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ANOTACE 

Portfolio profesního rozvoje Barbory Novotné obsahuje deset povinných kapitol, jednou 

z nich je průběh odborného výcviku žáků oboru Aranžér ze Střední školy a Mateřské školy, 

o.p.s. v Litoměřicích. Cílem bakalářské práce je prokázat jak profesní, tak i odborný rozvoj 

znalostí a dovedností získaných během bakalářského studia. 
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ANNOTATION  

The portfolio of professional development of Barbora Novotná contains ten compulsory 

chapters, one of which is the course of vocational training of pupils of the field Of 

Arranger from The Secondary School and Kindergarten, o.p.s. in Litoměřice. The aim of 

the bachelor thesis is to demonstrate both professional and professional development of 

knowledge and skills acquired during the bachelor's study. 
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Předmluva 

„Nezáživný učitel je jako vyprahlá půda pro něžné rostliny.“  

— Marcus Fabius Quintilianus starověký římský řečník 35 – 96 (2/1) 

 

Když jsem si před třemi lety pro svou bakalářskou práci zvolila vypracování Portfolia 

profesního rozvoje, netušila jsem, jak se mi celé studium zkomplikuje. Téma mi přišlo 

zajímavé, chtěla jsem představit svou práci učitele, ale také se zamyslet sama nad sebou, 

nad mou dosavadní prací jakožto učitelky odborných předmětů a učitelky praktického 

vyučování v oboru Aranžér. Zda svou práci dělám dobře, co bych mohla změnit, upravit, 

ale hlavně co do budoucna. Nejbližším cílem je získat titul Bc., dál se uvidí časem… 

I když už jsem ve školství 15 rokem, a jediným povoláním – nepočítám brigády, nebylo to 

doslova mé vysněné povolání, mým snem bylo učit v mateřské školce, ale osud tomu chtěl 

jinak. Pedagogickou školu jsem opustila po prvním roce studia z důvodu hry na klavír, se 

kterým jsem bojovala a nakonec bitvu vzdala. Tak jsem přestoupila na učňovský obor 

Aranžér, kreativní práce mě vždy bavily a studiu zvládala bez potíží a rovnou jsem si 

udělala i maturitu. Po maturitě jsem dostala nabídku, abych nastoupila jako učitelka 

odborného výcviku v oboru, ale přišla drobná komplikace v podobě těhotenství. i přes tuto 

drobnost, nabídka stále platila, tak jsme se dohodli s vedením školy, že po dobu mateřské 

dovolené vezmu aspoň 2 hodiny týdně a trošku si pozici učitelky osahám. Do toho jsem 

začala studovat doplňující pedagogické minimum a po skončení mateřské dovolené 

nastoupila na plný úvazek. 

Po deseti letech se pár mých kolegů rozhodlo pro studium vysoké školy a tak jsem se 

k nim přidala a začala pilně studovat. Jenže ve druhém ročníku bakalářského studia nastala 

opět malá komplikace a já zjistila že čekáme dvojčata. Tím začalo být vše o tolik složitější, 

doma dítě, domácnost, práce, teď studium, bylo toho najednou moc. Chtěla jsem studium 

ukončit, ale díky mým kolegům ze studia jsem to nevzdala a studium mám napůl hotové. 

Jen dopsat tu bakalářskou práci. Už od narození dvojčat se moc snažím, ale je to těžké. 

Každé dítě spalo v jinou dobu, nebyl čas se na nic soustředit, když jsem chtěla psát, usínala 

jsem jen si k tomu sedla. Říkala jsem si, holky nastoupí do školky, bude více času, ale 
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první rok ve školce jsme byly pořád nemocní a sloučit práci, rodinu a bakalářskou práci 

bylo nad mé síly. Tudíž má bakalářská práce už sepíše bezmála tři roky… 

Snažila jsem se ve své bakalářské práci uspořádat všechny kapitoly do celků, aby každá 

kapitola měla svůj cíl. Za nejtěžší a nejdelší bylo nasbírat potřebné informace v takovém 

rozsahu, aby splňovaly podmínky bakalářské práce a také jejich uspořádání, zkompletování 

všech materiálů a myšlenek, jak vytvořit celek, který by byl aspoň trochu čitelný. 

Poznatky a zkušenosti, které jsem při něm načerpala už uplatňuji v praxi. Tak doufám, že 

mé bakalářské studium bude ukončeno a završeno. 
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1 Profesní strukturovaný životopis 

1.1 Osobní údaje 
Jméno: Barbora Novotná roz. Krnáčiková 

Datum a místo narození: 24. leden 1983 Žatec 

Adresa: Dlouhá 132 

411 55 Terezín 

Tel č.: +420775386190 

 

Vzdělání 

2014 – nyní 

Univerzita Karlova v Praze, ČR 

Fakulta: Pedagogická 

Studijní program: Specializace v pedagogice 

Studijní obor: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 

2005– 2007 

Univerzita Karlova v Praze, ČR 

Fakulta: Pedagogická 

Studijní program: Doplňující pedagogické minimum 

2002 – 2004 

Gymnázium, střední odborná škola a Střední odborné učiliště o.p.s. 

Litoměřice, ČR 

Obor: Podnikání v oboru 

SŠ ukončená maturitou 

1999 – 2002 
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Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, o.p.s. 

 Litoměřice, ČR 

Obor: Aranžér 

Odborné učiliště ukončeno výučním listem 

1998- 1999 

Pedagogická škola J.H. Pestalozziho, Litoměřice, ČR 

Jeden rok studia na oboru ,,mateřinka“ – odchod z důvodu hry na klavír 

 

Pracovní zařazení 

2005 – současnost 

Gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště, o.p.s. nový název 

Střední škola a Mateřská škola o.p.s. Litoměřice 

Pozice: Učitelka odborných předmětů a odborné praxe v oboru Aranžér 

Náplň práce: výuka aranžování, písmo, propagace, odborné kreslení, zbožíznalství a 

odborný výcvik 

 

Jazykové znalosti 

Český jazyk – mateřský 

Anglický jazyk – základy 

Německý jazyk - základy 

 

Počítačové znalosti 

běžná znalost – MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 
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Řidičský průkaz 

skup. B – zkoušky r.2000 

Certifikáty: 

- Zadavatel 

- Zadavatel pro žáky s PUP MZ 

- Kariérový poradce 

Účast na projektu DUMy 

 

  

Vlastnosti a zájmy 

Myslím si, že jsem kreativní a skoro vždy pozitivně naladěná osoba. Strašně ráda pracuji s 

dětmi, mým snem bylo pracovat v mateřské škole, ale hra na hudební nástroje mi nešla   

asi proto, mám tři vlastní  

Mám ráda přírodu, cestování a vodu. Jsem pracovitá a učenlivá. Když mám čas, ráda si čtu. 

. 
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2 Odborná esej  

„Dal bych všechno, co vím, za polovinu toho, co neznám.“ — René Descartes francouzský 

filozof 1596 – 1650 (2/1) 

2.1 Odborný výcvik žáků oboru Aranžér 
Učitel odborného výcviku by měl myslet především na to, zda praxe splňuje požadavky 

v dokumentech školní úrovně, zpracovaných v souladu s Bílou knihou, školským zákonem 

a odborným RVP. Cílem by mělo být vychovat člověka, konkurenčně schopného uspět na 

trhu práce v daném oboru, umět se přizpůsobit na případné změny a požadavky společnosti, 

umět se orientovat v daném oboru. „Absolvent se uplatní při tvorbě propagačních 

prostředků, práci s písmem, realizaci propagačních akcí menšího rozsahu, aranžování 

výkladních skříní a výstavek, stánků na výstavách a prodejních akcích, interiérů prodejen 

a provozoven služeb. Uplatnění najde také v reklamních firmách a agenturách.“ (1/1) Esej 

jsem zvolila na základě mé15leté praxe, kdy se snažím žákům ukázat směry, kterými by se 

mohli vydat a hlavně odpovídat na otázku, zda je pro ně taková praxe přínosem či nikoliv. 

