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Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá problematikou výuky předmětů se zaměřením na gastronomii 

s využitím ICT pomůcek na Středním odborném učilišti v Praze. Na základě dotazníkového 

šetření  jsem zjišťovala  stav vybavenosti  vybrané školy,  středního odborného učiliště,  ICT 

pomůckami. Zjišťovala jsem, které pomůcky jsou na středním odborném učilišti k dispozici, 

které  pedagogičtí  pracovníci  při  výuce využívají  a které  postrádají.  Na základě  získaných 

informací  jsem  vybrala  vhodný  námět  pro  zpracování  scénáře  a  vytvoření  pomůcek. 

Připravené  pomůcky,  prezentace  typu  Power  Point,  jsou  určeny  všem učitelům předmětů 

zaměřených na gastronomii. Prezentace jsou dostupné na internetových stránkách školy, které 

byly  navrženy  formou  rozcestníku.  Měl  by  v  konečné  podobě  sloužit  jak  pedagogickým 

pracovníkům, tak i žákům. Vytvořený rozcestník s vybranou prezentací jsem ověřila v praxi 

na Středním odborném učilišti v Praze.
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Úvod

V současné době rychlého rozvoje informačních technologií je stále silnější potřeba pracovat 

co nejefektivněji, pružně reagovat na nové trendy a změny. Flexibilita v pracovním procesu se 

stala v současnosti  jedním z hlavních požadavků na pracovníka.  Vývoj v tomto směru se 

samozřejmě nevyhnul ani školství. I zde jsou kladeny na pedagogické pracovníky mnohem 

větší nároky, než tomu bylo dříve. Znalost práce s počítačem se stala téměř nutností. Všichni 

si dokážeme uvědomit, že zavádění počítačů do vzdělávání s sebou přináší pro učitele nemálo 

starostí a problémů, ale na druhé straně musíme připustit tu skutečnost, že počítač je a nadále 

bude  nezbytným  učebním  prostředkem.  Přesto  je  počítač  v  některých,  dnes  už  opravdu 

ojedinělých případech, učitelem na některých školách používán jen jako pomocník 

v administrativě (vyplňování vysvědčení, klasifikačních archů, tabulek apod.). Je samozřejmé, 

že úroveň výuky je na jednotlivých školách rozličná.  Ta je především odvislá od přístupu 

učitelů k zavádění nových, často i nevyzkoušených poznatků. Učitelské povolání má často 

tendenci směřující ke konzervatizmu, ignorovat jakékoli změny v zavedené praxi. Na tomto 

místě musím bohužel konstatovat, že podle mého názoru právě střední odborná učiliště (ať už 

mluvíme  o  učilištích  jakéhokoliv  typu)  nejsou  v  tomto  bodě  příliš  aktivní.  Přesto  se 

domnívám,  že  i  žáci  středních  odborných  učilišť  si  zaslouží  plnou  připravenost 

pedagogického  sboru,  který  jim  dokáže  výuku  zpestřit  a  zároveň  je  ve  svých  hodinách 

seznámit s novými, a pro ně zábavnějšími přístupy výuky.

Cílem a motivací této práce bylo vytvořit (nikoli jako náhradu za učebnici či skripta) ICT 

pomůcky pro výuku na středním odborném učilišti gastronomickém. Učiliště tohoto zaměření 

bylo vybráno záměrně,  s ohledem na můj druhý studijní obor, kterým je rodinná výchova. 

Podle  toho  jsem také  vybírala  téma  pro  zpracování  ICT pomůcek  –  prezentace  v Power 

Pointu.  Prezentace  jsem umístila  na internetové  stránky,  které  nazývám rozcestník.  Jednu 

z prezentací s názvem vejce jsem ověřila ve vyučovací hodině.

Jedním z cílů  této  práce  je  poskytnout  ucelený  návod,  jaké  jsou  možnosti  při  aplikacích 

nových produktů ve výuce.  Základní  otázkou na středním odborném učilišti  zůstává najít 

způsob  jak  zainteresovat,  popřípadě  nadchnout  pedagogické  pracovníky  ke  „spolupráci“ 

s počítačem. Direktivní přístup ze strany vedení učiliště není jistě tím správným řešením a ani 

by nebylo vhodné jej doporučovat. Nabízí se také řešení poukazovat na přístup flexibilnějších 

a zapálených spolupracovníků. Těch, kteří využívají všechny možnosti k sebevzdělávání 

a  jejichž  snahou  je  na  prvním místě  zkvalitnění  výuky i  popularizace  práce  s počítačem. 

