 

Mezinárodního filmového festivalu 

v Karlových Varech 
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Období: 1988 – 1992 

 

 Jméno a adresa zaměstnavatele Hotel Národní dům 

 360 01 Karlovy Vary 

 Oblast podnikání nebo název odvětví: Gastronomie hotelnictví 

 Pozice: Samostatná kuchařka 

 

 

Vzdělání a kurzy: 

Období: 2015 - 18 

 

 Název a typ organizace 

Univerzita Karlova v Praze: pedagogická fakulta – bakalářské studium: 

Učitelství odborného výcviku a praktického vyučování - doposud 

 

 

Období: 2017 

 Název a typ organizace 

Národní institut pro další vzdělávání Karlovy Vary 

 Hlavní předměty /praktické dovednosti 

Dovednosti učitele odborného výcviku a odborných předmětů 

 Získaný titul: Osvědčení pro další vzdělávání pedagogů MŠMT-6516/2017-1-405 

 

Období: 2016 

 Název a typ organizace 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola v Chebu 

 Získaný titul: Osvědčení: Základy předlékařské první pomoci 

 

 

Období: 2015 – 2016 

 Název a typ organizace 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, pedagogická fakulta CŽV 

 Speciální pedagogika 
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 Získaný titul: Osvědčení v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků dle vyhlášky č, 317/2005 Sb. pod č. j. 12 286/2013-201-193 

 

Období: 2013 – 2014 

 Název a typ organizace 

Vysoká škola evropských a regionálních studií 

 Studium v oblasti pedagogických věd 

 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 

 Získaný titul: Osvědčení dle MŠMT – 33917/2013-1-818 

 

Období: 2013 

 Název a typ organizace 

CŽV Karlovy Vary 

 Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami   

 Získaný titul: Osvědčení další vzdělávání pedagogických pracovníků 

MŠMT11786/2013-201-314 

 

Období: 2010 – 2013 

 Název a typ organizace: 

 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 

Obor: Podnikání 64-41-L/524 

 Hlavní předměty /praktické dovednosti 

Účetnictví, Ekonomika obchodu, Podnikání, Základy práva 

 Získaný titul: Maturitní vysvědčení 

 

 

Období: 2010  

Kurzy: 

 Kávy – baristický kurz 

 Pasty a pizzy 

 Barmanský kurz 
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Certifikáty 

Období: 2007 

 Název a typ organizace 

Český vzdělávací institut Praha – Hostivař 

Makléř ve finančních službách 

 Získaný titul: Certifikát 

 

Období: 1984 – 1988 

 Název a typ organizace 

Střední odborné učiliště Karlovy Vary, třídy ČSA 3 

Kuchařka – servírka 64-91-2 

 Získaný titul: Výuční list 

 

Účast v projektech: 

 Tvorba DUMŮ 

 Kulinářské zážitky v Krušnohoří – znovu objevování tradičních pokrmů, podílení se 

na vniku knihy: Kulinářské zážitky (ověřování receptů) 

 

Osobní schopnosti a dovednosti: 

 Mateřský jazyk      český jazyk 

 Ostatní jazyk 

 Slovenský jazyk:    slovem a písmem 

 Německý jazyk:    středně pokročilá 

 Ruský jazyk:     na komunikativní úrovni 

 Anglický jazyk:    základní znalosti 

 

 

 Sociální schopnosti a dovednosti 

 Komunikativnost 

 Schopnost vedení teamu pracovníků 

 Psychická odolnost 
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 Organizační schopnosti a dovednosti 

 Koordinace a řízení pracovníků 

 Vedení obchodního jednání (s odběrateli a také dodavateli) 

 Znalost podnikové ekonomiky 

 Zpracování kalkulací a vyhodnocení zakázek 

 Zkušenost s certifikací ISO 

 Zkušenost s certifikací HACCP 

 

 Technické schopnosti a dovednosti 

 Časová flexibilita Koordinace a řízení 

 Řidičský průkaz: A, B 

 Znalost práce na PC – word, excel (tabulky, grafy, funkce) open office 

Doplňující informace: 

 Bez politické příslušnosti 

 Zájmy: moderní hudba, četba, cestování, jízda na kole, rychlá chůze, zpěv, rodina 
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3 Autorita  

 

3.1  Úvod 

„Je třeba od každého žádat jen to, co může dát. Autorita závisí především na rozumu. 

Poručíš-li svému lidu, aby šel a vrhl se do moře, vzbouří se. Mám právo vyžadovat poslušnost, 

protože mé rozkazy jsou rozumné“. 

Antoine de Saint – Exupéry 

 

Člověk se narodí do již běžícího a fungujícího sociálního prostředí a tím prostředím je 

ovlivňován od počátku svého narození. Vališová (2008: s. 20) říká, že utváření sociálních rolí 

je počátkem autority. Během našeho života si osaháme spousty sociálních rolí, které s sebou 

nesou celou řadu nepsaných pravidel, a ty je potřeba dodržovat. Nastavují se různé hranice, za 

které se nesmí. Např. pokud zastávám nižší hierarchickou roli – jsem dcera, musím respektovat 

matku, otce a dodržovat daná pravidla. To mě naučí přijímat potřebnou autoritu v různých 

etapách života.  Vztah učitel – žák, zaměstnanec – zaměstnavatel. 

Autorita jde ruku v ruce s dalším pojmem, a to je výchova. Oba pojmy mají úzkou 

provázanost. Se snahou o vytvoření lepšího klimatu ve vzdělávání vyvstávají na povrch 

problémy spojené s autoritou, kázní, svobody a odpovědnosti. Tím se tyto problémy dostávají 

do podvědomí laické, ale i odborné veřejnosti. Autorita se přisuzuje osobám či sociálním 

skupinám, ale také se vztahuje k různým vědeckým oborům, společnosti, filozofickým teoriím.  

 

3.1.1 Respekt autority – rodina, škola a společnost (z pohledu historie) 

 

Z pohledu minulosti byla výchova dětí v rodině, ale i ve škole jednodušší. Preferovala 

se absolutní poslušnost, autorita rodičů i ostatních dospělých vůbec nebyla zpochybňována. 

V případě, že tento model dítě nerespektovalo, následoval trest. Všeobecně se lidé více znali. 

Bylo více než jasné, že ač dítě udělalo nějaký přestupek i mimo domov, tato zpráva se s určitostí 

dostala domů k rodičům, ale téže do školy. Bylo normální, že v případě potřeby zasahovali i 

cizí lidé vůči neposlušnému dítěti, dokonce i na místě. Poslušnost byla vymáhána někdy dost 

značnými prostředky, a to jak rodiči, učiteli, ale také dalšími dospělými. Například výprask v té 

době byl brán jako velmi vhodný výchovný nástroj. Tyto tresty mnohdy snižují důstojnost 

dítěte. Tudíž poslušnost a autorita byla podmíněna strachem. Nikdo z dospělých nepřemýšlel, 
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zda zvolený represivní postup vůči dítěti byl vhodný, zda netrpí nějakou poruchou. Tato oblast 

byla v té době neprobádána. 

Nynější vztahy mezi lidmi všeobecně, ale i v rodině a škole se velice mění. Rozdělení 

rolí je v dnešní době méně razantní. To znamená, že učitel a nadřízený už nejsou v postavení 

nedotknutelnosti. Jejich autorita už není výhradní. 

S touto problematikou se zabývají především pedagogičtí pracovníci (učitelé, 

vychovatelé, psychologové), prostě ti, co pracují s dětmi, jelikož jsou s nimi v každodenním 

kontaktu již od předškolního věku. Autorita prosakuje do všech oblastí každodenního života a 

různých životních situací. Ovlivňuje mezilidské vztahy nejprve v rodině, dále ve škole, 

partnerské vztahy a poté i na pracovištích. Musíme si uvědomit, že schopnost přijímat autoritu 

vzniká již v útlém věku a ze vzorců rodin. Je to jakási sociální hra – vztah.  

Dnes se mnohem více se mluví o právech dítěte a uspokojování duševních, tělesných 

potřeb. Nicméně také existují i povinnosti, které si mají děti plnit současně s rodiči. 

Všichni máme zcela určitě zájem vychovat jedince, který je samostatný, schopný 

komunikovat a řešit problémy. Nechceme děti vychovávat na základě strachu, ponižování a 

trestu. V současnosti máme díky poznatkům, studiím trochu jiné cíle v naší demokratické 

společnosti. K dosažení těchto cílů je zapotřebí používat výchovné postupy a prostředky. Našim 

cílem je vychovat a dovést dítě ke svobodnému, aktivnímu, přiměřeně kritickému a 

zodpovědnému člověku. 

Musíme dát dítěti prostor pro jeho iniciativu a kreativitu. Pokud budeme za dítě neustále 

rozhodovat a umetat mu cestičky, nesmíme se divit, že je jedinec nesamostatný a neumí se 

rozhodovat. Velmi důležité je, aby toto rozhodnutí mělo dopad, i když třeba negativní. Sám se 

z toho poučí a vyvodí si závěr pro příští rozhodování. Tím se učí přebírat na sebe zodpovědnost 

za svůj život a to chceme. Aby se umělo postavit čelem k daným situacím, odolat případným 

životním nejistotám a neúspěchům. Také být schopno aktivně přistupovat k překonávání 

překážek a umět řešit krizové situace. K tomu je nutné, aby dítě bylo vhodně motivované a 

aktivní. Přístupné vstřebávat nové poznatky a informace.  

 

3.1.2 Je nutné nastavit mantinely? 

 

Samozřejmě!!! 

Jsou důležité už od nejútlejšího věku dítěte. Nastavujeme je s přihlédnutím k danému 

věku a postupem času je stále upravujeme dle potřeb dítěte a dál je rozšiřujeme.  S ohledem na 

zvyklosti rodiny, poté školy a společenských norem. Tyto limity by měly být přiměřené a 
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srozumitelné. Je vyžadována vytrvalost, spravedlnost, laskavost a zásadovost. Dle těchto 

pravidel se musí chovat všichni v dané skupině (rodina, třída, kolektiv). V případě jejich 

porušení jsou velmi důležité naše reakce. Musíme dát důrazně najevo náš nesouhlas 

s nevhodným jednáním. Například: „Nesouhlasím s tím, jak se chováš ke svému bratrovi, změň 

svoje chování. Mám tě ráda.“ Dále bychom měli postupovat podobně, jako při utváření 

správných návyků.  Po odeznění určitého problému se vracíme k tomuto tématu a rozebereme 

situaci v klidu a nadále pokračujeme v přátelské atmosféře bez připomínek a výčitek. 

K tomuto je zapotřebí být vhodným příkladem. Vlivné působení zesiluje osobní příklad. 

Moudrost praví, že faktický příklad má větší účinek než 1 000 slov. A to i v negativním smyslu. 

Pokud se otec k matce nechová správně, dítě si může tento vzorec zakódovat a s velkou 

pravděpodobností se takto bude chovat v budoucím životě ke své partnerce. Dalším vhodným 

příkladem k tohoto problému je, že pokud rodiče negativně hodnotí učitele, dítě bude k učiteli 

přistupovat stejně. Samozřejmě se může stát, že výtka je opodstatněná, učiteli mohl být 

nespravedlivý. V tomto případě by hodnocení učitele nemělo probíhat před dětmi, rodiče by 

měli své připomínky řešit osobně s učitelem. 