Naše škola spolupracuje v rámci odborného výcviku oboru aranžér v Litoměřicích s různými 

podnikateli, jako je např. potraviny Lachman, optika Klingr a největší spolupráce spočívá se 

Zahradou Čech, kam žáci dochází jako aranžéři a zkouší pořád nové a nové věci. Touto esejí, 

bych chtěla poukázat na fakt, jak je práce mimo školu pro žáky přínosná, náročná na 

psychiku i časový harmonogram, který se musí splnit. Vtáhne je to do pracovního procesu 

a skutečného života ještě dříve, než opustí brány naší školy. 

 

2.2 Zahrada Čech 
Zahradnický veletrh Zahrada Čech (2/2) patří mezi nejvýznamnější akce svého druhu v celé 

České republice. Pod tímto názvem se poprvé uskutečnil už v roce 1972. „Počáteční ročníky 

se ale konaly jednou za dva roky 

• První oficiální výstava pod názvem Zahrada Čech se konala v roce 1972, její předchůdkyní 

byla Výstava ovoce, zeleniny, vína a chmele 

• Výstavy však probíhaly již v předválečné, meziválečné i poválečné době 
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• Za zakladatele výstavnictví se na Litoměřicku považuje pan Jiskra, což byl první ředitel 

výstavy Zahrada Čech 

• Generálním realizátorem výstav byl Národní podnik výstavnictví, který se staral o návrhy, 

realizaci, až po samotnou přípravu expozic. Do revoluce fungovaly výstavy jen jako 

expoziční, po revoluci se staly i prodejními 

• Nejvyšší návštěvnost Zahrady Čech zaznamenala v roce 1972, a to 220 tisíc lidí (za 16 

dní), přičemž nejvyšší denní návštěvnost (sobota) dosáhla 45 tisíc návštěvníků 

• v porovnání s dnešními čísly je to 82 tisíc lidí v průběhu celé akce a sobotní návštěvnost 

nepřesahuje 12 tisíc lidí 

 

Žáci oboru Aranžér SŠ  a MŠ  o. p. s. Litoměřice už 10 rokem absolvují odborné praxe na 

Zahradě Čech v Litoměřicích, kde mají možnost nahlédnout do zákulisí těchto prostor, ale 

hlavně být součástí týmu tvůrců vzniku interiéru i exteriéru výstav. Vybrala jsem jednu 

z výstav – Děti a zvířata- téma mořský svět. Odborný výcvik můžeme shrnout do tří fází/ 

etap:  

- Přípravná fáze/ etapa 

- Realizační fáze/ etapa 

- Závěrečná fáze etapa 

 

2.2.1 Přípravná fáze 

Na této fázi je nejdůležitější plánování výstavy s vystavovateli na Zahradě Čech. Po domluvě 

je důležité přednést vše vedení školy a nechat si akci odsouhlasit. Vedoucí učitel připraví 

dokumenty pro rodiče, zda s daným odborným výcvikem mimo školu souhlasí, kdy a kde se 

daná akce koná a založí u vedení školy. Je nutné si řádně naplánovat harmonogram prací, 

aby vše sedělo časově, na nic se nesmí zapomenout. Další důležitou součástí je proškolení 

žáků o chování mimo školní areál, ale pořád je to akce školy, bezpečnost práce na pracovišti 

a potřebné pomůcky. Také se určí pedagogický dozor. 
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2.2.2 Realizační fáze 

V budově školy: Začínáme pracovat na realizaci dle daného tématu.  Zapojeny jsou v tuto 

chvíli všechny ročníky oboru, prolínají se zde odborné předměty s odborným výcvikem. 

Materiálem je vše, co se dá recyklovat – PET lahve, karton, pytle, novinový papír, ruličky 

toaletního papíru atd. … 

 Poté, co je nám zpřístupněn areál výstaviště, většinou to jsou čtyři dny předem, se s žáky 

přesuneme z prostor naší školy na území Zahrady Čech.  

Zahrada Čech: Den zahájíme bezpečnostními pravidly a pravidly Zahrady Čech. Poté dle 

harmonogramu instalujeme a dotváříme atmosféru na dané téma. (Obrázek 1.) 

Žáci jsou na všech pozicích, kterými si postupně během celé realizace výstavy projdou – 

od zametání, přípravy podkladu pro vodní svět, zavěšování dekorací, navazování dekorací  

na vlasce, navážení písku, aranžování rostlin, navážení borky atd…(Obrázek 2. a 3.)Každý 

žák je důležitý článek týmu, který se sebou komunikuje, radí se, doplňují se… 

,,Předpokladem úspěšné pedagogické práce je, aby teoretické vědomosti žáků byli funkčně 

propojeny s jejich praktickou činností, jak na úrovni teoretických řešení problémů, nových 

situací apod. tak i při uplatňování vědomostí v praktických činnostech, při osvojování 

psychomotorických dovedností“ (KALHOUS 3/1) 

Učitel se stává manažerem, soudcem, komunikátorem, vrbou, zadává úkoly, podporuje, 

povzbuzuje, dává rady, dohlíží nad žáky a také se zapojuje. Ale co je důležité, žáci se více 

otevřou, než na území školy, takže se lépe poznáváme, více komunikujeme. 

Dále jsou ještě k dispozici vystavovatelům, kterým pomáhají s přípravou živých zvířat, jako 

je krmení, dávání podestýlek do klecí či jen mazlení se. (Obrázek 4. a 5.) 

Otevřením Zahrady Čech pro návštěvníky naším aranžérům odborný výcvik nekončí, 

zůstávají tu už jen vybraní žáci, kterým začíná již klidnější etapa. Malování obličeje dětem 

(Obrázek 6.) 

Na konci každého dne je malé zhodnocení a poděkování všem přítomným za jejich práci. 

Dále probíhá kontrola aranžerské práce, a zda není potřeba něco poupravit, krmení zvířat 

a zabezpečení. 
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2.2.3 Závěrečná fáze  

Po skončení posledního výstavního dne, naši žáci pomáhají nejdříve s naložením všech 

zvířat vystavovatelům do aut, aby se v pořádku dostali všechny domů. Poté následuje 

odinstalace všech vytvořených dekorací – veliký úklid. Zapojují se všichni, kdo ještě zbyli 

a nevzdali to. Ve škole následující všední den probíhá veliké zhodnocení akce. Každý žák 

dostane slovo a vyjádří se k akci, co mu dala, co by změnil, z čeho má největší radost…Řeší 

se zpětně problémy, které nastaly, jak by se daly vyřešit jinak, nebo šlo by se těm problémům 

do budoucna vyhnout úplně? Splnění zadaných úkolů jak od vystavovatelů, tak i od 

pedagogického dozoru. A co spokojenost vystavovatelů? A žáků – půjdou další rok na akci 

znovu?  

 

2.3 Závěr 
Většina žáků je za takovou odbornou praxi neskutečně vděčná, mají rádi, když jsou chváleny 

nejen od učitelů ze školy, ale od lidí, kteří vystavovali a nebo se přišli na výstavu podívat. 

Osvojili si rozvoj dovedností, komunikační schopnosti, řešit problémy ihned za pochodu, 

rozhodovat se sami či reagovat na neznámé situace. Myslím si, že takové odborné výcviky 

jsou pro žáky i učitele takové zkoušky ohněm. Vyzkouší si v praxi vedení pod jiným než 

učitelským dohledem, musí řešit požadavky i náročnějších klientů, kteří si občas vymýšlejí 

neuvěřitelné požadavky, se kterými se musí poprat nebo je klientovi vyvrátit. Diskuze s žáky 

je nejlepší zpětná vazba, co může být, ihned zjistíte, zda akce byla úspěšná či nikoliv a zda 

má smysl pokračovat. A víte co?  Má to smysl i cenu, hledat lidi, podnikatele, kteří by nám 

umožnili aranžovat v jejich prostorách, neboť toto je opravdová praxe a příprava na budoucí 

povolání v oboru Aranžér. 