Můžeme s klidným svědomím říci,  že počítače se staly jednou z nenahraditelných součástí 
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našeho běžného života. Mnozí z nás pracují s počítačem den co den, a mnozí z nás se stali na 

něm zcela  závislými.  Rovněž můžeme s klidným svědomím říci,  že už je málo těch,  kteří 

netuší, co takový počítač je a jak se s ní pracuje, co dokáže, i jak a v čem je nám v našem 

životě nápomocný.
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Teoretická část

1 Vzdělávání žáků na středních odborných učilištích

1.1 Učňovské školství

Docházka na středních odborných školách a středních odborných učilištích se řídí zákonem

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

(školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 13/2005 Sb. 

o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři, ve znění pozdějších změn.

Na střední odborná učiliště se mohou hlásit žáci, kteří dokončili povinnou školní docházku, 

tedy úspěšně ukončili základní školu. 

Střední odborná učiliště zajišťují vzdělání ve dvouletých nebo tříletých oborech. Studium je 

zakončeno  závěrečnou  učňovskou  zkouškou.  Absolventi  získají  výuční  list  a  jsou 

kvalifikováni pro výkon povolání. Střední odborná učiliště poskytují též rozšířené vzdělání ve 

čtyřletých studijních oborech. Absolventi ukončují studium maturitní zkouškou, při které jsou 

ověřovány praktické i teoretické znalosti. Tím získávají úplné střední odborné vzdělání a jsou 

připraveni  pro  výkon  povolání.  Některá  střední  odborná  učiliště  také  poskytují  možnost 

nástavbového studia. Toto studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů, které 

již bylo zakončeno výučním listem. Umožňuje studentům doplnit a rozšířit si znalosti, trvá 

dva roky a je ukončeno také maturitní zkouškou.[1],[2].

1.1.1 Volba studijního oboru

Samozřejmostí by mělo být, že volba studijního oboru předpokládá v prvé řadě zájem žáka 

o daný zvolený obor. Žák by měl mít právo svobodně si zvolit požadovaný obor studia, který 

ho zajímá a kterému se chce ve svém životě nadále věnovat. Bohužel skutečnost je většinou 

odlišná. Podílí se na tom mnoho faktorů, např. nedostatek studijních míst na škole, vzdálenost 

při dojíždění do místa školy, neúspěch v přijímacím řízení,  nerozhodnost dívek a chlapců, 

osobní přání a touhy a v neposlední řadě vliv rodičů na uchazeče. Národní ústav odborného 

vzdělávání se touto problematikou vlivů, působících na výběr typu studia zabýval a zpracoval 

tabulku, kterou pro názornost uvádím.
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Otázka: Přál jste si studovat v tomto oboru ? [1]

Název 

školy
ANO NE

Lhostejný 

přístup
Celkem

SOU 83% 9% 8% 100%

SOŠ 67% 12% 21% 100%

VOŠ 82% 6% 12% 100%
Tabulka č.1

V tabulce můžeme pozorovat, že většina žáků a studentů studuje obor, který si vybrala, tedy 

je jim blízký, a chtějí se mu do budoucna věnovat. Z výsledků šetření vyplynula však také 

skutečnost, že značný počet žáků studuje obor, který jim byl lhostejný nebo který studovat 

nechtěli. Z tohoto přehledu je zřejmé, že například Střední odbornou školu nechtělo studovat, 

nebo jim byl přístup lhostejný, přibližně 33% uchazečů z celku.

Charakteristika učebního oboru kuchař – číšník pro pohostinství, 65- 51 H/002

Jedná se o denní, večerní a dálkové studium žáků, kteří splnili povinnou školní docházku, 

tedy úspěšně absolvovali základní školu.

Ukončením studijního oboru je závěrečná zkouška a získání výučního listu. Obor je tříletý 

a  absolvent  dosáhne  odborného  středoškolského  vzdělání.  Obor  je  vhodný  pro  chlapce  i 

dívky,  kteří  úspěšně  absolvovali  přijímací  řízení  dle  platných  předpisů  a  mají  zdravotní 

způsobilost pro výkon povolání.[2],[3].