 

3.1.3 Jsou děti opravdu tak jiné v porovnání s minulostí? 

 

Děti se přizpůsobují autoritě, kterou jim rodič nastaví. Je několik forem autority 

(autoritářská, liberální, demokratická) a v každé se dítě vyvíjí jinak. A to se dále odráží v 

chování dětí ve společnosti. Pokud platí, že v současnosti se výchova neustále demokratizuje, 

nemůžeme se divit, že děti jsou jiné, než třeba před 20 lety. Dříve by nevhodné jednání a 

chování bylo nepřijatelné. Nesmíme polevovat v ovlivňování jedince a musíme adekvátně 

reagovat na danou situaci. Podle mého názoru by bylo optimální využívat částečně všech forem.  

Autoritu u dětí si postupně získáváme, snažíme si ji udržet mnoha způsoby, ale bohužel 

ji někdy i ztrácíme. Někteří dospělí vzbuzují respekt sami od sebe. Třeba nějakým vnějším 

znakem (zvednuté obočí, intonace hlasu). Každý dospělý je předurčen k jakési nadvládě vůči 

dítěti (je vyšší, starší, silnější, chytřejší). A postupem času někteří dospělí svou autoritu ztrácejí, 

protože s ní zacházejí špatně. Nejsou dobrým vzorem, zneužívají svého postavení vůči dítěti. 

Hlavně v období puberty musíme mít hodně trpělivosti a vynalézavosti. Tím, že se dítě stále 

pokouší překročit námi nastavené limity, se učí. Osahává si svět. Má právo na chyby, ještě nemá 

zkušenost. Je důležité být rodičem trpělivým a důsledným. Hlavně si musíme uvědomit, že 

perfektní rodič neexistuje. Nepodceňujme naše ratolesti, ale také je nepřetěžujme. Dítě je pro 

nás partnerem pro dialog s nastavenými pravidly plynoucími ze vztahu rodič – dítě.  
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3.2 Vznik autority na poli školy 

 

Být učitelem v dnešní době je nelehký úkol. Všeobecně je na povolání učitele nahlíženo 

jako na náročnou profesi zahrnující celou škálu požadavků s důrazem především na osobnost 

učitele. Problematika autority, hlavně u pedagogů je v dnešní době velmi diskutované a 

ožehavé téma. Autorita by v žádném případě neměla být projevem nadvlády a moci. Vymětal 

(2010: s. 162) spojuje autoritu s pravdivostí a já s touto interpretací souhlasím. Uvádí, že na 

základě pravdy vzniká důvěra, což je základním kamenem k získání autority. Známe to všichni 

ze svého života, když důvěřujeme lékaři, protože věříme v jeho léčebné postupy. 

Profese pedagoga v sobě zahrnuje umění komunikovat, předpokládá odbornou 

kvalifikovanost a schopnost předávat informace žákům (vědomosti, dovednosti a schopnosti). 

Znamená to být dobrým vzorem, vychovatelem, sociologem, ale také psychologem. K těmto 

schopnostem je zapotřebí disponovat autoritou, která se uplatňuje při spoluutváření vztahů mezi 

učitelem a žákem, ale současně mezi učitelem rodinami žáka. Dochází k vytváření zdravého 

klimatu. Zastávám názor, že každý učitel by měl mít přirozenou autoritu. Vyplývá to z jeho 

temperamentu, který může být do jisté míry ovlivněn profesními dovednostmi.  

Ač se to na první pohled nemusí zdát, i příprava na hodinu má velký vliv na učitelovu 

autoritu. Novou látku musíme vykládat srozumitelně, pomocí střídání různých metod. Máme 

za úkol udržet pozornost žáků a probudit zájem o poznání nového. Když se bude vyučovací 

hodina ubírat správným směrem a jestliže prokážeme, že jsme erudovaní ve svém oboru, naše 

váženost stoupne a lépe si tím získáme autoritu. 

 

3.2.1 Vytrácí se autorita, nebo nachází novou podobu? 

 

Určitě se autorita ze světa neztratila. Jen je vnímána v různých proměnách a jiných 

kontextech. Nabývá nových forem a podob. I období nedávných dějin vykazují svědectví lesku 

a bídy, autority získané ale i ztracené. Dalším důkazem jsou historická období, mimo jiné 

holocaust, vycházející z autoritářských režimů, dvě světové války, ve kterých se spojují pojmy 

autorita s mocí. Tudíž i naše věky nás logicky s postupným vývojem nesou k dalším 

křižovatkám, ke spoustě otázek i problémů a s tím souvisejícími novými pojetími. 

Dnešní mládež chce být přijímána, oceňována a chápána. Hlavně chce prosadit své 

názory a postoje, někdy až příliš urputně. Zapomíná, že jí chybí zkušenosti, což je logické. Ale 
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své potřeby často neumí sdělit přiměřeným způsobem a kvůli svému nevhodnému chování je 

svým okolím spíše odmítána, což zase ovlivňuje její názor na dospělou populaci: rodiče, učitele. 

Autorita je velmi široký a komplexní pojem. Je možné ho interpretovat různými způsoby 

z hledisek jednotlivých vědních disciplín (sociologie, psychologie, pedagogika). Vždy se na ni 

díváme jen z určitého úhlu. Pedagogický výklad bude vždy jiný než ten politický. Ale je nutné 

konstatovat, že politický aspekt se prolíná do pedagogického pohledu. (Vališová, str. 445). 

Každý z nás se pamatuje na své oblíbené a méně oblíbené učitele. Na ty oblíbené zajisté 

nikdy nezapomeneme. Určitě si vzpomeneme, co nás na nich upoutalo. Čím byla jejich výuka 

zajímavá. Stačí od nich tak trochu opisovat. Dále zohledníme nové poznatky, které nám 

současné vědy přinesly (pedagogika, didaktika, sociologie a psychologie), přihlédneme 

k vývoji společnosti a jejich potřebám a zdá se, že to máme v kapse. Ale pravda je bohužel 

méně růžová. 

V dnešní době se hodně mluví o krizi autority. Nejde jen o školní autoritu, ale o autoritu 

v celé společnosti. Chybí totiž sdílení. V současnosti se sdílí na veřejných sítích snad vše, od 

pocitů, přes názory i fotografie, sdílené sebevraždy. Ale zcela se vytrácí předávání morálních a 

společenských hodnot z generace na generaci. Voláme po uznávání těchto tradičních hodnot, 

objevují se i v předvolebních projevech politiků a politických stran, bohužel se však následně 

vytrácejí. Nejsou důsledně vyžadovány.  

Stav vzdělanosti ve společnosti zcela jistě neleží jen na bedrech pedagogů. Významnou 

a nedílnou roli hrají rodiče, dále vývoj společnosti, technologií i ekonomický vývoj. Tato 

hlediska výchovného aspektu, nechtějí přijmout fakt, že jsou stejně odpovědní jako 

pedagogický sbor. Jsou to rodiče, politici, ekonomové, kdo odmítají přijmout svůj díl 

odpovědnosti. 

Porevoluční období po roce 1989 vyneslo spoustu názorů, že vše, co bylo před tím, je 

naprosto špatně. Byly odstraněny někdy i zcela nadčasové principy výchovy a školství, které 

neměly s komunistických režimem nic společného. Snad jen to, že trvaly a mohly být režimem 

zneužívány.  Začaly se přejímat horlivě a bez uvážení západní vzorce. Nečekalo se, zda se 

zvolené principy osvědčí. Je to ze západu, tak je to správné. Vždyť naše školství má dlouholeté 

a kvalitní kořeny. Nyní převládají tendence k návratu starých osvědčených principů, k něčemu, 

co skvěle fungovalo. Ale to už jde velice těžce.  

Rodičů, kteří neustále podrývají autoritu učitelů, je mnoho. A od učitelů se očekává, že 

to zvládnou. Především tito rodiče by si měli uvědomit, jakou výbavu poskytli svým dětem do 

budoucna. Když děti přicházejí do předškolních a poté do školních zařízení, jsou nepřipravené 

a nevychované (slovo prosím a děkuji je velká neznámá). Bez základních hygienických návyků 



18 

(mytí rukou, smrkání), dovedností (zavázání tkaniček, pozdrav). Mírně řečeno, laťka padá níž 

a níž. Děti nejsou zvyklé, že se po nich něco chce. Chci tím vším říct, že úloha vychovat kvalitní 

jedince je úlohou nás všech. A je to naším cílem. „Jsem rodič a jsem také učitel“. 

Učitelé nemají skoro žádní pravomoci, které by napomohly zjednat kázeň a pořádek. 

Nemají oporu ani v zákonech. Vše hovoří pro žáka a rodiče. I v úmluvách o právech dítěte se 

píše v článku č. 12 a 13, že každé dítě má právo na svůj názor, může říct, co si myslí, a to ve 

všech oblastech, které se ho dotýkají.  S tím samozřejmě souhlasím. Ale zdá se, že někteří 

rodiče to chápou jinak, často říkají: „Moje dítě má právo na svůj názor a našemu dítěti nebudete 

vnucovat něco jiného.“ 

Dnes se upřednostňuje individualita dítěte a jeho podpora. Ano, ale všeho s mírou a 

rozumem. Žákům vyhovíme, když se chtějí proběhnout, odpočinout. Nemá-li dítě potřebu psát 

nyní diktát, tak si ho napíše jindy, a má-li potřebu zakouřit si v zahradě, dovolíme to? 

Nebudeme mu bránit v jeho individualitě? 

 

3.3 Závěrem 

 

„Musíme počítat s tím, že pro naše děti, žáky a jedince všeobecně jsme v lepším případě 

stabilním bodem, který je provází celým životem. Ukazujeme jim cesty, dráhy, kterými by se 

jejich život měl ubírat, a oni sami si dle svého uvážení vyberou tu svou. Záleží na tom, jaké 

otisky jsme v jejich nitru zanechali a nakolik jsme je dokázali ovlivnit. Oni si hledají i své cesty, 

někdy tím i trpí, ale zároveň se učí a získávají nové poznatky. Dejme jim prostor i pro jejich 

vlastní chyby. Ovlivňujme mladou generaci celou svou podstatou, celým tělem, rozumem a 

citem i vědomostmi. Je nepochybnou pravdou, že autorita výrazně ovlivňuje vztah učitele a 

žáka. Další pravdou je, že s autoritou ve škole to v dnešní době není jednoduché. Učitel by měl 

uzavřít pomyslnou pracovní smlouvu se žáky, Vytyčit společně pojetí života ve třídě. Školní 

pravidla nebo normy musí být nastoleny srozumitelně, jasně a jednoznačně a je nutné setrvávat 

v jejich dodržování. Pravidla dle potřeby se musí dovysvětlit a je nutné potvrdit podíl moci a 

zodpovědnosti všech. Autorita se nepotvrzuje jen v případě nějakého konfliktu. Má směřovat ke 

společnému, sdílenému a hlubokému smyslu a všechny zúčastněné. Je k tomu zapotřebí neustálá 

práce na sobě samém, také boj s pokušením získat stále víc a víc. Pojďme, ovlivníme naše děti 

natolik, že ony zase vychovají další generace a třeba mnohem lépe.“ 
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4 Konspekt knihy 

Když se zamyslím nad knihou, která mě v životě nejvíce ovlivnila, je těžké vybrat jen 

jednu. Jaká kniha nás ovlivní? Musí na nás dýchnout a vrýt se do nás. Hodně záleží na 

načasování, věku, náladě a rozpoložení. Je to spoustu vnějších faktorů. Knih, které mně 

ovlivnily, je určitě nemálo. K některým jsem zpočátku přistupovala z povinnosti, ale nakonec 

mě příjemně překvapily. Knihy, o kterých píši, mi změnily pohled na literaturu a četbu. Je 

důležité číst a hlavně se poučit z cizích příběhů. Ale také nesmíme zapomínat, že existuje 

skutečný život okolo nás. Jsou to příběhy našich životů, které nás obklopují a ovlivňují, nejen 

nás, ale i naše rodiny a okolí. 