„Učitelé, když budou přívětiví a laskaví a nebudou žáky od sebe odpuzovat žádnou drsností, 

nýbrž vábit je k sobě otcovským smýšlením, chováním i slovy, když jim budou doporučovat 

učení, když pochválí časem pilnější žáky, když jim, pozvouce je k sobě, nebo též všem 

společně ukáží vyobrazení toho, čemu se budou jednou učit, nástroje optické, geometrické, 

nebeské koule a podobné věci, kterými by se mohli podivovat, zkrátka, když s nimi budou 

zacházet s láskou, snadno si získají znenáhla jejich srdce, takže třeba raději budou sedět ve 

škole než doma.“ (KASPER, KASPEROVÁ 3/5) 
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4 Konspekt knihy 

Jako učitelka odborných předmětů oboru Aranžér vyučuji předměty aranžování, písmo, 

propagace, odborné kreslení a zbožíznalství. Mou srdcovou záležitostí a nejoblíbenějším 

předmětem je písmo a proto jsem zvolila i knihu o písmu. Žákům v oboru aranžér má tento 

předmět přiblížit, jak písmo vzniklo, čím vším se dá písmo vytvořit a hlavně se naučit psát 

různé druhy písma pro různé příležitosti, neboť dle RVP musí: ,,Zhotovovat propagační 

prostředky, aranžovat a dekorovat výkladní skříně, ucelené prostory expozic a výstav, tzn. 

aby absolventi: − vytvářeli propagační prostředky různého charakteru; − ovládali základní 

techniky aranžérských prací; − zpracovávali propagační úkol na dané téma – libreto, scénář, 

návrh, maketa a realizace; − navrhovali, realizovali a propagačně zajišťovali propagační 

akce menšího rozsahu; − upravovali a aranžovali výkladní skříně, prodejní prostory 

a výstavy s ohledem na sortiment zboží, sezónu, společenskou příležitost; − zhotovovali 

cenovky, popisky a grafické informace k vystaveným exponátům…“ (1/1) v dnešní době 

elektroniky, málokdo umí hezky psát, ale obor aranžér, si vyloženě stojí za ručním psaní 

písma. Pomocí písma totiž vytvářejí žáci ručně psané plakáty, poutače, popisky a mnoho 

dalších propagačních materiálů, které se sice mohou dělat v různých počítačových 

programech a jsou rychlejší, ale ruční tvorba je o dost pestřejší a nemůže se Vám stát, že 

vypadne elektřina. 

4.1 Argumentace výběru knihy 
Knih o písmu je nespočetně mnoho, stačí si vybrat jakoukoliv a určitě jako laik nebudete 

žádnou knihou zklamaní. Mám pár favoritů, které používám při své práci. Tuto knihu jsem 

si vybrala z důvodu inspirace a používám ji s žáky k vymýšlení dalších možností ze 

zadaných ukázek. 

 Kniha ,,Kreativní písmo, jak na to“ (3/3) nás uvede do světa kaligrafie a naučí nás základy 

psaní rukou „ psaní rukou představuje krásný způsob, jak ztvárnit slova…“ 
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4.2 Konspekt knihy 
Název titulu: KREATIVNÍ PÍSMO – Jak na to 

Autoři: Gabri Joy Kirkendallová 

 Laura Lavenderová 

 Julie Manwaringová 

 Shauna Lynn Panczyszynová 

Vydáno: 2017 

Místo: v Praze 

Nakladatelství: SLOVART, s.r.o. 

Z angličtiny přeložila: Junka Žaludová 

Počet stran: 144 

ISBN: 978-80-7529-300-8 

Bibliografická citace: LAVENDEROVÁ, Laura.  

   KIRKENDALLOVÁ, Gabri Joy. 

   PANCZYSZYNOVÁ, Shauna Lynn. 

   MANWARINGOVÁ, Julie. 

 Kreativní písmo – jak na to, Praha, SLOVART 2017 

 ISBN: 978-80-7529-300-8 

Klíčová slova: moderní kaligrafie, ilustrované písmo, psaní křídou, písmo a ruční práce 

 

1. Kapitola 
MODERNÍ KALIGRAFIE 

Str. 6 – 43 



20 
 

„Výraz kaligrafie pochází z řeckých slov kallos neboli krása a graph čili psaní. Ovládnutí 

krasopisu přináší velké uspokojení – když hrot pera klouže po papíře, vykružuje písmena 

nebo ozdůbky…“ LAVENDEROVÁ, Laura. str.7 

- Pomůcky pro tvorbu kaligrafie 
- Techniky psaní 
- Tahy 
- Tvorba písmen 
- Ozdoby 
- Čísla a rámečky 

Tato kapitola nás uvede do základů tahů písma a je určena i pro začátečníky. 

 Tematický celek: Moderní kaligrafie 

Téma: Pomůcky a techniky psaní 

Didaktická inspirace do výukového předmětu: Názorná ukázka písma a pomůcek 

 

2. Kapitola 
ILUSTROVANÉ PÍSMO 

Str. 44 – 95 

„Ruční psaní je uměním tvořit krásná písmena. a krása se nezastaví jen u písmen, 

vystupuje z něj, získává neviditelnou moc a promlouvá k nám.“ KIRKENDALLOVÁ, Gabri 

Joy.str.45 

- Základy ilustrovaného písma 
- Patky- nepatky 
- Jak úspěšně míchat fonty 
- Další pomůcky 
- Jak na kaligrafický vzhled 
- Bloky 
- Psaní v různých tvarech 
- Psaní štětcem na plátno 
- Ruční psaní na sklo 
- Převod ručního písma do digitálního formátu 
- Dočasné tetování 
- Stužkové písmo 
- Psaní na negativní pozadí 
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- Kvašové a akvarelové písmo 
- Iluminace 
- Negativní iluminace 
- Psaní popisovačem na porcelán 
- Písmo uvnitř písma 
- Použití tečkovací techniky 

Tato kapitola je zaměřena spíše na praktické ukázky, které je potřeba pilně natrénovat 

např. v rámci odborného výcviku, kdy je na práci větší dostatek času. 

Tematický celek: Použití písma v praxi 

Téma: Písmo a jeho variace 

Didaktická inspirace do výukového předmětu: Vytváření různých stylů písma i různých 

technik na různorodé materiály 

 

3. Kapitola 
PSANÍ KŘÍDOU 

Str. 96 – 129 

„Na křídové písmo pro začátek stačí jen pár věcí. Tabulka, křída a vlhká utěrka jsou 

základní nezbytnosti, takže je tato umělecká forma snadno dostupná a cenově 

přístupná.“ PANCZYSZYNOVÁ, Shauna Lynn. Str,97 

- Pomůcky k psaní křídou 
- Iniciály 
- Tabule- udělej si sám 
- Vlaječky a lemy 
- Doplňky a dekorace 
- Malebná kuchyně 
- Digitální křída 
- Gratulační pohlednice 
- Květiny a filigrány 
- V říši rostlin 
- Sny 
V této kapitole nás autorka zavede do světa moderního písma tzv. lettering, který je 

nyní velice populární v kavárnách, na večírcích, výzdoba domova a na svatbách. 
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Tematický celek: Moderní písmo 

Téma: Lettering 

Didaktická inspirace do výukového předmětu: Toto písmo si velice oblíbili mladí lidé 

a zdobí si jimi své svatební tabule v podobě jmenovek, nápisů na menu, přivítání hostů aj. 

Aranžéři se je učí i z důvodu dostupnosti používaného materiálu. 