1.1.2 Učební obor kuchař – číšník pro pohostinství

Obecným cílem učebního oboru, na který jsem se dále zaměřila,  je navázat na znalosti ze 

základní školy a vytvořit předpoklady pro rozvoj dalších vědomostí a dovedností. Výuka jako 

celek  si  klade  za  cíl  připravit  kvalitního  člověka  na  život  v demokratické  společnosti, 

založené na humanistickém přístupu ke spoluobčanům. Důraz je kladen na osobnost žáka tak, 

aby obstál v rychle se měnící společnosti, přistupoval zodpovědně ke svému životu i životu 

ostatních lidí na zemi. Aby se choval zodpovědně k sobě i k přírodě. 
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Žák během studia získá mnoho nových vědomostí, znalostí a návyků. Tyto dovednosti musí 

být schopen přenést do praktického života a naučit se je využívat. Má dokázat přeměnit teorii 

v praxi  jak  samostatně,  tak  se  naučit  přijímat  názory  ostatních  spolupracovníků  a  umět 

pracovat v týmu. 

Učební obor dělíme na všeobecné vzdělání, odborné vzdělání a odborný výcvik. 

Všeobecné vzdělání je totožné pro učební obory číšník – servírka, kuchař – kuchařka 

a podléhá výchovně vzdělávacímu standardu pro střední odborné vzdělání, které se dělí do 

šesti  oblastí  (jazykové  vzdělání,  společenskovědní  vzdělání,  matematické  vzdělání, 

přírodovědné vzdělání, estetické vzdělání, rozvoj tělesné kultury). 

Odborné vzdělávání podléhá standardu středoškolského odborného vzdělávání, které dělíme 

do okruhů (okruh ekonomický,  gastronomický,  volitelné  a  výběrové  předměty  a  odborný 

výcvik). Obsah okruhů by měl splňovat požadavky ve směru gastronomie, hotelnictví 

a  turismu.  Odborné  předměty  jsou  vyučovány  tak,  aby  profil  absolventa  odpovídal 

požadavkům trhu. Absolvent má získat požadované odborné znalosti v gastronomii. 

Odborný výcvik má připravit žáky do praxe. Jedná se o praktické nacvičení dovedností. Žáci 

realizují nacvičené dovednosti v praktické činnosti. Navštěvují gastronomické provozovny 

a  získávají  zkušenosti  z praxe  provozů.  Odborný výcvik  má za  úkol  upevnit  a  osvojit  si 

profesní  návyky.  Odborný  výcvik  je  vykonáván  ve  vhodně  vybavených  pohostinských 

zařízeních a je veden pedagogickým pracovníkem, kterému říkáme mistr odborné výchovy, 

nebo kvalifikovaným instruktorem. 

Po ukončení  studia kuchař  – číšník  pro pohostinství  se může absolvent  uplatnit  ve všech 

typech podniků v oblasti stravovacích služeb nebo pokračovat v dalším studiu.[2],[8].

Učební plán pro obor kuchař – číšník pro pohostinství

Učební plán je pro školy závazný, tedy povinný. Škola si může sama dopracovat učební plán 

doporučený Ministerstvem školství,  mládeže a tělovýchovy, nebo může přímo využít  plán 

vypracovaný tímto ministerstvem. Pokud chce škola zpracovat  plán sama, musí dodržovat 

zásady, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy požaduje. 
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   Doporučený učební plán učebního oboru: [3]

   65-51-H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství

   Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích 
předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin

A. Povinné

a) základní

Český jazyk a literatura 6
Cizí jazyk 6
Občanská nauka 3
Matematika 3-5
Základy přírodních věd 3-5
Tělesná výchova 3
Práce s počítačem 2
Společenská výchova 1
Ekonomika 3-5
Potraviny a výživa 3
Technologie 5-6
Stolničení 3-4
Zařízení provozoven 1
Odborný výcvik 41-50

b) výběrové a volitelné 6-9

Konverzace v cizím jazyce

Speciální technologie a obsluha

Základy podnikání
Ubytovací provoz

Administrativa

2. cizí jazyk

Cestovní ruch

Dietologie

Světové kuchyně
Základy barmanství a sommelierství

Celkem hodin týdně 93-99

B. Nepovinné Cestovní ruch

Tab. č. 2
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Doporučený učební plán rozpracovaný do jednotlivých ročník studia :[3]

 Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích 
předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

v ročníku
celkem

1. 2. 3.