 

4.1 Kniha, která mě ovlivnila s ohledem na mé povolání 

 

Název knihy:  Jak získat, udržet a neztrácet autoritu 

Autor:   doc. PhDr.. Alena Vališová, CSc. 

Vydání:  1., 2008 

Počet stran:  144 

ISBN:   978-80-247-2282-5 

Vydala:  Grada Publishing, a. s. 

   U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 

Bibliografická citace:  

Klíčová slova: autorita, typologie, komunikace, porozumění, asertivita, etický kontext, 

syndrom vyhoření 

 

Pár slov o autorce: 

Autorka pracuje na Katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Její 

specializace je zaměřena na problematiku autority a manipulaci v sociálních vztazích. Přednáší 

oborovou a obecnou didaktiku. Kromě toho vede kurzy rozvoje sociálních dovedností mladých 

lidí se zaměřením na asertivní styl jednání a komunikaci. 

Dalšími tituly zmíněné autorky jsou kupříkladu:  

 Pedagogika pro učitele 

 Komunikace a vzájemné porozumění 

 Analýza vyučování 
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Zdůvodnění výběru uvedené knihy: 

Tato kniha mě zaujala svou tématikou. Téma autority mě provází celým mým životem 

osobním, profesním i rodičovským. Dalším důvodem je má bakalářská práce, ve které se již 

tímto tématem zabývám v mé eseji. Je dobré podepřít tuto problematiku i knihou a odborníky, 

kteří mají své zkušenosti a vědomosti. Tuto knihu bych doporučila přečíst nejen svým kolegům, 

ale i laikům, kteří zastávají roli rodiče či vychovatele. V knize je spousta odpovědí na otázky, 

které se nám rodí v hlavě a je zapotřebí si na ně odpovědět a zároveň získat nadhled. 

 

Struktura knihy: 

Kniha je rozdělena do sedmi kapitol. 

Úvodem několik slov: 

Autorka v úvodu otvírá téma autority, které možná není tématem běžných diskuzí, ale 

souvisí s rodinou, výchovou a to předkládáním výchovných požadavků na školní prostředí. 

Dále se vztahuje k pracovnímu prostředí, firemní kulturou s profesními vztahy.  Tato kniha se 

zaměřuje na autoritu ze širšího pohledu mezilidských vztahů. V dnešní uspěchané době jako by 

se volalo po autoritě. A právě tato publikace nám nabízí několik postřehů, doporučení a 

odpovědí pro různé pohledy na tuto problematiku. Každý z nás nějak reaguje na určité podměty 

okolního světa v určité etapě svého života specifickým způsobem. Vyjadřujeme tím své emoce, 

pocity, myšlenky a postoje naše i ostatních. Žijeme v určitém společenství, ve kterém se 

vytvářejí vztahy a jejich kvalita je podmíněna porozuměním sobě i ostatním. Také záleží na 

tom, jakou máme kvalifikaci, odbornost, zkušenost. Jaké jsou naše temperamentové a 

charakterové vlastnosti.  Neméně záleží i na způsobu komunikace a jednání. V této oblasti 

vzniká řada problémů a většina z nás se ptá: 

 Jaké jsou cesty k lepšímu pochopení? 

 Lze rozvíjet zdravé sebehodnocení a přiměřené sebevědomí? 

 Jak poznáme, že druhý člověk je skutečnou autoritou? 

 Jak rozvíjet a neztrácet autoritu? 

 

Poté autorka vysvětluje, jak pracovat s textem. Vycházet od obecného seznámení 

s tématem autority v mezilidských vztazích a směřovat ke konkrétním sociálním dovednostem. 

Součástí vybraného textu jsou i testy, úkoly a cvičení, ke kterým je vhodné se vracet a 

porovnávat s reálnými životnímu situacemi. 
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Autorka píše: „Vážení čtenáři, nejvíce záleží na vás. Publikace nepodává na uvedené 

otázky jediné možné odpovědi, protože takové, vzhledem ke složitosti mezilidské interakce, 

opravdu neexistují. Zákony lidské psychiky jsou rozmanité a flexibilní, nicméně každý z nás 

potřebuje pevný bod, který by mu pomáhal zvládat stále a stále nové situace. Nejčastěji tento 

bod nacházíme v druhých lidech, kterých si vážíme, ke kterým máme důvěru a kterým věříme. 

O projevech takových lidí hovoří následující text a jeho jednotlivé části.“ 

 (Alena Vališová, Praha, 2008) 

 

1. Kapitola  

Autorita se těžko získává, ale lehce ztrácí 

(Str. 15 – 32) 

Bez autority to nejde. Co vlastě je a není autorita? Autorita v našem společenství je 

spojována s pojmy: povinnost, pravidla a disciplína. Společnost je mylně spojuje 

s manipulativní činností, v niž k dosažení poslušnosti zneužívá  či využívá moc. Nejde zde o 

skutečnou autoritu. Nesmí totiž chybět dobrovolný respekt a důvěra. 

 

Dále v knize následují různá cvičení, jako například: 

 

Z nabídky vyber pět – sedm pojmů, které by vyznačovaly člověka, jehož byste byl 

ochoten považovat za autoritu. 

 Spolehlivost 

 Komunikativnost 

 Odborné znalosti 

 Důslednost 

 Aktivnost 

 Zkušenost 

 Otevřenost 

 Zájem o druhé 

 Tvrdost v jednání 

 Šarm a osobní přitažlivost 

 Všeobecná inteligence 

(Tučné pojmy jsem vybrala dle svého mínění.) 
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Autorita a její pojmový labyrint 

V definici objasňování termínu neexistuje shoda. Patří to k rysům moderní doby. Hovoří 

se o autoritě osobní, pravé, přirozené, ale i mocenské, vladařské. Autoritu jako širokou a 

komplexní oblast můžeme interpretovat z jednotlivých vědních disciplín, ale dochází 

k překrývání některých pojmů (svoboda, manipulace, moc, odpovědnost, tradice, právo, 

povinnost). 

 

Sociální podmíněnost autority 

Ve světě lidí se neodehrává nic jen tak. Působí na sociální prostředí a to první je rodina. 

Probíhají zde sociální hry za pomoci sociálních rolí, které jsou rozděleny do vedoucích a 

následujících rolí (rodič – dítě, učitel - žák, podřízený - vedoucí). Všechny tato role se spolu 

dotvářejí, dolaďují. Vazba mezi alespoň dvěma lidmi je sociální vztah nositel autority (člověk, 

který ovlivňuje ostatní a vede) a příjemce autority (autoritu nositele přijímá a uznává.) 

 

Dvojí přistup k autoritě 

Aspekt relativnosti – získání autority v určité časovém období (pracoviště, rodina, 

škola). Učitel nemusí mít stejnou míru autority v různých sociálních skupinách a různých 

směrech. 

Aspekt asymetričnosti – nositel autority ovlivňuje ostatní svým převažujícím vlivem a 

vytváří vztah nadřízenosti a podřízenosti. Asymetrie může pramenit z formální funkce. 

 

Důležité je ale rozlišovat autoritu od autoritářství. Autoritář je zpravidla ten, kdo neumí 

být autoritou. 

 

Člověk a svobodné rozhodování 

Podstata svobodného rozhodování je ve spojení s odpovědností vůči sobě, ale i ostatní 

lidem. 

 

Tato kapitola je zakončena testem: Jak rozvíjet svou autoritu? Test je potřeba pravdivě 

vypracovat, a v závěru následuje zhodnocení. 
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2. Kapitola 

Autorita dnes – typologie a kritéria jejího členění 

(Str. 35 – 44) 

V této kapitole se píše o krizi autorit současné doby a hodnotovém relativismu. 

S autoritou velmi úzce souvisí i hodnotová orientace a hierarchie hodnot společnosti, ve které 

žijeme. V popředí tohoto hodnotového systému jedinců, kteří jsou považováni za autoritu, 

odkrýváme významný zájem o druhé. Je nutné si uvědomit, že ne každý, kdo má moc, má také 

autoritu. Dosažení cílů vyžaduje porozumění podstatě moci, které se zakládá na určitých 

předpokladech, schopnostech, ale také možnostech uskutečňovat potřebné sankce. 

Jsou zde také vytyčená kritéria členění autority a typologie. 

 

3. Kapitola 

Osobnost nositele autority 

(Str. 47 – 62) 

Souhrn vzájemného působení mezi člověkem a jeho sociálním prostředím nazýváme 

společenskou interakcí a ta umožňuje socializaci člověka. Zvládnutí sociálních kontaktů má 

velký význam. Probíhá mezi jedinci komunikace a zde se odráží význam sociálních rolí a pozic. 

Každá osobnost disponuje obecnými a individuálními charakteristikami, dle kterých lze 

roztřídit jedince na typy: 

 Melancholik 

 Flegmatik 

Tyto dva typy zařazujeme do skupiny: Introvert 

 Cholerik 

 Sangvinik 

Řadíme do skupiny: Extrovert 

Proces, který je velmi složitý, je přechod od dětství do dospělosti. Ten se může 

uskutečnit za určitých podmínek. Dospívající začne přirozeně a dobrovolně sdílet s dospělými 

souhrn platných norem, pravidel a požadavků, tzv. P – P – P (právo, pořádek, povinnosti). 

Následuje vysvětlení, co autoritu oslabuje, a naopak co posiluje. 

Oslabuje: nejistota, neznalost, nerozhodnost, nevyrovnanost, nedůslednost, 

nespravedlnost, nedodržení slibů, nadřazenost  
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Posiluje: umění vedení a řízení týmu, vysoká profesionálnost a odborné znalosti, 

komunikativnost, kooperace, předcházení konfliktů, velkorysost, důslednost, zvládání citových 

vazeb, umění sdělovat kritiku, ale i pochvalu, zvládání stresu 

 

I zde je použit další test: Jste introvert nebo extrovert? 

 

4. Kapitola 

Komunikace jako předpoklad porozumění 

(Str. 65 – 81) 

V této kapitole se píše o komunikaci, jak je důležitá v sociálních vztazích. Je ovlivněna 

schopnostmi a zkušenostmi a porozumění. Jsou různé komunikační styly (konvenční, 

konverzační, operativní, osobní). Komunikace je interakce mezi jedinci a slouží k předávání 

informací pomocí slov a neverbálních obsahů (posturologie – sdělování fyzickými postoji, 

kinezika – pohyby rukou, haptika, řeč mimiky, řeč očí, proxemika – oddálení či přiblížení, 

gestika).   

 

7. Kapitola 

Odolnost vůči zátěži a zvládání konfliktu 

(str. 119 – 137) 

Odolnost vůči zátěži je přímo úměrná pozitivnímu ladění jedince. Člověk, který i 

v náročných situacích zůstává v klidu, je psychicky odolný. K okamžitému zvládnutí stresu 

nám napomůže správné dýchání. Konflikt do našeho života patří, a dokonce se i říká, že je 

kořením života. Dává nám prostor k rozvoji osobního růstu. Důležité je, jak ho zvládnout a 

vyřešit. 