 

3. Kapitola 
PÍSMO a RUČNÍ PRÁCE 

Str. 130 – 143 

„Díky uplatnění kaligrafie na různých materiálech a používání různých médií získá 

vaše psaní novou (nejlépe třetí) dimenzi!“ MANWARINGOVÁ, Julie. str. 131 

- Dárkové štítky 
- U stolu s kaligrafií 
- Koktejlové ubrousky s monogramem 

 

V této kapitole nás autorka provádí světem svateb, kde je písmo velikým tématem. Písmo 

se objevuje všude, kde se podíváte - svatební oznámení, pozvánky, jmenovky, iniciály 

manželů… 

Tematický celek: Použití písma v praxi 

Téma: Monogram 

Didaktická inspirace do výukového předmětu: Využití písma v odborném výcviku psaní 

svého monogramu 

Str. 144 – Krátce o autorkách 
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4.3 Závěr 
Tuto knihu bych doporučila už pokročilejším písmomalířům, kteří už mají základy písma 

aspoň trochu natrénované, já používám tuto publikaci u druhého a třetího ročníku oboru 

aranžér, kde se už projevuje jejich samostatná kreativita i styl jejich písma. Kniha je velice 

inspirativní k vytváření projektů jak na území školy tak i pro domácí tvoření. 
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5 Profesiografický rozbor učitele 

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel 

inspiruje.“ Charles Farrar Browne americký spisovatel 1834 – 1867 (2/1) 

 

5.1  Pedagogičtí pracovníci 
Podmínky prostředí, v nichž pedagogové vykonávají svou práci, jsou velmi odlišné, ale 

měli by mít v podstatě stejné cíle – výchova a vzdělávání. 

„Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, 

přímou sociálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým 

působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání…“(1/2) 

Pedagog v nejširším smyslu- každý, kdo vychovává a vzdělává 

Pedagogický pracovník je v České republice legislativně podložená kategorie Zákon č. 

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, upravuje předpoklady pro výkon činnosti 

pedagogických pracovníků, jejich další vzdělávání a kariérní systém. Podle zákona je 

pedagogickým pracovníkem ten, kdo vykonává přímou pedagogickou činnost a je 

zaměstnancem školy či jiné instituce, která vykonává činnost školy. (1/2) 

 

Přímá pedagogická činnost 

- vyučování 
- výchova 
- sociálně-pedagogická 
- pedagogicko-psychologická 

 

Společná pravidla pedagogických pracovníků: 

-  plně způsobilý k právním úkonům 
-  odborná kvalifikace pro příslušnou pedagogickou činnost 
- zdravotně způsobilý 
-  bezúhonnost 
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-  prokázání znalosti českého jazyka- netýká se učitelů, lektorů cizích jazyků 
a učitelů ve školách s jiným než českým vyučovacím jazykem 

- pedagogičtí pracovníci, kteří vzdělávají žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami 
(např. tělesné či smyslově postižené) musí mít navíc vzdělání v oboru speciální 
pedagogika 

- předpokladem odborné kvalifikace učitelů vykonávajících přímou pedagogickou 
činnost s dětmi, žáky a studenty, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, je také 
prokázaná znalost znakové řeči 

- pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost 
dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci 

 

 

Přímou pedagogickou činnost vykonávají: 

• učitelé 
• pedagogové v zařízení pro DVPP 
• vychovatelé 
• speciální pedagogové 
• psychologové 
• pedagogové volného času 
• asistenti pedagoga 
• trenéři 
• metodici prevence v PPP 
• vedoucí pedagogičtí pracovníci 
 

„Pedagogika je společenská věda, která zkoumá podstatu, strukturu a zákonitosti 

výchovy a vzdělání.“ (ŠARCOVÁ, 3/4) 

Učitel neboli pedagog je jeden ze základních činitelů výchovně-vzdělávacího procesu. 

Učitel – nejpočetnější skupina pedagogických pracovníků. 

Jako učitel je označována osoba, která napomáhá procesu vzdělávání. Kvalitní učitel by 

měl napomáhat zlepšování prostředí, ve kterém se odehrává výchovný a vzdělávací proces, 

předávat své znalosti, motivovat žáky k získávání znalostí z dalších zdrojů, ale také 

rozvíjet jejich morální hodnoty. Učitel by neměl zapomenout ani na sebevzdělávání, neboť 

stejně jako jde vpřed doba, mění se i pohled na svět a přibývají nové znalosti. v zákoně 

jsou rozděleni do různých kategorií, zpravidla dle typu a stupně školy, na které působí. 
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u učitelů základní školy a u učitelů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů 

středních a vyšších odborných škol je požadováno vysokoškolské magisterské studium. 

Učitelé praktického vyučování a odborného výcviku a učitelé mateřských škol nemusí mít 

vysokoškolské vzdělání. 

 

Vychovatel a pedagog volného času působí především na základních a středních školách 

a také ve školních zařízeních pro volný čas. Pro tuto profesi je požadováno odborné 

středoškolské , vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, i když i nekvalifikovaný 

zájemce o tuto profesi může různými způsoby získat kvalifikaci. 

 

Asistent pedagoga, pro výkon této profese je požadováno aspoň základní vzdělání 

a předepsaný kvalifikační kurz zaměřený na pedagogiku a psychologii. 

 

Trenér zpravidla působí na sportovních školách a kromě pedagogického středního či 

vysokoškolského vzdělání musí mít také osvědčení trenéra nejméně II. třídy příslušné 

specializace. 

 

Psycholog a speciální pedagog- kteří pracují ve školství - nepočítají se sem kliničtí 

psychologové, ti jsou zdravotnickými pracovníky. Vyžaduje se vysokoškolské magisterské 

vzdělání příslušného směru. 

 

Vedoucí pedagogický pracovník, musí mít dle zákona odborné pedagogické kvalifikace 

a hlavně různě dlouhou praxi na příslušném stupni či typu školy či ve školském zařízení. 

„Socioprofesní skupina učitelé, je velmi diferencovaná. Nejvýraznější je typologie učitelů 

podle toho, na kterém stupni a druhu školy pracují.“ (Průcha, 3/5) 
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5.2 Učitel 
 

„Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.“ 

— Karel Čapek český spisovatel 1890 – 1938 (2/1) 

 

Vývoj profesní dráhy učitele 

1. volba učitelské profese a motivace ke studiu 
2. vstup do učitelské profese 
3. profesní start- začínající učitel 1-3 roky 
4. profesní adaptace – 15 let 
5. expert – zkušený učitel 
6. konzervativní, vyhasínající učitel 

 

Profese učitele 

Typologie učitele dle Christiana Caselmanna 

LOGOTROP – učitel chce co nejvíce naučit, moc ho nezajímá žák ani prostředí 

PAIDOTROP – učitel se zajímá o rozvoj žáka, jak se cítí, jak si vede ve třídě i v kolektivu 

 

Typologie učitele dle Jaroslavy Vašutové 

- plačky – pořád si stěžující učitelé 
- ignoranti – nic neřešící učitelé 
- fanatici – nadšení učitelé 
- tandemisti – vezoucí se učitelé 
- aristokrati – učitelé s přirozenou autoritou 
- podnikatelé – učitelé jednou nohou pryč ze školství 
- zběhové – učitelé, kteří odešli ze školství 
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Styly vedení dle Kurta Lewina 

Autoritativní styl – učitel jasně stanoví pravidla, děti vědí co se stane, není možnost volby, 

děti se bojí, ale výsledky jsou velmi dobré 

Demokratický styl – učitel se zajímá o děti, jsou dána pravidla, ale více se odměňuje, 

takové moderní vedení 

Liberální styl – není jasná pozice učitele, učitel je milován, autorita je u jednoho z dětí, tzv. 

volné vedení 

Pedocentrický styl – nejsou pravidla, popularita učitele jen do doby, než je potřeba 

výsledků 

 

Úspěšný učitel – charakteristika 

- osobnostní vlastnosti 
- kvalifikace v daném oboru 
- didaktické vlastnosti 
- pedagogicko-psychologická příprava 

 

Problémy v učitelské profesi 

• věková struktura učitelských sborů 
• nekvalifikovanost a neaprobovanost 
• informační gramotnost 
• jazykové kompetence 
• starší učitelé odmítající inovace 
• vysoká míra feminizace 
• kariérní řád 
• kariérní postup 
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5.3 Učitel praktického vyučování 
 

„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“ 

— Albert Einstein německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955 

(2/1) 

 

 

Učitel praktického vyučování by měl mít všechny předpoklady jako ,,učitel“, ale 

určitě navíc a dle zákona i splňovat všechny předpoklady a kvalifikační požadavky. 