A. Povinné 

a) základní 31 31,5 29,5 92

Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1 1 1 3
Základy přírodních věd 2 1 - 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Společenská výchova 1 - - 1
Práce s počítačem 1 1 - 2
Ekonomika 1 1 1 3
Technologie 1 2 2 5
Stolničení 1 1 1 3
Potraviny a výživa 1 1 1 3
Zařízení provozoven 1 - - 1
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50

b) výběrové a volitelné 1 1,5 3,5 6

Speciální technologie a obsluha 0,5 0,5 1
Základy podnikání 1 1
2. cizí jazyk 1 1 1 3
Cestovní ruch 1 1

Počet hodin celkem 32 33 33 98

B. Nepovinné

Tab. č. 3
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1.2 Projekt s podporou Evropského sociálního fondu - Pilot S

Národní ústav odborného vzdělávání (NUOV) se zabývá řešením jak modernizovat a zlepšit 

kvalitu odborného vzdělávání ve školách v celé republice.  Společně s Evropskou unií a za 

pomoci státního rozpočtu ČR spolupracuje na několika projektech, týkajících se vzdělávání. 

Evropský sociální fond všechny tyto projekty zastřešuje, jelikož jde v celosvětovém měřítku o 

snižování nezaměstnanosti a o podporu lidských zdrojů. Projektů je celkem pět:

Kvalita 1 – Nová závěrečná zkouška pro tříleté obory s výučním listem

PILOT S – Tvorba o a ověřování školních vzdělávacích programů ve vybraných SOŠ a SOU

VIP – Kariéra: Vzdělávání – Informace – Poradenství

UNIV – Uznání výsledků neformálního a informálního vzdělávání

NSK – Národní soustava kvalifikací

1.2.1 Pilot S 

Jedním z prvořadých požadavků na změny ve školství je v dnešní době snaha zodpovědných 

organizací, zabývajících se školskou problematikou, změnit přístup k celkovému pojetí školní 

výuky. Souvisí to zejména s nově vznikajícími trendy v počítačových oborech, novými 

technologiemi i se zvyšující se gramotností v oblastech informační technologie. Velký tlak je 

kladen  hlavně  na  modernizaci  výuky  tak,  aby  odpovídala  současným  potřebám.  Dnešní 

učební  osnovy  budou  nahrazovány  rámcovým  vzdělávacím  programem.  Na  základě 

rámcových  vzdělávacích  programů  si  školy  budou  vytvářet  své  vlastní  školní  vzdělávací 

programy. Tento způsob bude dávat školám určitou volnost a možnost zdokonalit a vylepšit 

výuku dle svých vlastních potřeb. K tomu všemu má být školám hlavním pomocníkem právě 

projekt Pilot S. Do projektu Pilot S jsou zapojena vybraná střední odborná učiliště, která se na 

tvorbě projektu rovněž podílí.  V praxi to znamená,  že na vybraném učilišti  vzniká vlastní 

školní  vzdělávací  program.  Pedagogičtí  pracovníci  pod  vedením  zaměstnanců,  kteří  se 

pohybují  ve  sledovaném regionu  na  trhu  práce,  spolupracují  a  vytvářejí  funkční  školní 

vzdělávací program. Pedagogové jsou současně školeni prezenčně i e-learningovou formou, 

aby v budoucnu uměli sami tvořit školní vzdělávací programy. Hlavním cílem projektu Pilot 

S je prokázat  funkčnost projektu dříve,  než bude zaveden do školní  praxe a do středních 

odborných  učilišť.  Dalším  cílem  je  zajistit  metodickou  a  vzdělávací  pomoc  ve  školách. 

Podobný cíl mají splnit také projekty, které už jsou testovány na základních školách, Pilot Z 
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a projekt pro gymnázia s názvem Pilot G.