Prevence stresu a syndromu vyhoření 

Nikdo z nás se stresu úplně nevyhne. Stres znamená zátěž. Je to reakce na stresový 

podnět (stresor), který narušuje normální funkci organismu. Nejčastěji to jsou konflikty 

v mezilidských vztazích, ztráta sociálních jistot, nedostatek financí, časová tíseň, ztráta někoho 

blízkého, nejistota práce).  Velmi častým problémem v sociálních profesích je syndrom 

vyhoření (burn out efekt). Vzniká v důsledku dlouhodobého stresu. Většinou trvá mnoho let. 

Důležité je předcházet tomuto syndromu. V této knize najdeme spousty rad, cvičení pro základ 

psychohygieny. 

A na konci následuje test s vyhodnocením na téma: „Odoláváte náročným životném situacím?“ 
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5 Profesiografický rozbor pedagogického pracovníka 

5.1 Kvalifikační požadavky dle zákona 

Základem celého systému českého vzdělávání je v současné době tzv. Bílá kniha a 

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon). Podoba jednotlivých 

vzdělávacích programů je určena na národní úrovni Národním programem vzdělávání, dále 

rámcovými vzdělávacími programy a na úrovni jednotlivých školských zařízení školními 

vzdělávacími programy. Střední odborné vzdělávání patří do této soustavy a jeho specifikem je 

vysoký podíl odborných předmětů z konkrétního studijního oboru, tzv. odborný výcvik. Učitel 

odborného výcviku musí splňovat kvalifikaci v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

Učitel odborného výcviku musí v souladu s výše uvedeným zákonem splňovat 

všeobecné předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka a musí splňovat 

podmínky kvalifikace učitele odborných předmětů.  

Všeobecné kvalifikační podmínky pro výkon činnosti pedagogického pracovníka (§ 3 

zákona o pedagogických pracovnících): 

 je plně způsobilý k právním úkonům, 

 má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, 

 je bezúhonný, 

 je zdravotně způsobilý a 

 prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak. 

 

Odborné kvalifikační požadavky pro výkon činnosti učitele odborného výcviku (§ 9 

zákona o pedagogických pracovnících) – podmínkou je získání odborné kvalifikace 

vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním 

programu: 

 v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů odborných předmětů střední 

školy, 

 v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích 

předmětů druhého stupně základní školy a všeobecně-vzdělávacích předmětů střední 

školy studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu, 
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 v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích 

předmětů střední školy studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného 

odborného předmětu, nebo 

 studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu,  

a 

 vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu 

v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů střední školy nebo druhého 

stupně základní školy, 

 vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a 

zaměřeném na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy, nebo 

 studiem pedagogiky podle § 22 (dále jen „studium pedagogiky“). 

 

5.2 Profesiogram činností učitele odborného výcviku 

V rámci činnosti učitele odborného výcviku rozlišujeme kategorie jednotlivých činností 

– organizační činnosti, administrativní činnosti, nepřímé pedagogické činnosti, přímé 

pedagogické činnosti a nepracovní činnosti. V předkládaném profesiogramu vycházíme 

z pracovních činností učitele odborného výcviku oboru gastronomie, který má klasický plný 

pracovní úvazek, který vykazuje týdenní pracovní úvazek 40 hodin. Předkládaný grafický 

přehled prezentuje podíl jednotlivých činností v průběhu běžného týdne (bez svátků, prázdnin, 

výletů apod.) a jedná se o průměrné hodnoty.1 

Tabulka 1 – Podíl jednotlivých činností v pracovním výkonu učitele odborného výcviku 

v oboru gastronomie 

Oblast činnosti Počet hodin Podíl 

organizační činnosti 1 3 % 

administrativa 3 7 % 

nepřímá pedagogická činnost 4 10 % 

přímá pedagogická činnost 31 77 % 

nepracovní činnosti 1 3 % 

součet 40 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

                                                 
1 To znamená, že např. ne v každém týdnu se objevují nepracovní činnosti, ovšem pak v jiném období je 

těchto činností více. 
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Graf 1 - Podíl jednotlivých činností v pracovním výkonu učitele odborného výcviku 

v oboru gastronomie 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Největší procentuální podíl v činnosti učitele odborných předmětů v oboru gastronomie 

zahrnují přímé pedagogické činnosti. V souladu s nařízením vlády č. 75/2005 Sb., nařízení 

vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti se na odborných školách pohybuje rozsah 

přímé pedagogické činnosti učitelů odborného výcviku v rozsahu 25 – 35 hodin týdně. Učitel 

odborného výcviku v oboru gastronomie má podle zkušeností průměrný týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti asi 31 hodin. V rámci výkonu svého povolání však učitel odborných 

předmětů v oboru gastronomie vykonává i tzv. nepřímou pedagogickou činnost, tedy práce 

související s přímou pedagogickou činností. Tyto činnosti pokrývají asi 10 % činnosti 

v týdenním úvazku učitele odborného výcviku a zahrnují takové činnosti jako dohled a dozor 

nad žáky na chodbách, ve školních jídelnách, pohotovost pro zastupování, příprava učebních 

plánů a učebních pomůcek apod. 

Velmi důležitá je také oblast činnosti zahrnující administrativní úkony. Učitel 

odborného výcviku musí vést dokumentaci učitele jako třídní knihu, třídní výkaz, elektronickou 

matriku, záznamy hodnocení žáků, evidenci absence žáků apod. Tato oblasti činností zaujímá 

přibližně 7 % týdenního časového plánu učitele odborného výcviku v oboru gastronomie. 

Nejmenší část činnosti učitele odborného výcviku v oboru gastronomie tvoří oblasti 

organizační činnosti a nepracovní činnosti (oboje shodně po 1 % z celkového týdenního času). 

Organizační záležitosti a jejich podíl se přímo odvíjejí od velikosti a typu školy, takže v případě 

učitele odborného výcviku v oboru gastronomie se jedná zejména o organizaci zajištění 

pomůcek a materiálu k výuce odborného výcviku (zajištění surovin apod.) a také organizace 
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výletů, exkurzí apod. V rámci nepracovních činností identifikujeme řadu činností a aktivit, 

které se dějí velice nepravidelně a často také neplánovaně. Jedná se např. o komunikaci se žáky 

mimo a nad rámec pedagogického procesu, konzultace s kolegy netýkající se pracovní činnosti 

apod. 

Přestože v rámci činnosti učitele odborného výcviku v oboru gastronomie existuje celá 

řada nepedagogických činností, které tento učitel ve svém týdenním rozvrhu vykonává, stěžejní 

část jeho činnosti zahrnuje činnost přímou pedagogickou. Už jen vzhledem k rozsahu této 

oblasti činností, ale také vzhledem k její důležitosti je zřejmé, že v této kategorie bude celá řada 

jednotlivých úkonů a činností. Pro přehlednost jsme jednotlivé činnosti učitele odborného 

výcviku v oblasti gastronomie zahrnuté do kategorie přímá pedagogická činnost dále rozčlenili 

na jednotlivé podkategorie a identifikovali jsme jejich rozsah v rámci týdenního časového 

přehledu. Podkategorie, tedy druhy přímé pedagogické činnosti u učitele odborného výcviku 

v oblasti gastronomie přímo vyplývají z vyhlášky č. 263/2007 Sb., vyhláška, kterou se stanoví 

pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí ve znění pozdějších 

předpisů. Jedná se o kategorie výuka odborného výcviku, suplování, příprava, hodnocení, 

dohled, spolupráce, vlastní rozvoj. Oblast dohledu nad žáky a studenty jsme výše zařadili do 

oblasti nepřímé pedagogické činnosti a to proto, že učitel odborného výcviku sídlí mimo hlavní 

budovu školy a tedy se na dohledu na chodbách apod. nepodílí. Dohled je realizován přímo ve 

výuce odborného výcviku v rámci pedagogického procesu. 

Tabulka 2 – Přehled podílu jednotlivých skupin činností v rámci přímé pedagogické 

činností 

Druh přímé pedagogické činnosti Počet hodin Podíl 

výuka vlastního oboru 18 59 % 

suplování 2 6 % 

příprava 4 13 % 

hodnocení 4 13 % 

spolupráce 2 6 % 

vlastní rozvoj 1 3 % 

součet 31 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 2 - Přehled podílu jednotlivých skupin činností v rámci přímé pedagogické činností 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Největší část přímé pedagogické činnosti učitele odborného výcviku v oboru 

gastronomie tvoří samotná výuka odborného předmětu. Odborný výcvik je ve zkoumané oblasti 

vyučován v blocích ve dvoutýdenních intervalech. Proto, aby měl odborný výcvik smysl, 

zahrnuje jeho výuka vždy celé dopoledne. Vzhledem k velikosti školy je v předkládaném 

případě odborný výcvik vyučován každý den pro různé ročníky a třídy (pro přehlednost jsou 

třídy ještě děleny na menší skupiny, aby bylo možné skutečně vařit pod dohledem) a zahrnuje 

to tedy pět dní v týdnu ve shodném časovém rozsahu čtyř hodin. Výuka odborného výcviku 

v oblasti gastronomie je praktickým vyučováním, v rámci kterého žáci skutečně vaří. Důležitou 

součástí je domácí příprava žáků a teoretická příprava v jiných předmětech, protože cílem 

odborného výcviku v oblasti gastronomie je prakticky naučit žáky jednotlivým postupům ve 

vaření. Kromě toho učitel odborného výcviku v oboru gastronomie supluje, pokud je to nutné, 

provádí přípravu na vlastní vyučování (volí téma, promýšlí postupy, vypracovává testy a 

písemné práce), hodnotí (jedná se o hodnocení testů a domácích úkolů, hodnocení úspěchu na 

proběhlém odborném výcviku se děje přímo v hodině jako součást výuky), spolupracuje 

s ostatními pedagogy, rodiči, dalšími pracovníky školy a také provádí vlastní rozvoj (v našem 

konkrétním případě zejména samostudiem, méně již kurzy pro pedagogy odborných výcviků). 
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5.3 Vyvození předpokladů pro výkon profese učitele odborného výcviku  

Z výše uvedeného profesiogramu je možné vyvodit soubor předpokladů pro vykonávání 

profese učitele odborného výcviku v oblasti gastronomie. Na jednu stranu jsou tyto 

předpoklady všeobecného rázu, tedy předpoklady, které by měl pro výkon své profese splňovat 

každý pedagog bez ohledu na obor, aprobaci či úvazek. Na druhou stranu je však nutné zaměřit 

se také na specifika, která po pedagogovi přímo vyžaduje obor gastronomie a výuka odborného 

výcviku. Obě tyto stránky budou v následujících oblastech předpokladů zohledněny. 

 

5.3.1 Tělesné a duševní schopnosti 

I když to nemusí být na první pohled jasné, každý pedagog včetně učitele odborného 

výcviku by měl být tělesně zdravý a také psychicky vyrovnaný. Dokázání zdravotní 

způsobilosti pro výkon pedagogického povolání je legislativním předpokladem výkonu 

povolání učitele u nás. Je třeba si uvědomit, že učitelská profese je psychicky velice náročným 

povoláním, které po jeho vykonavatelích požaduje psychickou odolnost, vyrovnanost a 

schopnost sebereflexe. Co se týče dalších duševních, respektive osobnostních předpokladů, od 

učitele se očekává komunikativnost, otevřenost, spravedlnost. Velice důležitou osobnostní 

schopností, která je pro výkon učitelského povolání stále důležitější, jsou určité manažerské 

schopnosti (Drahovzal – Kilián – Kohoutek, 1997, s. 15). Je třeba si uvědomit, že u osobnosti 

učitele stále více vystupuje do popředí schopnost zaujmout žáky, předat jim vědomosti a 

celkový přístup k životu na úkor faktografické odbornosti. Dokázat všechny tyto aspekty 

pedagogického procesu vyplnit vyžaduje schopnost organizace práce a také práce s lidmi. 