 

,,Za implicitní základ pedagogických dovedností jsou považovány implicitní 

pedagogické znalosti, které se v konkrétních pedagogických situacích zviditelňují 

(zexplicitňují) a stávají se zjevnými a pozorovatelnými, zvláště pak, když jsou 

propojovány s pedagogickými dovednostmi a korigovány na základě sebereflexe 

učitele.“ (STUCHLÍKOVÁ, 3/6)  

 

 

5.3.1 Požadavky na vzdělání učitele praktického vyučování 

- odborné vzdělání příslušného směru (pro výuku odborného výcviku musí být učitel 
vyučen v oboru)  

-  pedagogické vzdělání (doplňující pedagogické studium nebo bakalářské studium 
učitelství praktického vyučování) 

- odborné praxe v oboru nejsou uvedeny, ale na základě zkušeností se jeví jako 
potřebná praxe v oboru minimálně 5 let 
 

 Požadavky na vzdělání jsou dány Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických 

pracovnících ve znění později vydaných předpisů,(1/2) 379/2015 Sb.). (1/3)V Hlavě II §3 

jsou stanoveny předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka: 

• je plně způsobilý k právním úkonům 
• má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává 
• je bezúhonný 
• je zdravotně způsobilý  
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• prokázal znalost českého jazyka 
  

V §9 – Učitel střední školy odstavec (5) učitel odborného výcviku získává odbornou 

kvalifikaci  

a) podle odstavce 3 (učitel praktického vyučování) nebo  

b) střední vzdělání s výučním listem, který odpovídá charakteru vyučovacího předmětu   

1) vysokoškolským vzděláním v akreditovaném bakalářském studijním programu 

v oblasti pedagogických věd   

 2) vzděláním v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečněného vysokou 

školou (VŠ) na přípravu učitelů střední školy (SŠ), nebo 2. stupně základní školy (ZŠ)   

 3) studiem pedagogiky (120 hodin). 

 

 

5.3.2 Platové zařazení učitele praktického vyučování 

 Platové zařazení učitelů odborného výcviku vychází z nařízení vlády (NV) č. 564/2006 

Sb. a souvisejících předpisů (např. NV č.222/2010 Sb. – Katalog prací) 2 odst. 1 (1/4) 

Zde je předepsané odborné vzdělání: 9. platová třída – vyšší odborné vzdělání nebo střední 

s maturitní zkouškou.  

10. platová třída – vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší 

odborné vzdělání.  

Podle §2 odstavec 2 je stanoveno:  

Kvalifikace stanovená „zvláštním právním předpisem“ má přednost před kvalifikačními 

předpoklady vzdělávání (Zákon č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících). a proto 

jsou učitelé odborného výcviku zařazení do 9. a 10. platové třídy. Podle §4 odstavce 7 (NV 

č.564/2006 Sb.) je u pedagogických pracovníků, kteří sice splňují odbornou kvalifikaci 

podle zákona č. 563/2004 Sb., ale nesplňují vzdělání stanovené v §2 odst. 1 pro příslušnou 
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platovou třídu je jim prováděn odpočet let: 9. třída – střední vzdělání s výučním listem 3 

roky 10. třída – vyšší odborné vzdělání – 1 rok střední vzdělání s maturitní zkouškou – 3 

roky střední vzdělání s výučním listem – 4 roky. 

 

Mimo hlavní činnosti, což je výuka žáků v oborech s výučním listem nebo s maturitní 

zkouškou, se učitel odborného výcviku podílí i na výuce v systému dalšího vzdělávání  

• rekvalifikace pro úřady práce 
• profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb. o dalším profesním vzdělávání 
• produktivní činnost s žáky na „zakázkách“ 
• provádí kontrolu žáků na provozních pracovištích u sociálních partnerů 
• mimo přímé pedagogické činnosti vede předepsanou pedagogickou dokumentaci 
• jedná s rodiči i když není třídní učitel 
• pracuje v metodické komisi příslušného oboru 
• připravuje organizaci výukového dne (přípravy – odborná, materiál, výuková 

technika apod.) 
• spolupracuje s třídním učitelem 
• spolupracuje s výchovným poradcem 
• spolupracuje s poradcem pro sociálně patologické jevy 
• zúčastňuje se odborných seminářů 
• zúčastňuje se výstav a různých školení 
• sleduje nové trendy a technologie v příslušném oboru.  

 

Věda zabývající se osobností učitele (pedeutologie) uplatňuje při zkoumání učitele dva 

přístupy: 

 1.  Normativní – cílem je určit, jaký má učitel být, pokud chce být ve svém povolání 

úspěšný. Tento přístup je spojen s deduktivní metodou, která určuje ideální vzor učitele, 

k němuž by se měl profesně přiblížit.  

2. Analytický – cílem je zjistit, jací učitele jsou a jaké mají reálné vlastnosti. Tento přístup 

využívá metodu indukce, tedy analýzy výpovědi žáků o učitelích. 
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5.3.3 KOMPETENCE UČITELE PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ 

Oborová (předmětová) kompetence - znalost příslušného oboru, v mém případě obor 

Aranžér  

Didaktická a psychodidaktická kompetence - znalost vyučování a učení  

 Pedagogická kompetence - znalosti kontextu výchovy a vzdělávání  

 Diagnostická a intervenční kompetence - znalost prostředků pedagogické diagnostiky 

Sociální, psychosociální a komunikativní kompetence - znalost prostředků socializace, 

vytváření pozitivního klimatu a prostředků pedagogické komunikace  

Manažerská a normativní kompetence - znalost norem a vzdělávací politiky a organizace 

práce žáků  

Profesně a osobnostně kultivující kompetence -znalost širších kulturních hledisek 

a prostředků formování postoje a hodnotových orientací žáků 

 

„Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže 

a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností učitele a žáků.“ 

(VALIŠOVÁ, KASÍKOVÁ, 3/7) 
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6 Případová studie školy 

„Non schoale sed vitae discimus.- Neučíme se pro školu, ale pro život.“ — Seneca 

římský filozof -4 - 65 př. n. l. (2/1) 

 

Z hlediska účelu, můžeme rozlišovat dva typy případových studií: 

První: využívá se pro pedagogické účely a jeho cílem je zkvalitnit výuku žáků i dospělých. 

Druhý: využívá se pro výzkumné účely 

Pokusím se o první typ. 

 

6.1 ŠKOLA ŠREJBR  ( 2/3, Obrázek 7) 
Před 29 lety, roku 1991, do našich lavic v Žalhosticích, zasedli první studenti do oboru 

Kadeřník a Mechanik opravář silničních motorových vozidel. 

Naše škola začínala jako učiliště, poté přibylo gymnázium a nakonec střední odborná 

škola. 

Výuka probíhala v Žalhosticích, v Terezíně a v Litoměřicích. 

V roce 1992 jsme byli mezi prvními, kteří stáli u zrodu Sdružení soukromých škola Čech, 

Moravy a Slezska. 

Studenti si postupně mohli vybírat z 26 akreditovaných studijních oborů (s výučním listem, 

pak i maturitní zkouškou). Můžeme se pochlubit s více jak třemi tisíci úspěšných 

absolventů, stejně tak i spokojenými zákazníky školního kadeřnictví, truhlárny, 

aranžérských, fotografických a grafických služeb. 