Projekt Pilot S by měl přinést do školní praxe nové moderní trendy, které z dnešní rychle se 

měnící společnosti vyplývají. Výuka musí být pro žáky atraktivní a měla by v prvé řadě umět 

zaujmout. V době informační přesycenosti musí žáci zvládnout potřebné informace filtrovat, 

naučit se je zpracovávat a v neposlední řadě umět je uplatňovat. Škola musí brát ohled na 

požadavky trhu práce, zohledňovat potřeby zaměstnavatelů a připravovat žáky pro budoucí 

zaměstnání. Škola by se měla naučit vychovávat a připravovat žáky na budoucí povolání tak, 

aby na trhu práce obstáli a stali se z nich kvalitní zaměstnanci, kteří budou pro společnost 

velkým přínosem. [5],[7].

1.2.2 RVP – ŠVP na Středním odborném učilišti v Praze

V současné době se pro střední odborná učiliště konečný rámcový vzdělávací program teprve 

připravuje - testuje. Školy prozatím dostávají pouze základní informace. Naplnění rámcového 

vzdělávacího programu, tedy školního vzdělávacího programu pro učiliště, se předpokládá v 

září  roku  2008.  Mnou  vybrané  střední  odborné  učiliště  vyučuje  dle  učebních  osnov 

Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  pro  kmenový  obor  65-51-H/002  Kuchař  – 

číšník, práce ve společném stravování. MŠMT 30.05.2003, č.j. 20737/03–23, s účinností od 

září 09/2003, počínaje 1. ročníkem.
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2 Stav poznatků o řešené problematice

2.1 Historie využívání ICT ve výuce

Šedesátá léta

Objevují se první pokusy o využívání počítačů ve výuce (sálové počítače). Na počítačích se 

zpracovávají především matematické výpočty. Počítače využívá pouze úzká skupina vědců 

z  řad  matematiků  a  elektroinženýrů.  Informační  technologie  se  vyučuje  zejména  na 

technických univerzitách. Nadšenci, kteří obor vyučují a zabývají se jím, získávali všechny 

své zkušenosti a znalosti samostudiem nebo výměnou poznatků s kolegy. 

Konec sedmdesátých let

Do školního  života  vstupují  mikropočítače  -  osobní  počítače  (8  bitové  PC).  A používání 

programovacích jazyků např. Angol a Cobol. Začíná základní zvrat v životě učitelů i jejich 

žáků. Ve výuce počítačů na základních školách i na středních školách je hlavní důraz kladen 

na  programování.  Učitelé  informační  technologie  pocházejí  z řad  přeškolených  učitelů 

matematiky a fyziky. Bez jejich vlastní motivace a odhodlání by to snad ani nešlo.

Osmdesátá léta

Začíná se hovořit o potřebě počítačové gramotnosti. Osobní počítače začínají být dostupnější 

uživatelům  svými  technickými  parametry.  Hovoříme  o  IT  informační  technologii 

(Information  Technology).  Počítače  se  rozšiřují  do  všech  typů  škol.  Prohlubuje  se 

specializace  ve  vzdělání  pedagogů.  Vznikají  univerzitní  obory  informatika  a  výpočetní 

technika. 

Devadesátá léta

Počítače jsou propojovány v lokálních a později i v globálních sítích. Do školních osnov se 

zavádí předmět počítače. Softwarové produkty nabízejí uživateli mnohem více možností, než 

jak tomu bylo doposud. Rozmach sítí a mobilních komunikačních prostředků v této době vede 

k novému  termínu  „ICT“  informační  a  komunikační  technologie  (Information  and 

Communication Technology).

Počítače se rozšiřují do všech oborů, uživatel se s nimi může setkat např. ve školní laboratoři, 

ve studovnách, v počítačových kavárnách i doma. V devadesátých letech již můžeme hovořit 

o  nástupu  internetu.  Používání  a  práce  s  internetem  začíná  pomalu  pronikat  i  mezi  širší 
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obyvatelstvo.  Hypertext  (nelineární  textový  dokument)  se  stává  důležitým  prvkem  při 

uplatňování výukových programů. Žák prochází programem, který ho vede k určitému cíli, 

může se vrátit na kteroukoliv z navštívených stran v programu, protože počítač si pamatuje, 

jak žák postupoval. Pokud je hypertext doplněn zvukem, obrázky a animacemi, hovoříme 

o hypermédiu. Nyní se takto prezentují na trhu například encyklopedické tituly v podobě 

CD-ROM. Při nácviku dovedností s počítačem se stává nutností kvalitní příprava pedagogů, 

směřující k využívání počítačů ve výuce. Technika se stává prostředníkem mezi učiteli a žáky. 