V případě učitele odborného výcviku jsou tyto předpoklady stejně důležité, možná ještě 

důležitější. Specifikem odborného výcviku je předat žákům a studentům praktické zkušenosti 

v daném oboru a to se těžko podaří, pokud je pedagog nadřazený studentům, pokud je nedokáže 

zaujmout, nebo pokud nedokáže postup přípravy a výroby jídel náležitě vysvětlit. Odborný 

výcvik se vyučuje na středních odborných školách a učilištích, takže učitel se setkává 

s mladými lidmi v období dospívání. Proto je velice důležitý být učitelem spravedlivým, 

otevřeným názorům a kritice ze strany žáků a studentů, flexibilním a nezaujatým. Zaujmout a 

vhodně pedagogicky působit na tuto cílovou skupinu je totiž velice těžké a zejména duševní 

schopnosti jsou základem úspěchu (Langmeier – Krejčířová, 2006, s. 141 - 145). 
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5.3.2 Odborná připravenost 

Každý pedagog musí být k výkonu své profese odborně způsobilý. Tato způsobilost 

zahrnuje jednak adekvátní pedagogické vzdělání, jednak adekvátní vzdělání v oboru výuky. 

V případě učitelů odborných předmětů je situace velice složitá. Odborníci se shodují na tom, 

že na učitele odborných předmětů jsou kladeny vysoké nároky a jejich osobnost, zkušenosti a 

přístup jsou jedním z hlavních determinantů celého vyučovacího procesu odborného předmětu. 

Učitel odborných předmětů je charakterizován jako odborník - pedagog, jehož schopností by 

v prvé řadě mělo být dokázat objasnit zákonitosti výchovně-vzdělávacího procesu a zjistit, za 

jakých podmínek a jak nejefektivněji lze dosáhnout obecných i specifických cílů odpovídajících 

individuálním i společenským potřebám a zájmům při výuce odborného předmětu (Čadílek – 

Loveček, 2005, str. 13).  

Přestože se odborná připravenost očekává od každého pedagoga bez ohledu na oblast 

výuky, u učitelů odborných předmětů, respektive odborného výcviku, se jedná o faktor velice 

sledovaný a v podstatě rozhodující o úspěchu celého pedagogického procesu. Na druhou stranu 

je nutné si uvědomit, že učitel odborného výcviku nemůže být pouze odborníkem v dané 

oblasti. I ten nejlepší kuchař nebude dobrým učitelem, pokud nedokáže své zkušenosti žákům 

předat a pokud nedokáže využít pedagogické znalosti a vědomosti. Takže i když byla dříve 

praxe taková, že odborné předměty a výcviky vyučovali lidé se zkušenostmi v oboru, současný 

trend vyžaduje doplnění této specifické odbornosti také o odbornost pedagogickou. 

 

5.3.3 Morálně charakterový profil 

Už několikrát bylo výše zmíněno, že úspěšnost celého pedagogického procesu závisí na 

osobnosti učitele, na jeho povaze, na jeho přístupu k žákům, na jeho odbornosti. Pedagogický 

proces je však velice komplexním jevem, jehož cílem rozhodně není pouze naučit žáky vařit. 

Pedagogický proces má na žáky působit celkově, má se podílet na rozvoji jejich osobnosti, na 

vytváření žebříčku hodnot, životních postojů a formovat jejich budoucí vývoj. Od učitelů se tak 

nezbytně očekává také určitý morálně charakterový profil. Ovlivňování žáků prostřednictvím 

pedagogického procesu může být velice významné a v případě žáků středních odborných škol 

může být dokonce zásadní. Žáci středních odborných škol se nacházejí v těžkém vývojovém 

období dospívání, které se projevuje celou řadou fyzických, psychických a sociálních změn a 

mimo jiné také dochází k určitému posunu autorit a jejich hodnocení (Vágnerová, 2008, s. 323 

- 325). Pro mnoho mladých lidí přestávají být stěžejní autoritou rodiče a začínají svou pozornost 

přesouvat na jiné dospělé a vrstevnické skupiny. Učitel na střední odborné škole se tak může 

stát vzorem pro své žáky a z tohoto hlediska by měl být morálně bezúhonný. 
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Morální a charakterové vlastnosti učitele odborného výcviku v oboru gastronomie 

velice úzce souvisejí s jeho osobností, tedy s duševními schopnostmi. Takový učitel musí být 

spravedlivý, musí dokázat žákům přiznat svou chybu či nevědomost, musí se sám chovat a 

jednat tak, aby mohl jít žákům příkladem. Samozřejmostí je profesionální vystupování, 

zahrnující vhodné oblečení a úpravu zjevu, úroveň vyjadřování a to jak mluveného, tak psaného 

slova apod. Na druhou stranu je učitel odborného výcviku v rámci své profese konfrontován 

s mladými lidmi, ke kterým je třeba v případě potřeby přistupovat neformálně a kamarádsky. 

Učitel odborného výcviku se totiž může velice rychle stát pomocníkem a oporou mladého 

člověka, zejména když se tento stane rizikovým jedincem a je třeba postarat se o prevenci 

výskytu negativních jevů či dokonce intervenci v případě vyskytnutí problému. 

 

5.4 Podmínky pro výkon profese 

Výkon každého povolání závisí na celé řadě vnějších podmínek, kromě jiného na 

technickém zázemí, ekonomických možnostech a celkových sociálně psychologických 

podmínkách. V případě učitele odborného výcviku v oboru gastronomie je nezbytně nutné 

disponovat dostatečným technickým a technologickým zázemím. Odborný výcvik v oblasti 

gastronomie je přímo zaměřen na nácvik vaření žáků přímo v podmínkách kuchyně. Základem 

je tedy kuchyňské vybavení zahrnující veškeré potřebné přístroje, techniku, vybavení a další 

podmínky (osvětlení apod.). Současně je nutné, aby tyto podmínky byly přizpůsobeny tomu, 

aby žáci mohli vykonávat odborný výcvik v malých skupinách, v nejlepším případě po 

dvojicích či samostatně. Kromě rozsahu technického vybavení je také nutné zajistit jeho 

modernost, protože žáci jsou odborným výcvikem připravováni na uplatnění v praktickém 

provozu restauračních, hostinských a pohostinských provozů, takže je nutné udržovat krok 

s moderními používanými technologiemi a skutečnou praxí. 

S tímto faktorem přímo souvisí také ekonomické podmínky pro výkon profese učitele 

odborného výcviku v oblasti gastronomie. Právě technické vybavení pro výkon tohoto povolání 

nezbytné, je finančně náročné. Musí totiž splňovat nejen podmínky nutné pro realizaci vaření, 

ale je třeba také splňovat bezpečnostní normy související a vycházejí z bezpečnosti a ochrany 

zdraví dětí, žáků a studentů. Tyto podmínky jsou velice přísné a jejich dodržování je 

nezbytností. Ekonomické podmínky se v případě učitele odborného výcviku v oblasti 

gastronomie projevují také v jeho možnostech plánování a realizace jednotlivých výukových 

bloků. Při realizaci výukových bloků žáci na podnět učitele přímo vaří a to vyžaduje disponovat 



33 

surovinami, ze kterých je možné vařit. Ekonomické možnosti učitele, respektive školy, pak 

rozhodují o tom, z jakých surovin a tedy i jaká jídla budou žáci v odborném výcviku vařit. 

Sociálně psychologické podmínky jsou podmínky rozdílné v každém povolání. Na 

výkon učitele odborného výcviku v oblasti gastronomie samozřejmě působí jeho okolí – 

kolegové, vedení školy, celkové společenské prostředí a přístup k učitelům jako k profesi, 

postoj rodičů i samotných žáků. Všechny tyto faktory se přímo odrážejí ve výkonu učitelského 

povolání. V případě učitele odborného výcviku v oblasti gastronomie je třeba počítat také se 

zátěží, která působí na psychiku učitele s nebezpečím zranění žáků. Samotný proces vaření je 

často spojen s manipulací s horkými předměty, otevřeným ohněm, s manipulací s ostrými 

předměty apod. Nebezpečí zranění žáka je v tomto druhu odborného výcviku opravdu vysoké, 

což se může na kvalitě pedagogické činnosti opravdu negativně projevit. Zvláště se tak může 

dít u učitelů, kteří tuto negativní zkušenost již mají. 
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6 Případová studie školy Ondřejská, Karlovy Vary 

 

6.1 Vedení školy 

 

Název:    Střední škola stravování a služeb 

IČO:    00 52 00 55 

Adresa:   Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary 

Ředitel:    RNDr. Jiří Neumann 

Právní forma:    Příspěvková organizace 

Zřizovatel:   Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

Datová schránka:  jhat5g9 

Sekretariát:   Jitka Valvodová 

Zástupce ředitele:  Mgr. Yvona Chrudimská (teorie – statutární zástupce) 

    Ing. Dana Vraná (teorie) 

    Vladimíra Vašíčková (praxe) 

    Veronika Petříčková (ekonomika) 

Manager:   Radka Lovecká (personalistika a provoz) 

 

6.1.1 Charakteristika školy 

 

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary je vzdělávacím subjektem, který má 

stoletou tradici. Má bohaté zkušenosti a kvalitní zázemí. Působení školy je zakořeněné v 

povědomí u odborné, ale i laické veřejnosti v našem kraji. 

Nabídka vzdělávacích oborů je zaměřena na gastronomii. Dominujícími obory 

vzdělávání na naší škole jsou obory gastronomické, které doplňují obory obchodní. Dále 

úspěšným otevřeným oborem, o který je velký zájem „Kadeřník.“ V důsledku slučování škol je 

zde od školního roku 2017/18 i E – obor pro žáky se specifickými poruchami. Vzájemná 

prostupnost mezi jednotlivými formami a stupni středního vzdělávání je na škole zajištěna 

tříletými obory s výučním listem, na které navazuje výběrově nástavbové studium, dále 

čtyřletými obory s maturitou. Jako další možnost je celoživotní vzdělávání (dálkové studium). 

V nabídce jsou obory zakončené výučním listem i obory maturitní. 

Škola sídlí přímo na lázeňským centrem v malebném prostředí Ondřejské ulice 

v Karlových Varech, v roce 2010 přešla z majetku města Karlovy Vary do majetku 
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Karlovarského kraje se správou svěřenou škole. Jde o historickou budovu, která musela být 

zrekonstruována dle potřeb výuky, a skvěle vybavena odbornými učebnami, didaktickými 

technikami, knihovnou s odbornými knihami, informačními technologiemi a samozřejmě 

i systémy zabezpečení. 

Výuka je rozdělena na vyučování teoretické a praktické. Teoretickou výuku zajišťují 

zkušení pedagogové. Na této škole se vyučují 3 cizí jazyky: anglický, německý a ruský. Karlovy 

Vary jsou lázeňské město, které má nemalou historii a přijíždí se, spousty zahraničních 

návštěvníků, láze0nských hostů a je potřeba s nimi umět komunikovat. 