Současnost 

Naše škola za dobu své existence, kvalitně připravila stovky studentů na vykonávání práce 

v oboru, který si studenti zvolili ke studiu. Klademe veliký důraz na teoretickou ale 

zejména praktickou přípravu našich studentů, kteří nemají v budoucnu problém při 

uplatnění svých znalostí na trhu práce. Zúčastňujeme se mnoha domácích i mezinárodních 
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celospolečenských projektů a dodnes spolupracujeme s významnými regionálními 

institucemi. Škola se tak postupně stala nedílnou součástí vzdělávání v našem kraji. Od 

samého počátku měla škola jasné priority: 

 - individuální přístup k žákům 
 - být školou ,,rodinného typu“ 

 

Co nabízíme: 

• Poskytujeme větší prostor talentům 
• Neustále modernizujeme IT vybavení 
• Zapojujeme se do různých vzdělávacích projektů  
• Otevřeli jsme studentům svět Fotografie 
• Dále nabízíme pro všechny obory vzdělávání zkrácené denní studium 
• Maturanti si mohou za jeden až dva roky získat další maturitu či výuční list 
• Nízké školné 
• Zohlednění žáků s poruchami učení 
• Moderní formy výuky 
• Individuální přístup učitele k žákovi 
• Málo početné třídy 
• Fotoateliér 
• Ubytování 
• Školní jídelnu 
• Kadeřnické služby 
• Kosmetické služby 
• Truhlářskou provozovnu 
• Klasifikaci a docházku ON-LINE 
• Interaktivně vybavené třídy 
• Aranžování a propagační služby 
• Zdobení nehtů 

 

 

Kapacita žáků školní rok 2019/2020 

166 studentů 
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Nabízíme tyto obory: 

Obory zakončené výučním listem 

 - 66-52-H/01 Aranžér  
 - 69-51-H/01 Kadeřník  
 - 33-56-H/01 Truhlář  

Obory zakončené maturitou 

- 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba (navrhování interiérů)  

- 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - finanční a daňový poradce 

- 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – pohřebnictví 

- 82-41-M/05 Grafický design/Grafický design obalů 

 

Vedení školy 

Ředitel školy: Mgr.  Radek Šrejbr - vnuk 

Zakladatelé školy: 

Mgr. Ladislav Šrejbr – otec 

Mgr Radovan Šrejbr – syn 

 

 

Zřizovatel školy:  

VITALEX WEBDESIGN s.r.o. 

Masarykova 750/316 

Ústí na Labem 

IČO: 482 917 65 

Radovan Šrejbr 
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Pedagogický sbor: 

22 pedagogických pracovníků 

11 nepedagogických pracovníků 

6 pedagogických pracovníků v MŠ 

 

Vybavení školy: 

- Ve všech učebnách jsou zavedeny PC sestavy pro učitele, data projektory a interaktivní 

tabule 

- tři nově zrekonstruované PC učebny s dostupnými programy – CorelDraw 

        - Ilustrator 

        - Adobe Photoshop 

        - InDesign 

- fotoateliér – plně vybaven – různá pozadí, stojany na světla, světla, stolek na focení 

malých věcí…. 

- výtvarný ateliér 

- posilovna 

- laboratoř fyziky a chemie 

- kosmetický salón 

- kadeřnický salón 

- truhlárna 

- řezací ploter 

- školní jídelna 

- mateřská školka 
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Středisko volného času – mimoškolní aktivity 

- Sportovní aktivity (aerobic, míčové hry aj.) 
- Práce s počítačem ( např. prezentace, počítačová grafika) 
- Dovedné ruce ( např. výtvarné práce, aranžérské práce, fotografování) 
- Šachy, sudoku, zajímavá matematika 
- Péče o krásu lidského těla ( úpravy účesů, líčení, manikura) 

 

 

Spolupráce školy 

Naše škola spolupracuje s mnoha partnery v různých oborech, ať už je to obor Aranžér 

s majiteli různých obchodů po Litoměřicích – potravina a lahůdky Lachman, Optika 

Klingr, Zahrada Čech, dále pak státní zámek Libochovice, u oboru Truhlář je to Zahrada 

Čech a mimo jiné i zakázky pro širokou veřejnost. obor Kosmetičky spolupracují s firmou 

Atok, Grafický design zase s firmami jako jsou Mondi Štětí a.s., EKO-KOM, THIMM 

a Ds Smith. Tyto všechny spolupráce s partnery je pro školu a hlavně studenty velkým 

přínosem, neboť se díky těmto partnerům podívají jak do samotných firem, ale i na různé 

přednášky, exkurze, výstavy, Obal roku atd. 

 

Uplatnění žáků 

Naši žáci během studia na naší škole získávají mnoho dovedností, schopností a vědomostí, 

které jim pomohou po absolvování závěrečných či maturitních zkoušek najít uplatnění 

v oboru -výhodou je právě spolupráce s různými firmami, kteří s našimi žáky započnou 

spolupracovat už v době studií na naší škole a posléze si je od nás jen ,,převezmou“. 

 

Výchovně vzdělávací cíle 

Naším cílem v praktickém vyučování je zapojit žáky do reálného procesu, jejich budoucího 

povolání. k tomu nám hodně pomáhá právě partnerství s firmami, kde my, jako učitelé 

vyslechneme reálné požadavky na žáka, co vše by měl umět, jaké znalosti, dovednosti 
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a vědomosti by žákovi dopomohli k získání pracovního zařazení v dané firmě a my se 

můžeme tedy zaměřit na dosažení cíle tak, aby žák, student, zvládl klíčové i odborné 

kompetence k úspěšnému ukončení vzdělání na naší škole a následné získání pracovní 

pozice v oboru. 

 

„První, co si přejeme, je, aby tak plně a k plnému lidství mohl být vzdělán ne jeden člověk 

nebo několik nebo mnoho, nýbrž všichni lidé vespolek i každý zvlášť, mladí, staří, bohatí 

i chudí, urození i neurození, muži i ženy, zkrátka každý, komu se stalo údělem narodit se 

člověkem…“ (KOMENSKÝ, 3/8) 

 

V rámci případové studie, jsem si připravila pro žáky oboru Aranžér, dotazník o škole a 

o odborném výcviku. Odpovídalo celkem 17 žáků (první ročník 5 žáků, druhý ročník 4 

žáci a třetí ročník 8 žáků). Dotazník obsahoval 18 otázek s uzavřenými odpověďmi. Tento 

dotazník byl přínosem pro učitele odborného výcviku i předmětů, které úzce s odborným 

výcvikem spolupracují – vzájemná propojenost mezipředmětových vztahů, a to jak 

z dlouhodobého hlediska, např. co nejefektivněji zlepšit podmínky pro odborný výcvik 

mimo školu a vytvořit lepší podmínky pro odborný výcvik i odborné předměty v rámci 

školy. 

 

6.2 Dotazník  
Zaškrtni jen jednu z možností. 

1. Líbí se ti naše – tvoje škola? 
- rozhodně ano 
- ano 
- ne 
- rozhodně ne 

 

2. Výzdoba školy je… 

- vyhovující 
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- zastaralá 

- přeplácaná 

 

3. Souhlasíš s tím, že někteří učitelé neumí dostatečně vysvětlit učivo? 

- ano 

- ne 

- nevím 

 

4. Chtějí učitelé v hodinách, aby jste se zapojovali a spolupracovali? 

-rozhodně ano 

- ano, občas 

- ne 

 

5. Používáte často ve škole dostupné didaktické pomůcky, co škola nabízí? 
(počítače, tablety, interaktivní tabule, řezací ploter…) 

- ano, skoro pořád 

- ano, občas 

- ne, málokdy 

- vůbec 

 

6. Mohl(a) by jsi říct, že učitelé jsou chápající a kamarádští? 

- ano 

- ne 

- většina ano 

- většina ne 

 

7. Naše škola nabízí i středisko volného času, víš o něm? 

- ano vím 

- ne nevím 
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- no a navštěvuji 

 

8. Jaké jsou tvé nejoblíbenější předměty? 

- všeobecné předměty (ČjL, M, IKT, ON, CH…) 

- odborné předměty (AR, PÍS, PRO…) 

- odborný výcvik 

9. Jaké jsou podmínky (prostředí, vybavenost) pro odborný výcvik tvého oboru? 

- dobré 

- vyhovující 

- nedostačující 

 

10. Preferuješ odborný výcvik ve škole či mimo školu? 

- škola 

- mimo školu 

 

11. Jakého partnera školy, se kterou spolupracujeme, upřednostňuješ při odborném 
výcviku? 

- potraviny Lachman  

- zámek Libochovice 

- Zahrada Čech 

- Optika Klingr 

 

12. Čemu dáváš přednost? 