Na učitele se v tomto ohledu zvyšují nároky, musí přehodnocovat své dosavadní počínání ve 

výuce  a  začít  včleňovat  do  své  výuky  technické  prostředky.  Tyto  prostředky  musí  umět 

ovládat,  zvládnout  a  smysluplně využít  ve výuce.  Musí  výuku neustále  doplňovat  o  nové 

podněty tak, aby byla pro žáky zajímavá, aby je motivovala k dalšímu studiu a vyvolávala 

v nich zájem o obor. [9],[15],[18].

2.2 Současný stav využívaní ICT

Naše současná doba klade hlavní důraz na celoživotní vzdělávání občanů. Rozdíly mezi žáky 

v počítačové  gramotnosti  jsou  značné  vzhledem k možnostem,  které  žáci  mají  v  přístupu 

k počítačové technologii mimo školu. To také znesnadňuje přípravu učitele na výuku 

a vyžaduje odlišný přístup vedení vyučovací hodiny. Na všech typech a stupních škol jsou již 

samostatné počítačové učebny. Vybavení škol softwarem i hardwarem je na dobré úrovni. 

Kvalita  výuky počítačů  na  školách  se zásadně liší,  což  má za  následek nestejnou úroveň 

přípravy a vzdělání žáků. Informační technologie se vyučuje v hodinách na to určených, do 

jiných oborů ve škole proniká jen pomalu. Snaha některých vyučujících směřuje k zapojení 

počítačů  do  výuky  i  v  netechnických  předmětech,  ale  jsou  to  jen  ojedinělé  případy. 

Maximálně jdou žáci na jednu vyučovací  hodinu do počítačové laboratoře,  kde jim učitel 

spustí  výukový  program,  který  žáky  sám  dovede  až  k požadovanému  cíli.  Učitelé  rádi 

využívají výukových programů ve svých hodinách. Žáci samostatně pracují na splnění úkolu, 

který  je  zadaný  prostřednictvím  výukového  programu.  Výukový  program  sám  opravuje, 

kontroluje a vyhodnotí práci žáka.

Koncepce  státní  informační  politiky  ve  vzdělávání  (SIPVZ)  požaduje  rozšířené  vzdělání 

učitelů  v oblasti  informačních  technologií.  Předpokladem pro rozvoj  osobnosti  v  moderní 

společnosti  je nutností dosažení počítačové gramotnosti.  To znamená ovládání a využívání 

informačních  a  komunikačních  technologií.  Touto  problematikou  se  pravidelně  zabývá 
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MŠMT. Odbor SIPVZ zpracoval již dříve koncepci jak tuto situaci co nejefektivněji vyřešit. 

Předkládaný  návrh  se  zabýval  zejména  připojením  škol  na  internet,  zajištěním  obnovy 

technického vybavení ICT a softwarového vybavení s tím souvisejícím. Tato koncepce byla 

ve své podstatě založena na formě modelu dodavatel (počítačová firma)             odběratel  

(škola). Standardním připojením k internetu měla být na školách rychlost 512kb/s. Nejednalo 

se  v žádném  případě  o  direktivní  příkaz,  bylo  na  školách  samotných,  jakou  přenosovou 

rychlost potřebují  a jakou si  mohou v rámci  daných finančních možností  dovolit.  Posílení 

bylo  možné  si  zvolit  např.  až  na  1  Mb/s.  Softwarové  vybavení  bylo  dodáno  společně 

s počítačem, jednalo se vždy o běžně dostupné operační systémy Windows firmy Microsoft. 

Technické vybavení, tzn. počítače, pasivní prvky LAN a aktivní prvky (HUB, switch), zajistil 

dodavatel. Později mělo být smluvně převedeno přímo do majetku školy. Servery a tiskárny 

měly zůstat v majetku dodavatele (počítačové firmy) po určitou dobu a dále pak mělo být 

smluvně ošetřeno další nakládání s nimi.[16]

Na tento model volně navazují „Školní plány ICT služeb“. Myšlenkou tohoto projektu byla 

snaha implementovat ICT do vlastní výuky. Úroveň vybavení jednotlivých škol není stejná, 

proto se nový model přiklání k vhodnějšímu přístupu ve vybavení a dodávek služeb ICT. 