Významnou pozornost věnuje škola praktickému vyučování žáků, tedy odborné praxi. 

Ta je vedena zkušenými učiteli odborného výcviku a probíhá v různých provozech. Jsou to 

renomované hotely i restaurace, které mají už své jméno ve městech a regionech. Toto prostředí 

žákům garantuje odborný růst a neomezené možnosti pro jejich profesi. Víme, že kvalitní 

příprava umožňuje lepší uplatnění na současném trhu práce. Tím našim žákům nabízíme mnoho 

možností a příležitostí k získání vědomostí a dovedností ve svém oboru, ale také zkušeností, 

které jsou nepřenosné. Další aktivitou naší školy je vlastní restaurace, kde také probíhá výuka 

našich žáků, a mimo výuky zde probíhá každoročně několik kurzů gastronomických, prezentací 

a seminářů, které jsou vedeny uznávanými odborníky. Žáci této školy se každý rok účastní 

odborných soutěží, v nichž získávají opakovaně nemálo ocenění. Probíhá i zahraniční 

spolupráce s partnery z Německa, nabízí se tam stáže pro nejlepší žáky a viditelně provází 

společenské oboustranné akce měst a krajů. Naši absolventi působí v gastronomii a hotelnictví 

na mnoha významných profesních postech. Také pro žáky oboru „Kadeřnictví“ provozujeme 

vlastní kadeřnictví, kde žáci nabývají své první zkušenosti a vědomosti.  

Objekt odloučeného pracoviště praktického vyučování, nábřeží Jana Palacha 26, 

sloužící jako restaurace a školní jídelna, je též majetkem Karlovarského kraje svěřeným do 

správy školy. Kapacita školní jídelny činí 200 stravovaných. Organizace má současně ve správě 

objekt Staré náměstí č. p. 134 a 135 v Sokolově, který je majetkem zřizovatele, neslouží však 

vzdělávání a je dlouhodobě pronajat.  

Odborný výcvik žáků je realizován jen na pracovištích, kde disponují vhodným 

sociálním i technologickým zařízením. Většinou jde o hotelové komplexy v našem regionu. 

Se školou dále spolupracuje „Sdružení rodičů při SOU stravování a služeb“, samostatně 

registrované MV ČR. Jako sdružení fyzických osob a dále „Nadační fond SOU stravování a 

služeb“. Oba subjekty poskytují škole finanční podporu pro vzdělávací, zahraniční i 

volnočasové aktivity. Ve škole je zřízena a pracuje základní organizace ČMOS pracovníků 

školství. 
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Škola je členem Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace kuchařů a cukrářů ČR, se 

kterou každoročně pořádáme prestižní celostátní gastronomickou soutěž žáků středních škol 

„Lázeňský pohárek“. Škola je též nositelem našeho nejvyššího gastronomického vyznamenání, 

zlatého řádu Magdaleny Dobromily Rettigové. 

 

6.1.2 Materiální zabezpečení školy  

 

Stavebně technický stav budovy školy se aktuálně zlepšil. V roce 2011 prošla budova 

rekonstrukcí kupříkladu: opěrné zdi, zábradlí podél budovy, přístupový mostek do objektu, 

stabilizace stropů, výměna oken s novou fasádou. V roce 2017 a 2018 došlo k úplné stavební 

rekonstrukci dalších učeben a dvou sboroven. Těmito úpravami se zvýšila bezpečnost, estetická 

úroveň exteriérů i interiérů. 

 

6.1.3 Praktické vyučování 

Praktické vyučování žáků se uskutečňuje v souladu se Školským vzdělávacím 

programem, je zajišťováno v reálném pracovní prostředí a vyučování probíhá pod vedením 

učitelů odborného výcviku. Odborný výcvik žáků je realizován jen na pracovištích, kde 

disponují vhodným sociálním i technologickým zařízením. Většinou jde o hotelové komplexy 

v našem regionu. 

Smluvně zajištěné pracoviště: 

 Hotel Imperiál 

 Hotel Ambassador 

 Hotel Carlsbad Plaza 

 Školní restaurace Luna 

 Školní kadeřnictví 

 Grandhotel Pupp 

 Domov mládeže – ŠJ Lidická 

 OP Stará Role 

 ZJ Sokorest 

a dalších šestnáct společností, fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění 

k činnosti v daném oboru a to pod vedením instruktorů a pravidelným dohledem vedoucí 

učitelky odborného výcviku. 

Ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR škola pořádá několik prestižních 

astronomických soutěží. „Lázeňský pohárek“ – každoročně pořádaná již 19 let. Tato soutěž 
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získala uznání, význam a stala se důležitou tradicí. V roce 2017 se soutěže zúčastnilo 28 

vybraných nejlepších žáků z gastronomických škol. I zde máme své úspěchy. 

Žáci naší školy se zúčastnili i několika odborných soutěží. Patří sem již zmíněný 

Lázeňský pohárek, ale i Gastro Hradec, Finlandia Vodka Junior Cup, Plzeňský korbel, 

Karlovarský Food Cup, ve kterých naši budoucí gastronomové byli mnohokrát úspěšní. 

Během školního roku se konají různé kurzy a prezentace, které jsou pod vedením 

gastronomických odborníků. 

 Barmanský kurz 

 Baristický kurz 

 Kurz italské a španělské kuchyně 

V březnu 2018 poskytovala naše škola gastronomické služby španělskému 

velvyslanectví. 

Ve spolupráci se zástupcem izraelského velvyslanectví proběhl také kurz a zároveň 

týden izraelské kuchyně.   

Další aktivity v roce 2017 pokračovaly ve spolupráci s hospodářskou komorou IHK 

v Bayreuthu, a to dlouhodobý projekt evaluace a vzájemného srovnání výstupních kompetencí 

žáků posledních ročníků v gastronomických oborech z České republiky, Bavorska a nově i 

Itálie. V březnu 2018 se konala pro 12 žáků v restauraci Luna v Karlových Varech modelově 

praktická část závěrečné zkoušky v oboru Kuchař a Číšník.   

Dále škola spolupracuje s šéfkuchařem hotelu Carlsbad PLAZA stojícím v čele klubu 

Chef de Chef, a místní pobočky AKC ČR, který doplnil vzdělávání odborných předmětů 

prakticky zaměřenými semináři pro jednotlivé ročníky (I. ročník Polévky, II. ročník Nebojte se 

ryb a III. ročník Moderní aranžmá pokrmů). Během školního roku připravily společnosti 

Grandhotel Pupp, Imperial a Carlsbad Plaza a Grand hotel Ambassador i restaurace Luna 

rozšiřující semináře pro žáky na různá gastronomická témata. 

Škola pokračovala v systematické spolupráci se společností Makro v oblasti zpracování 

ryb a sladkovodních i mořských produktů.  

Řada odborných aktivit, jako jsou projekty, proběhla v rámci udržitelnosti projektu 

Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční 

spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko. Akce se týkaly témat tradičních 

krušnohorských Velikonoc a jarních krušnohorských specialit.  
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6.1.4 Aktivity školy navazující na výuku  

 

Za účelem zkvalitnění výuky, její propojení s praxí a trendy v oborech a pro podporu 

motivace žáků byla zorganizována řada akcí: 

 Zahraniční výjezd 10 žáků do Itálie zaměřený na gastronomii včetně praktických aktivit 

 Odborné dvouměsíční stáže 9 žáků v oblasti jižního Bavorska a Bayreuthu ve spolupráci 

s úřadem práce Bundesagentur für Arbeit 

 Tematické exkurze do hotelů, pivovarů, vinotéky, jatek 

 Návštěva gastronomického muzea v Praze a gastro veletrhů Gastro Hradec a Festival 

kávy 

 Účast žáků na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové Praha 

 Tematický zájezd do Muzea hygieny v Drážďanech 

 Exkurze s environmentálním vzdělávacím programem velkocentra Černošín 

 Tematické semináře na úřadu práce v rámci začlenění problematiky trhu práce do výuky 

 Návštěvy okresního soudu a spolupráce s Městskou policií – cyklus Právo pro každý 

den 

 Tematické návštěvy krajské knihovny 

 Tematická exkurze do ČNB v Praze a bankovních domů v Karlových Varech s účastí 

na vzdělávacích programech pro rozvoj finanční gramotnosti žáků 

 Tematická exkurze do Prahy.  

 Sportovní aktivity v rámci výuky připravené pro žáky: 

 Lyžařský výcvik 1. ročníků proběhl na Božím Daru (pro lyžaře a snowboard) 

 Letní turisticko-cyklistický kurz žáků maturitních oborů, Letní dny sportovních aktivit 

školy proběhly v pěti dnech v červnu v areálu Rolava v Karlových Varech, součástí byl 

i výcvik in-line bruslení 

 Vánoční volejbalový turnaj trojic žáků školy 

 V rámci olympiády AŠSK byla škola pořadatelem regionálních kol pro chlapce i dívky: 

- Finále krajského kola Karlovarského kraje v basketbalu 3x3 žáků- Finále krajského 

kola Karlovarského kraje v basketbalu žáků středních škol 

 Žáci školy se úspěšně zúčastnili středoškolské olympiády v 15 kategoriích chlapců i 

dívek 

 Škola se organizačně podílela na organizaci Republikového finále basketbalu středních 

škol 
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 Škola se podílela organizačně i účastí na Juniorském maratonu a Karlovarském 

půlmaratonu 

Celoročně jsou do výuky tělesné výchovy vkládány nové a populární druhy sportů, které 

se snaží motivovat žáky k pohybovým aktivitám a zdravému životnímu stylu. Jde například o 

frisbee, lakros, beach volejbal, in-line atd.  

 

6.2  Aktivity spojené s prezentací školy směrem k veřejnosti  

 

Nedílnou a potřebnou součástí většiny aktivit školy k veřejnosti je zviditelnění a uvedení 

ve známost, že naše škola existuje.    

 Soutěže pořádané školou a účast v soutěžích 

 Komunikace s veřejností 

 Společenské akce 

 Obecně prospěšné činnosti 

 

 Komunikace s veřejností 

Spolupráce školy s rodiči žáků má řadu forem: třídní schůzky probíhají každoročně v 

obou pololetích.  S rodiči nastupujících prvních ročníků plánujeme každý rok setkání s vedením 

školy, metodiky prevence a třídních učitelů, které se týkají pravidel, podmínek a organizace 

vzdělávání na škole.  

 Propagaci přijímání žáků do prvních ročníků nás i ostatní školy každoročně podpořila 

účastí na prezentaci Škola 2018 v Karlových Varech, Ostrově a Sokolově. Dalšími kroky byly 

v prosinci 2017 a lednu 2018 organizace Dnů otevřených dveří, které jsou provázeny ukázkami 

z praktického vyučování jednotlivých oborů, a pedagogové školy navštěvovali setkání s rodiči 

žáků 9. tříd základních škol. Pro širokou veřejnost škola nově uspořádala gastronomické akce 

na téma tradičních krušnohorských Velikonoc a jarních specialit, a dále týden izraelské 

kuchyně.   

 Společenské akce  

V lednu 2018 byl pořádán maturitní ples školy v prostorách Grandhotelu PUPP v 

Karlových Varech.  

Na konci června 2018 proběhlo veřejné slavnostní předávání výučních listů v hotelu 

Richmond.  
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Žáci školy dostávali příležitost účastnit se gastronomických aktivit doprovázejících 

významné společenské akce v regionu, v říjnu 2017 škola poskytovala gastronomickou podporu 

španělskému velvyslanectví.  