- aranžování výkladních skříní 

- aranžování výstav 

- psaní plakátů, propagačních prostředků 

 

13. Kdybys mohl(a) vybrat jednu ze zadaných možností, co pro tebe odborný 
výcvik mimo školu představuje, bylo by to… 

- nové možnosti 
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- okamžitá zpětná vazba 

- volnější režim 

- jiné prostředí 

-  komunikace se ,,zákazníkem“ 

 

14. Jsi pro zachování odborného výcviku u našich partnerů i do budoucna? 

 - rozhodně ano 

- rozhodně ne 

- nevím 

15. Nyní je odborný výcvik mimo školu cca 1x za 1-2 měsíce, chtěl(a) by jsi to 
změnit? 

- ano, chodit častěji 

- ne, toto úplně stačí 

- ano, chodit méně 

 

16. Můžeš říct, že se při odborném výcviku nudíš? 

- ano 

- ne 

- občas 

 

17. Chodíš na tuto školu rád(a)? 

- ano 

- ne 

- nevím 

 

18. Doporučil(a) by jsi studium na naší škole svým kamarádům? 

- určitě ano 

- ano 

- ne 
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Děkuji za vyplnění dotazníku.  

Novotná Barbora 

 

6.2.1 Vyhodnocení dotazníku 

Vyplněnými dotazníky a jejich vyhodnocením, jsem chtěla získat anonymně zpětnou 

vazbu na naší školu od žáků, kteří na naší škole studují odborný výcvik, který se snažím 

inovovat dle potřeb zákazníků firem, se kterými spolupracujeme. a chtěla jsem zjistit, zda 

žáci, i když s nimi na toto téma hodně diskutuji, napíší v anonymitě něco jiného. Utvrdila 

jsem se jen v tom, že určitě bychom, jako škola měli zlepšit podmínky ve škole pro daný 

obor a určitě zachovat odborný výcvik mimo naší školu i do budoucna, určitě je přínosem 

nejen pro naší školu a  učitele, ale hlavně pro žáky, a o ty jde v první řadě. 
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7 Písemná příprava na vyučování 

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“ — Neznámý autor (2/1) 

 

Každý pedagog by měl pokaždé promyslet cíle každé vyučovací hodiny a i odborného 

výcviku, organizaci daného časového úseku a přitom by měl zohlednit schopnost žáků, 

náročnost daného řešení problému, pracovní podmínky a prostředí výuky. Pedagog, by měl 

efektivně využívat všechny etapy vyučování jako jsou kognitivní, efektivní 

a psychomotorické cíle – já doufám, pevně věřím, že se mi to daří v mé výuce vše 

praktikovat a také podporovat získávání a prohlubování klíčových dovedností žáků. Velice 

často používáme materiální a nemateriální prostředky. 

„Pedagogická způsobilost učitele není jen to, co se nabývá pouze studiem, přípravou, 

nýbrž i to, jak je daný pracovník osobnostně vybaven pro vykonávání činnosti učitele. 

Některé předpoklady k učitelské profesi nelze získat odborným studiem, nýbrž musí být 

zakotveny v osobnosti učitele jako vrozené nebo praxí osvojené.“ (PRŮCHA, 3/9) 

 

Jelikož na naší škole je týden praxe a týden škola, máme odborné předměty vždy 

dvouhodinové – 2x 45 min. Proto moje příprava je připravena na 90 minut.  Během 

vyučovacího procesu se prolíná a zároveň doplňuje výuka teoretická s výukou odbornou – 

úzce spolu spolupracuje a fungují tu skvěle mezipředmětové vztahy. 

 

7.1 Příprava na přímou pedagogickou činnost 
 

Škola: Střední škola a Mateřská škola o.p.s. 

Vyučující: Novotná Barbora 

RVP: 66-52-H/01 Aranžér 

ŠVP: Aranžér 
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Předmět: Písmo 

Tematický celek: Jednoprvkové písmo 

Název hodiny: Nácvik písma – lineární grotesk - hůlkové písmo 

Cílová skupina: 1.ročník 

Třída: 1.AR 

Časový úsek: 2x 45 minut 

Vzdělávací cíl: žáci se naučí zvládat základní druh jednoprvkového písma, nejprve 

jednotlivá písmena, později jako slova a celé věty, nejprve tužkou, později tuší 

a redisperem a nebo štětcem - uplatnění při tvorbě plakátů, cenovek, popisek… 

 

 

Struktura výukové hodiny 

Úvodní část I.hodiny 

• 5 minut  
- pozdravení žáků 
- zápis do i-školy (třídní kniha – přítomnost či nepřítomnost žáků, zápis tématu 

hodiny) 
- kontrola učebny 
- seznámení žáků s obsahem, průběhem a cílem vyučovacích hodin – téma hodin 

napsat na tabuli 
- úvodní motivace a ujištění zvládnutí zadaného cíle 

 

Teoretická příprava na pracovní činnost 

• 25 minut 
- příprava pomůcek potřebných k danému úkolu – čtvrtky, pravítka, tužky, tuše, 

redispera 
- práce učitelky:  
- představení písma lineární grotesk, základní informace, historie, k čemu se toto 

písmo používá nejčastěji 
- rozdání šablon s písmem všem žákům (Obrázek 8) 
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- předvedení – názorná ukázka písma na tabuli – jak začít rozkreslovat dotažnice na 
čtvrtku (Obrázek 9) 

- příprava pracoviště 
 

Praktická činnost žáků 

• 15 minut 
- rýsování dotažnic na čtvrtku 
- někteří žáci už začínají s kreslením písma tužkou - učitelka prochází mezi žáky 

a pomáhá s problémy 
 

Přestávka 

• 5 minut 
 

Úvodní část II. hodiny 

• 5 minut 
- kontrola žáků a následný zápis do i-školy – prezentace 
- zopakování obsahu a cíle hodiny 

 

Praktická činnost žáků 

• 35 minut 
Žáci: - někteří stále ještě rýsují 

 -většina už ,,maluje“ písmo tužkou 

Učitelka: - chodí mezi žáky, radí jim jak správně ,,malovat“ písmo, různé tahy, 

verzálky, mínusky i číslice 

- kdo je hotov začíná používat tuš 
 

 

Závěrečná část 

• 5 minut 
- Hodnocení práce žáků 
- Shrnutí nových poznatků a zkušeností 
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- Úklid pomůcek 
- Motivace žáků na odborný výcvik – procvičování písma – více času, slovní celky 

a nakonec celý plakát 
 

 

Zhodnocení průběhu vyučování 

Jakožto učitelka odborného výcviku i odborných předmětů v oboru Aranžér na naší škole, 

kde si tedy mezipředmětové vztahy hlídám sama, vím, že další hodina písma proběhne už 

za pár dní v odborném výcviku a budeme se opět věnovat tomu samému, aby si žáci 

vytvořili k písmu vztah a abychom vypilovali všechny chybičky. 

Stanovený cíl byl splněn díky aktivnímu zapojení žáků do výuky, k tomu přispěla 

i interakce mezi žákem a učitelem. 

 

 

 

.  
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8 Reflektivní úvaha o vlastním studiu 

„Nuda je smrtelný hřích učitele.“ — Johann Friedrich Herbart německý filozof, 

psycholog a zakladatel pedagogiky jako akademické disciplíny 1776 – 1841 (2/1) 

 

Snem mých rodičů i můj, bylo studium na vysoké škole a získat akademický titul 

který jsem si chtěla vždy splnit, klasickou cestou – střední škola, vysoká škola…ale 

život to chtěl tak trochu jinak, spíše složitější variantou, ale i tak nelituji vůbec 

žádného rozhodnutí, které mě vedlo k tomu, že tu sice pozdě, ale přece, píši svou 

bakalářskou práci. Studium na vysoké škole mi dalo hodně, ať už jsem poznala 

skvělé lektory, bezva studijní spolužáky, mnoho ucelených poznatků, dovedností 

a zkušeností, které mohu uplatňovat v mé profesi, tak i ve výchově svých dětí. 