Odstraňuje se direktivní rozhodování a školám se otevírá možnost samostatně se rozhodovat. 

Na druhé straně se však od nich očekává aktivnější přístup k dané problematice, než tomu 

bylo doposud, zodpovědné jednání zainteresovaných pedagogických pracovníků a jejich vůle 

i  snaha  dalšího  profesního  vzdělávání.  Standardem  a  s  tím  i  souvisejícím  pokrokem  ve 

vybavení školy by měly být ukazatelé - indikátory evropské unie eEurope+.[6] 
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Navrhované hodnoty ICT indikátorů ve školách do roku 2010 [6]:

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Počet PC/100 žáků 10 11 12 13 14 15 15

Z toho PC mladší 5 let 5 6 7 7,5 8 8,5 9

Min. rychlost připojení do internetu – 
základní škola

64 kb/s
256 
kb/s

256 
kb/s

512 
kb/s

1 Mb/s 1 Mb/s 2 Mb/s

Min. rychlost připojení do internetu – 
střední škola

128 
kb/s

256 
kb/s

512 
kb/s

1 Mb/s 1 Mb/s 2 Mb/s 2 Mb/s

Úroveň dostupnosti přípojných míst škola škola škola učebna učebna
prac. 
místo

prac. 
místo

Projekční technika/100 žáků 0,3 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Tab. č. 4

Je povinností škol zabezpečit minimálně jednu počítačovou učebnu s připojením k internetu. 

Počítač se stal velkým pomocníkem při výuce žáků se specifickými poruchami učení (SPU). 

Budoucnost vzdělávání je spatřována v e-learningu. E-learning se zabývá výukou s podporou 

informačních technologií nebo také virtuální školou. Přestože v sedmdesátých a osmdesátých 

letech byl zastáván názor, že počítače budou schopny v budoucnosti nahradit nejen učebnice, 

ale i dokonce samotného učitele, ukázalo se, jak je tato představa neprofesionální. Opět se na 

tomto místě ukázala nezastupitelná funkce dobře připraveného pedagoga.[9],[10],[13].

„Záleží  jen na uživateli  (učiteli  nebo žákovi),  bude-li  práce na počítači  pouhým pasivním 

prohlížením obrázků, videa, zvuku či textu, nebo bude-li počítač využíván jako konstruktivní 

nástroj k samostatnému poznávání“.[9]
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Využívání informační technologie ve výuce dle Ing. Brdičky [9]:

Aplikace

                                                                                             Virtuální realita
                                                                                             WWW
                                                                                      Konstrukt. prostředí
                                                                               Hypermédia
                                                                             Hypertexty
                                                                         Lekce
                        Testy s výběrovou odpovědí

Prostředky 
pro tvorbu

                                                                                Objektové aut. systémy
                                                                         Hypermediální systémy
                                                              Hypertextové systémy
                                                              Inteligentní autorské systémy
                                                              Autorské jazyky
            Systémy s výběrovou odpovědí
            Běžné programovací jazyky

Principy
                                                                                         Konstruktivismus
                                                         Umělá inteligence
            Programované učení

Hardware

                                                                                            Virtuální realita
                                                                             Internet
                                                                        Multimédia
Sálové počítače                          Lokální PC sítě
                                                        Apple                          Power PC
           Vyučovací automaty             PC XT AT 386, 486        Pentium
                                              8 bitové PC

Časová osa
1960                   1970                   1980                1990                2000

Tabulka č. 5
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2.2.1 Využívání ICT ve výuce

Vývoj využívání technických prostředků ve výuce by měl do jisté míry kopírovat vývoj 

a vymoženosti technických prostředků na našem trhu. Školní technické prostředky by měly 

odpovídat  prostředkům využívaným v  běžném životě,  neměly  by  zaostávat.  Bohužel,  jak 

všichni víme, většinou tomu tak není. Do škol se jen pomalu dostávají „novinky“, které se už 

dávno používají jako zcela běžné mimo budovy škol. Pojem „počítačová gramotnost“ se stal 

běžným výrazem našeho slovníku. K dovednostem každého jedince patří ovládat počítač na 

takové úrovni, aby se stal jeho pomocníkem při vytváření hodnot. O počítačové gramotnosti 

nejvíce mluvíme v novodobém vzdělávání. Smutnou skutečností na tomto místě zůstává ten 