 Obecně prospěšné činnosti  

V rámci obecně prospěšné činnosti se žáci školy aktivně zapojili do organizace projektů 

Světluška (podpora nevidomým) a Květinový den proti rakovině.  

Žáci naší školy se velmi aktivně zapojili do jarní dubnové akce „Chceme čisté město 

2018“, kdy žáci školy vyčistili od odpadků zónu okolo budovy školy, stezku Jeana de Carro, 

dále Ondřejskou, Hřbitovní a část Lidické ulice s areálem Slavie. Na nábřeží Jana Palacha 

kromě úklidu odpadků dále upravili prostranství a zeleň před školní restaurací Luna. Za tuto 

akci získala škola první místo mezi účastníky.  

 

6.3 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů  

 

 Šablony pro SŠ a VOŠ  

V rámci prioritní osy 3. operačního programu VVV škola využila výzvy Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ. Škola naplánovala a 

spustila projekt Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání, přičemž v rámci tohoto dotačního 

titulu získala 982 594,- Kč. Cíle projektu jsou zaměřeny především na oblast rozvoje lidských 

zdrojů – pedagogů, na zkvalitnění procesu vzdělávání a na eliminaci školní neúspěšnosti žáků. 

Projekt má délku trvání 2 roky a ve školním roce 2017/18 bylo realizováno cca 45 % z 

následujících plánovaných aktivit:  

Oblast personální podpory SŠ  - školní speciální pedagog  - školní kariérový poradce. 

Oblast osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů SŠ  - vzdělávání pedagogických 

pracovníků DVPP v rozsahu 8, 16 a 24 hodin  - stáže pedagogů u zaměstnavatelů  - tandemová 

výuka  - zapojení odborníka z praxe do výuky Aktivity rozvíjející ICT na SŠ  - zapojení ICT 

technika do výuky  - doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Řada odborných aktivit proběhla v rámci udržitelnosti projektu Kulinářské zážitky v 

Krušnohoří/Erzgebirge z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a 

Svobodným státem Sasko. Akce se týkaly témat tradičních krušnohorských Velikonoc a jarních 

krušnohorských specialit. Škola získává na udržitelnost projektu 130 tis. Kč ročně. 

 

 



41 

 Mezinárodní projekty  

Škola pokračovala v koncepční spolupráci se státní agenturou Bundesagentur für Arbeit 

v Rosenheimu a v Selbu. Tato spolupráce opět vyústila dvouměsíční odbornou stáží 9 žáků 

školy v oborech kuchař a číšník v hotelových zařízeních v okolí Rosenheimu a Bayreuthu. 

Vzhledem k délce praxe rozšířili praktikanti výrazně nejen své odborné, ale především i 

jazykové kompetence.  

V roce 2017 pokračoval ve spolupráci s hospodářskou komorou IHK v Bayreuthu 

dlouhodobý projekt evaluace a vzájemného srovnání výstupních kompetencí žáků posledních 

ročníků v gastronomických oborech z České republiky, Bavorska a Itálie. V březnu 2018 

probíhala ve školní restauraci Luna v Karlových Varech modelová praktická část závěrečné 

zkoušky v oboru kuchař a číšník pro 12 žáků zúčastněných zemí.  

 Projekty financované z cizích zdrojů  

Z dotace Karlovarského kraje ve výši 10 500,- Kč pořádala škola v roce 2018 tři krajská 

kola sportovních soutěží pro žákovské týmy středních škol Karlovarského kraje.  

Z dotace Karlovarského kraje ve výši 49 900,- Kč pořádala škola v září 2017 adaptační 

pobyt žáků tříd prvního ročníku oborů s výučním listem.  

Statutární město Karlovy Vary přispělo dotací ve výši 24 000,- Kč na projekt evaluace 

a vzájemného srovnání výstupních kompetencí žáků posledních ročníků v gastronomických 

oborech z České republiky, Bavorska a nově i Itálie, jehož další etapa proběhla v restauraci 

Luna v Karlových Varech v březnu 2018 

 

https://www.ssstravovani.cz/documents/vz1718.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ssstravovani.cz/documents/vz1718.pdf
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6.3.1 Analýza počtu žáků, jejich rozdělení 

 

Počty a rozdělení přijatých žáků ve školním roce 2011/12 

 

 

Obory Denní studium Dálkové studium 

Kuchař - číšník 368 58 

Gastronomie 46 0 

Obchodník 18 0 

Společné stravování 52 27 

Celkem: 484 85 

(https://www.ssstravovani.cz/ )      tab. č. 1 

Celkem: (stav k 30. 9. 2011) 

Naplněnost tříd je vysoká, činí průměrně 25,5 žáků na třídu v denní formě a 28,3 žáků 

na třídu v dálkové formě. Tyto ukazatele jsou v rámci stavu v Karlovarském kraji velmi 

příznivé. Celkem 569 přijatých žáků. 

 

Kuchař - číšník
76%

Gastronomie
9%

Obchodník
4%

Společné stravování
11%

Graf č. 1

Kuchař - číšník Gastronomie Obchodník Společné stravování

https://www.ssstravovani.cz/
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Počet a rozdělení přijatých žáků ve školním roce 2017/18 

 

 

Obory Denní studium Dálkové studium 

Gastronomie 67 0 

Gastronomie (nástavba) 39 17 

Kuchař – číšník 262 0 

Cukrář 23 0 

Kadeřník 28 0 

Stravovací a ubytovací 

služby 

52 0 

Celkem: 471 17 

https://www.ssstravovani.cz/documents/vz1718.pdf    tab. č. 2 

 

Naplněnost tříd činila průměrně 18,1 žáků na třídu v denní formě vzdělávání. Celkem 

488 přijatých žáků.  Z uvedených 471 žáků bylo 60, 7 % dívek a 39,3 % chlapců.  

Chtěla bych porovnat a znázornit, jak se mění zájem o obory, které se na naší škole 

vyučují. Toto porovnání bude mezi lety od 2011/12 – 2017/18. Uvidíme, že některé obory jsou 

Gastronomie
14%

Gastronomie 
(nástavba)

8%

Kuchař-číšník
56%

Cukrář
5%

Kadeřník
6%

Stravovací a 
ubytovací služby

11%

Graf č. 2

Gastronomie Gastronomie (nástavba) Kuchař-číšník

Cukrář Kadeřník Stravovací a ubytovací služby

https://www.ssstravovani.cz/documents/vz1718.pdf
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nově zřizované (Kadeřník, cukrář a Stravovací a ubytovací služby), ale některé, jako např. 

Obchodník (tedy prodavač) zanikají. 

 

 

(https://www.ssstravovani.cz/)      (Graf č. 3) 

 

Rozdíl v počtu žáků je pokles mezi školním rokem 2011/12 a 2017/18 je 81 žáků. Ale 

v letech 2015/16 a posledním rokem, což je 2017/18 je zaznamenán nárust o 11 až 12 žáků. To 

je velmi kladné, v době, kdy se stále mluví i poklesu zájmu o tyto obory. Potýkají se s tím 

všechny školy.  

 

6.4 Závěrečné šetření a hledání nových cest vedoucí ke zvyšování kvality 

vzdělání  

 

Na území Karlovarského kraje je nyní 37 středních škol. Počet žáků v nich rok od roku 

klesá. Například v roce 2007 střední školy měly přes 13 tisíc studentů a v roce 2016 už bylo jen 

9 563 studujících. Vedení kraje a ředitelé středních škol vidí tento problém jako alarmující a 

rozhodli, že musí nastat změny v oborové struktuře vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání. 

Demokratický vývoj obyvatelstva nebude lepší a pokles stále postupuje. Krajské 

odborné školy nabízejí různorodé obory vzdělání, málo naplněné obory se vyučují na více 

školách, také se zvyšují náklady na výuku.  To vede k nezdravé konkurenci. 
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S tím souvisí opatření, které je nazýváno slučováním škol, které mají totožné obory. 

Tím ostatně prošla i má škola, kdy se sloučením Střední odborné školy Nejdek a Střední 

odborné školy Ondřejská se staly jednou školou. 

Tato situace v posledních letech je ve všech krajích obdobná. I obor kuchař - číšník 

zaznamenává menší oblíbenost oproti předešlým rokům. Dalším problémem se stává nižší 

úspěšnost v absolvování závěrečné nebo maturitní zkoušky.  A pokud studenti úspěšně dovrší 

vzdělání, v oboru nepracují. Odradí je málo peněz a práce na směny. V Karlovarském kraji 

chybí cca 490 kuchařů. Stěžejním problémem je charakter práce. Největší nápor práce je 

v dopoledních, odpoledních a večerních hodinách, soboty, neděle. Ostatní pracující odpočívají, 

relaxují nebo se baví. Kdo z rodičů, partnerů potažmo manželů chce, aby jeho dcera, přítelkyně 

nebo manželka byla ještě po 22. hodině v zaměstnání? 

V dnešní době chybí zaměstnanci snad všude. Zaměstnavatele už ani často nezajímá, 

zda je člověk vyučen v oboru a jestli něco umí. Mnohdy stačí, že má zájem nastoupit. Nároky 

se snižují, a to nejen ve školství, ale také na trhu práce. 

Lázeňské hotely v našem Karlovarském kraji trpí nedostatkem odborníků, 

kvalifikovaného personálu. Poptávka po kuchařích, číšnících, cukrářích, ale i nižší hotelovém 

managmentu převyšuje nabídku. Jan Motlík, generální ředitel hotelu AXXOS, říká: 

„Nevybavuji si jedinou profesi, u které bychom mohli v tuto chvíli říct, že je v ní dostatek nebo 

dokonce nadbytek kvalifikovaných pracovníků.“ Situace dle pana Motlíka je smutná, až 

nepochopitelná. Kam ti lidé, co byli ochotni a schopni pracovat, zmizeli? Tento problém řeší i 

velmi oblíbený, známý a mnoho navštěvovaný hotel Thermal. Ředitel Rudolf Mašata si stěžuje, 

že si nemůže vybírat ty nejlepší, jak tomu bylo dříve. Pracovní síly přijdou z úřadu práce, ale 

vlastně chtějí jen razítko. 

Kraj o této situaci ví a chce toto odvětví podpořit tzv. „studijním stipendiem“. Krajský 

radní Edmund Janisch chce zařadit gastronomické obory mezi ty, které kraj odměňuje 

motivačním a prospěchovým stipendiem. Kraj také zmínil odliv pracovní síly lukrativnějšími 

nabídkami do sousedního Německa. Ředitel naší školy Jiří Neumann přivítal snahu kraje zařadit 

další obory do stipendijního programu a řekl dále: „Problém vězí ale v tom, že je daleko vyšší 

zájem než počet žáků, kteří k nám přichází studovat. Meritum věci je počet škol a oborová 

struktura.“ 

 

Na závěr jeden z mnoho úspěchů našich žáků 

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary dosáhla velkého úspěchu v soutěži, která 

je prestižní, a to „Koruna kreativity 2019.“ Žák 3. ročníku oboru Kadeřník Cao Tan Hoang 
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postoupil z oblastního kola do finále a zvítězil v kategorii Pánský střih a styling. Zároveň byl 

také vyhlášen jako absolutní vítěz celé soutěže. 