Pochopila jsem různé pojmy a termíny z oborů jako je pedagogika, psychologie, 

didaktika a jiných navazujících předmětů. 

 

Uvědomila jsem si, že ne vždy jsem učila dobře, dělala jsem chyby, ale chybami se 

člověk učí a je dobré, že si to umí připustit. Já se ze svých chyb poučila a snažím se 

být učitelkou, která stojí po boku svých žáků, předávat jim své vědomosti, poznatky, 

dovednosti a zkušenosti, jak nejlépe dovedu a pozorovat je, jak z vyplašených 

„káčátek“ se po dobu studia stávají v krásné sebevědomé „labutě“, připravené na 

život a práci v oboru.  

 

Za těch patnáct let už mi prošlo rukama hodně žáků a musím říct, že úspěšnost 

ukončení studia výučním listem je 99⁒ a z toho více jak 75⁒ šlo studovat dále 

ukončilo studium maturitní zkouškou a někteří dokonce i vysokoškolským titulem. 

Takže není pravda, že vysoká škola je pro žáky, kteří jdou ze základních škol na 

maturitní obory a dále, ale vysokoškolákem se může stát kdokoliv, i když je cesta 

složitější a trnitá, ale není nedosažitelná. Já jsem toho příkladem. 

 

V průběhu mého „dlouhého“ studia na bakalářském studiu byl mou největší oporou 

můj manžel, bez kterého bych studium vzdala pokaždé před zkouškou a divím se, že 
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mé studijní výlevy přežil a nerozvedl se se mnou. a také by mé studium skončilo, 

nebýt mých spolustudentů z oboru Specializace v pedagogice - studijní obor 

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku rok ukončení 2017, kteří mě 

přemluvili, abych ze studia neodcházela a nevzdala to. Těm patří největší díky.  

Nevzdala jsem to, DĚKUJU. 
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Přílohy: 
Příloha 1. 

Dotazník  

Zaškrtni jen jednu z možností. 

1. Líbí se ti naše – tvoje škola? 
- rozhodně ano 
- ano 
- ne 
- rozhodně ne 

 

2. Výzdoba školy je… 

- vyhovující 

- zastaralá 

- přeplácaná 

 

3. Souhlasíš s tím, že někteří učitelé neumí dostatečně vysvětlit učivo? 

- ano 

- ne 

- nevím 

 

4. Chtějí učitelé v hodinách, aby jste se zapojovali a spolupracovali? 

-rozhodně ano 

- ano, občas 

- ne 

 

5. Používáte často ve škole dostupné didaktické pomůcky, co škola nabízí? 
(počítače, tablety, interaktivní tabule, řezací ploter…) 

- ano, skoro pořád 

- ano, občas 
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- ne, málokdy 

- vůbec 

 

6. Mohl(a) by jsi říct, že učitelé jsou chápající a kamarádští? 

- ano 

- ne 

- většina ano 

- většina ne 

 

7. Naše škola nabízí i středisko volného času, víš o něm? 

- ano vím 

- ne nevím 

- no a navštěvuji 

 

8. Jaké jsou tvé nejoblíbenější předměty? 

- všeobecné předměty (ČjL, M, IKT, ON, CH…) 

- odborné předměty (AR, PÍS, PRO…) 

- odborný výcvik 

9. Jaké jsou podmínky (prostředí, vybavenost) pro odborný výcvik tvého oboru? 

- dobré 

- vyhovující 

- nedostačující 

 

10. Preferuješ odborný výcvik ve škole či mimo školu? 

- škola 

- mimo školu 

 

11. Jakého partnera školy, se kterou spolupracujeme, upřednostňuješ při odborném 
výcviku? 

- potraviny Lachman  
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- zámek Libochovice 

- Zahrada Čech 

- Optika Klingr 

 

12. Čemu dáváš přednost? 

- aranžování výkladních skříní 

- aranžování výstav 

- psaní plakátů, propagačních prostředků 

 

13. Kdybys mohl(a) vybrat jednu ze zadaných možností, co pro tebe odborný 
výcvik mimo školu představuje, bylo by to… 

- nové možnosti 

- okamžitá zpětná vazba 

- volnější režim 

- jiné prostředí 

-  komunikace se ,,zákazníkem“ 

 

14. Jsi pro zachování odborného výcviku u našich partnerů i do budoucna? 

 - rozhodně ano 

- rozhodně ne 

- nevím 

15. Nyní je odborný výcvik mimo školu cca 1x za 1-2 měsíce, chtěl(a) by jsi to 
změnit? 

- ano, chodit častěji 

- ne, toto úplně stačí 

- ano, chodit méně 

 

16. Můžeš říct, že se při odborném výcviku nudíš? 

- ano 

- ne 
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- občas 

 

17. Chodíš na tuto školu rád(a)? 

- ano 

- ne 

- nevím 

 

18. Doporučil(a) by jsi studium na naší škole svým kamarádům? 

- určitě ano 

- ano 

- ne 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku.  

Novotná Barbora 

Obrázek 1. Obrázek 1. Aranžování prostoru výstavy Zahrada Čech. 
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Obrázek 2. Zavěšování dekorace  

 

Obrázek 3. Instalace fotokoutku 
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Obrázek 4.a 5 zvířátka z výstavy 

.  

 

 

 



58 
 

Obrázek 6. malování na obličej 

.  
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Obrázek 7. Vývoj loga školy 

. 

 

Obrázek 8. Lineární grotesk 
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Obrázek 9. Dotažnice 

 

Dotažnice, pomocné čáry k psaní písma 

 

 Grafy 1-18 

Vyhodnocení dotazníku – případová studie školy: 

 

 

1. Líbí se ti naše škola?

rozhodně ano ano ne rozhodně ne

2. Výzdoba školy je…

vyhovující zastaralá přeplácana
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3. Souhlasíš s tím, že někteří učitelé neumí 
dostatečně vysvětlit učivo?

ano ne nevím

4. Chtějí učitelé v hodinách, aby jste se zapojovali 
a spolupracovali?

rozhodně ano ano, občas ne

5. Používáte často ve škole dostupné didaktické 
pomůcky, co škola nabízí? (počítače, tablety, 

interaktivní tabule, řezací ploter…)

ano, skoro pořád ano,občas ne, málokdy vůbec
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6. Mohl(a) by jsi říct, že učitelé jsou chápající 
a kamarádští?

ano ne většina ano většina ne

7. Naše škola nabízí i středisko volného času, víš 
o něm?

ano vím ne nevím ano a navštěvuji

8. Jaké jsou tvé nejoblíbenější předměty?

všeobecné předměty odborné přeměty odborný výcvik
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9. Jaké jsou podmínky (prostředí, vybavenost) pro 
odborný výcvik tvého oboru?

dobré vyhovující nedostačující

10. Preferuješ odborný výcvik ve škole či mimo 
školu?

škola mimo školu

11. Jakého partnera školy, se kterou 
spolupracujeme, upřednostňuješ při odborném 

výcviku?

potraviny Lachman Zámek Libochovice Zahrada Čech optika Klingr
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12. Čemu dáváš přednost?

aranžování výkladních skříní aranžování výstav psaní plakátů, propagačních prostředků

13. Kdybys mohl(a) vyrat jedno z předepsaných 
možností, co pro tebe odborný výcvik mimo školu 

představuje, bylo by to…

nové možnosti okamžitá zpětná vazba volnější režim

jiné prostředí komunikace se zákazníkem

14. Jsi pro zachování odborného výcviku u našich 
partnerů i do budoucna?

rozhodně ano rozhodně ne nevím
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15. Nyní je odborný výcvik mimo školu cca 1x za 1-2 
měsíce, chtěl(a) by jsi to změnit?

ano, chodit častěji ne, toto úplně stačí ano,chodit méně

16. Můžeš říct, že se při odborném výcviku nudíš?

ano ne očas
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17. Chodíš na tuto školu rád(a)?

ano ne nevím

18. Doporučil(a) by jsi studium na naší škole svým 
kamarádům?

určitě ano ano ne
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