 

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary tak prokázala, že je schopna kraj a město 

skvěle reprezentovat nejen tradičně v gastronomii, ale i v dalším oboru, kterému se věnuje 

teprve třetím rokem. Pro obor kadeřník škola vybudovala atraktivní zázemí v podobě dobře 

vybaveného a esteticky upraveného školního kadeřnického salonu a odborné učebny a zajistila 

pro výuku zkušené odborníky. Tyto podmínky škole přivádí do oboru kadeřník kvalitní a 

motivované žáky se zájmem o odborný rozvoj. A je potěšitelné, že tato strategie již tak brzy 

začíná přinášet výsledky,“ uvedl ředitel školy Jiří Neumann. 

Koruna kreativity je jediným oficiálním mistrovstvím České republiky pro studenty 

oborů kadeřník, kosmetička, vizážista, a to díky akreditaci Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR. Soutěž je konána především se záměrem nejen zvýšit profesní úroveň 

studentů, ale zároveň získat šanci na lepší uplatnění na trhu práce. 
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7 Písemná příprava na přímou pedagogickou činnost 

 

Součástí každé odborné školy jsou odborné předměty a praktické vyučování. Teoretická 

výuka se vzájemně prolíná, dle školního vzdělávacího plánu s praktickou. Na naší škole se 

opakuje cyklus jeden týden teorie a týden praxe. Písemná příprava učitele na vyučovací 

jednotku není sice povinným pedagogickým dokumentem, ale v případě začínajícího učitele 

může být ředitelem školy doporučení vypracovat. Zkušený pedagog si dopředu připravuje 

strategii na další vyučovací hodinu nebo pracovní blok. Promýšlí jednotlivé etapy výuky 

a zohledňuje níže uvedené faktory: 

 Kde bude výuka probíhat? Učebna, individuální pracoviště, dílny. 

 S kým bude výuka probíhat? Věk žáků, rozložení chlapců a dívek. 

 Co si mají žáci osvojit, v čem se mají rozvíjet? Stanovení cíle je nejdůležitější 

část. 

 Jaké prostředky a cesty bude využívat? Vymezení základního učiva. 

 Které metody k výuce použije? Vyučovací metody, didaktické pomůcky a 

techniky. 

 Jak bude žáky motivovat a aktivizovat? Vzbuzení zájmu o nové poznávání. 

 Kolik času bude věnovat jednotlivým etapám hodiny? Naplánování časové osy. 

 Jakou organizaci hodiny nebo bloku zvolí? 

 Jak ověřit získané vědomosti a dovednosti? Příprava otázek, problémových 

úkolů a stanovení kritérií pro hodnocení. 

Při přípravě na vyučovací jednotku učitel vychází z tematických plánů na základě 

školního vzdělávacího plánu jednotlivých předmětů. Učitelův detailní přehled o jednotlivých 

žácích je jedním z důležitých předpokladů pro zajištění co nejvíce efektivního vyučování. 

Promyšlená strategie výuky a příprava pomůcek potřebných k výuce je zakončena přípravou 

učitele na další den. 

Na písemnou přípravu učitele jsou různé názory, často se můžeme setkat i s námitkami. 

Je nutné podotknout, že učitel si tuto přípravu vypracuje sám pro sebe, a tím zabezpečí kvalitní 

výuku. Neodkloní se od zamýšleného tématu a vyvaruje se improvizaci. Vždy ví, čím navázat 

a pokračovat. 
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7.1 Příprava učitele na výuku odborného výcviku 

 

Předmět:    Odborný výcvik 

Učební obor:    Stravovací a ubytovací služby – Kuchař 

Ročník:    II. 

Pracovní doba:   7:00 – 13:30, dne 13. 11. 2017  

Tematický celek:   č. 4 

 

 

 

Téma: 

 

Telecí maso, původ, charakteristika, použití jednotlivých částí a 

rozdělení. 

 

 

Vyučovací cíl: 

 

Žák umí rozpoznat rozdíl mezi telecím a hovězím masem dle 

učebnice, zná jeho původ, 

charakteristiku a rozdělení. Bude umět vyjmenovat využití 

jednotlivých částí. 

 

 

Výchovný cíl vyučovací 

jednotky 

 

 Žák spolupracuje s učitelem odborného výcviku. 

 Žák spolupracuje se skupinou. 

 Žák si osvojí techniku krájení masa. 

 

 

Otázky pro opakování již 

probraného učiva 

s návazností na novou 

látku. 

 

1) Vyjmenuj jatečné maso a jeho původ? 

2) Popiš obrázek krávy a vepiš jednotlivé části? 

3) Která část hovězího masa je nejkvalitnější? 

4) Jakou část masa – (hovězí maso) použiješ na kvalitní 

vývar? 

 

 

Motivační část 

 

Výklad nové látky spojený s projekcí prezentace – DUMU 

v PowerPointu. 

Ukázka telecího masa a porovnání s hovězím masem (barva, 

konzistence). 
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Soutěž: Kdo vymyslí nejvíce receptů z telecího masa ve 

skupinách? 

 

 

Organizační forma 

 

 Frontální výuka 

 Kooperativní učení 

 Skupinová výuka 

 

 

 

Vyučovací prostředky 

 

 Kniha technologie 

 Prezentace – DUM 

 Internet 

 Obrazový materiál 

 Vědomosti UOV 

 Jednotlivé části masa – TM a HM 

 

Metody výuky 

 

 

 

 

 

 

Didaktické principy a 

zásady 

 Výklad 

 Dialog 

 Problémové otázky 

 Instruktáž 

 Nácvik krájení masa 

 Komplexní rozvoj žáka 

 Spojení teorie a praxe 

 Zásada názornosti 

 Individuální přístup 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Úvod: (15 min.) kontrola docházky, omluvenky, 

povinná dokumentace, kontrola pomůcek, DÚ, sdělení 

činností učebního dne a cíle. Shrnutí probraného učiva 

formou otázek. BOZP a HACCP. 

2) Nové učivo: (60 min.) telecí maso a jeho použití, zápis 

nové látky do sešitu OV, praktická ukázka rozdílu mezi 

hovězím a vepřovým masem, krájení masa. 

3) Projekce nové látky DUMU (30 min.) – prezentace. 
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Struktura vyučování dle 

časové osy  

4) Vlastní práce žáků: (120 min.) správné držení nože a 

krájení TM na kostky, plátky pod dozorem UOV. 

Dodržování BOZP a HACCP 

5) Přestávka: (30 min.) 

6) Závěr:  (20 min.) zhodnocení práce žáků a jejich 

spolupráce mezi sebou. 

7) Úklid pracoviště (20 min.) 

 

 

Otázky pro zopakování 

učiva 

(45 min.) 

Frontální výuka: 

1) Původ TM? 

2) Charakteristika TM? 

3) Rozdělení TM? 

4) Použití jednotlivých části TM? 

 

 

Úkoly k procvičení a 

zafixování nové látky 

(50 min.) 

 

Skupinová práce:  

1) Která skupina vymyslí co nejvíce receptů z TM? 

2) Vypracování pracovního listu na TM. 

 

 

 

 

Závěr: 

Žáci se seznámili s novou látkou -  Telecí maso, poznali jeho 

původ a zpracování. Poté byla provedena instruktáž a následná 

aplikace získaných vědomostí s praktickou ukázkou. Tyto 

vědomosti uplatní ve svém oboru, při přípravě na své budoucí 

povolání. V příští vyučovací jednotce proběhne exkurze 

v provozovně „Globus – Karlovy Vary“, kde se zpracovává 

telecí, vepřové i hovězí maso a následně upravuje do různých 

produktů a pokrmů, čímž dojde k propojení teoretických znalostí 

s praktickými a také k pro hloubení již získaných informací. 

Látka se tak lépe zafixuje.  

Zdroj: vlastní zpracování 
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8 Úvaha o vlastním studiu 

 

V současnosti pracuji na SOŠ Ondřejské, které předcházela SOŠ Nejdek. Z důvodu 

slučování škol nás převzala již zmíněná škola. Naše škola je zaměřena na gastronomické obory 

– kuchař, číšník, gastronom., ale také cukrář a kadeřník. Pracuji jako učitelka odborného 

výcviku kuchařů a v současnosti učím E – obory. Od nástupu do školství, to je od roku 2013, 

stále studuji. Nejdříve to bylo studium DPS, dále studium speciální pedagogiky a v současnosti 

dokončuji bakalářské studium oboru „Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku“ 

v kombinované formě. 

Ke studiu na prestižní vysoké škole UK, která má své jméno u nás, ale i v zahraničí, mě 

nepřivedla povinnost, ale dobrovolnost. Nerada dělám věci, které musím. Tak jsem se rozhodla 

sama. Vedla mě k tomu má ctižádost, touha po vědění, chuť se vzdělávat, a tím si rozšířit své 

možnosti působení ve školství. Například učit odborné předměty. Dále chci být dobrým 

příkladem pro své děti, aby věděly, že nikdy není pozdě. Jen v sobě najít chuť se vzdělávat, a 

tím profesně růst. Umění zvládnout rodinu, zaměstnání a ještě studium je někdy nelehký úkol. 

Někdy musely stranou činnosti, které byly také důležité. Například trávení volného času se 

synem, to mě hodně trápilo. Ale musel mě zastoupit můj manžel, kterému bych chtěla velmi 

poděkovat. Za jeho podporu, oporu a zastoupení v mnohých věcech, jako je třeba domácnost, 

úkoly se synem. 

Přišel onen den, den přijímacích pohovorů. Byla jsem hodně ve stresu, když jsem viděla tu 

spoustu uchazečů, kteří se hlásili na stejný obor jako já. Pomyslela jsem si, že to nemohu 

zvládnout. Ale nakonec to dopadlo dobře a byla jsem přijata. Byla to velká neznámá, orientovat 

se v budovách, v SISU. Každý předmět v jiné učebně. Ale postupem času jsem přivykla režimu 

této školy a zbývalo jen uspět a sbírat potřebné kredity pro úspěšné zakončení semestrů. 

Vzpomínám si na několik nelehkých chvil, kdy jsem o sobě pochybovala. Měla jsem pocit, že to 

nezvládnu. Ptala jsem se sama sebe, zda na to mám. V prvním ročníku to byla zcela určitě 

biologie a dále didaktika odborných předmětů, která mě provázela celým mým studiem.  

Tři roky uplynuly jako voda. Když se ohlédnu, vidím za sebou spoustu přátel, se kterými 

jsem se seznámila. Krásný studentský život – učení se v autobuse nebo v kavárnách. Myslím, že 

jsem tady i psychicky omládla, i když jsem si někdy říkala, mám to za potřebí? Dále se mi líbila 

nabídka předmětů, které jsem si mohla zvolit. Získala jsem spoustu podnětů, zkušeností, 

vědomostí i náhledů na určitou věc. 
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Přišly státnice. Velký stres. Ale najednou se vědomosti nějak poskládaly jako puzzle a 

propojily. A díkybohu za můj dar výřečnosti. To vše se spojilo a státnice z pedagogiky, didaktiky 

a psychologie mám úspěšně za sebou. Jdu krok za krokem a ještě mi zbývá obhajoba bakalářské 

práce. 

Moje cesta není u konce. Mám v úmyslu ve svém studiu pokračovat. Podala jsem si 

přihlášku na VŠ Univerzity Karlovy obor speciální pedagogika a výchova ke zdraví. Líbí se mi, 

jak mě mé vědomosti a zkušenosti získané studiem ovlivňují, ukazují mi nové a lepší cesty v mé 

profesní dráze, ale i té osobní. 
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