fakt,  že  mnoho  žáků  je  v  domácích  podmínkách  vybaveno  počítačovými  technologiemi 

mnohem lépe, na vyšší úrovni, než nacházíme na školských zařízeních. Tato skutečnost však 

neznamená, že výuka je nekvalitní  nebo neodborně vedená. Pokud učitel správně a účelně 

využije ICT prostředek, může dosáhnout požadovaného efektu. Než se škola odhodlá a pořídí 

pro svoji  potřebu nový exemplář  pro zkvalitnění  a  zpestření  výuky,  už dávno se na  trhu 

techniky  objevují  nové  a  nové,  kvalitnější,  bohužel  však  i  dražší,  technické  prostředky. 

Musíme však brát v úvahu i druhou stránku věci. Ve většině případů škola, její vedení, není 

proti  tomu  pořídit  pro  výuku  nové  technické  výstřelky,  ale  naráží  na  chladný  přístup 

k využívání  těchto  technických  prostředků  učitelem.  Tato  skutečnost  vyplynula  i  z mého 

šetření na středním odborném učilišti. Vedení je do jisté míry nakloněno novým věcem, ale 

nejsou  učitelé,  kteří  by  vzali  na  sebe  úkol  nastudovat  a  začít  používat  nové  technické 

prostředky ve své výuce. Raději stále vyučují tradičním a nacvičeným způsobem, který je 

dozajista osvědčený, vyzkoušený na mnoha generacích žáků, ale odpovídá tento přístup stále 

nynější představě o moderní výuce?

Nezanedbatelnou roli v současném vzdělávání žáků hraje vyhledávání a zpracování informací 

z celosvětové sítě  internet.  Systematické získávání  informací  a jejich  efektivní  zpracování 

usnadňuje proces vzdělávání žáků. Takto získané informace však mnohdy nestačí a nelze je 

okamžitě použít. Některé informace je potřeba správně vyhodnotit, ověřit jejich pravdivost 

apod. Využití internetu pro samotnou výuku musí být ze strany učitele správně korigováno. 

Jedná se především o záležitosti sociální a didaktické.

Školy  mají  povinnost  zajistit  přístup  na  internet.  Úroveň  připojení  se  liší,  ale  žáci  mají 

možnost s internetem pracovat. Počítače propojené s internetem jsou schopny nahradit hned 

několik funkcí najednou. Navíc mohou žáci získat potřebné informace během několika minut 

a prakticky z jednoho místa.
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„Pro mladé  lidi  je  v dnešní  době velmi  vzrušující  to,  že  internet  v  sobě skrývá potenciál 

masového veřejného demokratického média“.[10]. To znamená, že mladí lidé rádi pracují s 

internetem, protože tam mohou i svobodně publikovat své názory a postoje. 

I  kdyby  se  nám  zdálo,  že  současná  situace  tak  trochu  kopíruje  minulá  léta,  jednotlivé 

technické pomůcky se přesto velice proměnily. V této souvislosti mluvíme o informačních 

a komunikačních technologiích (ICT). Možnosti využití ICT jsou stále větší a větší. Práce s 

nimi vyžaduje v každém směru plnohodnotně připraveného pedagogického pracovníka. 

„Kvalifikovaní učitelé jsou největším bohatstvím školy.“ [11]

Při aplikaci využívání ICT pomůcek při vyučování však stále přetrvává instruktivní přístup 

pedagogických pracovníků. Jedná se o osvědčený, lety prověřený přístup k výuce.  Snahou 

pokrokových pedagogů se však pomalu stává přístup konstruktivní. I takto je možno chápat 

vývoj a nový směr ve výuce. [13],[14],[15],[18],[19].

Nyní  se  budu  snažit  představit  některé  možnosti,  jak  mohou  měnit  někteří  pedagogové 

instruktivní přístup ve vyučování na konstruktivní.
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2.2.2 Ukázky online výuky

MOODLE
Je softwarový balík pro podporu inovativních změn ve vyučovacím procesu. Klade si za cíl 

aktivně zapojovat žáky a podílet se na online výuce. Výuka probíhá prostřednictvím internetu 

(online). Žáci zde mají založen svůj vyučovací předmět, kam mohou ukládat učiteli vzkazy, 

vzniklé  soubory,  diskusní  fóra  a  kde  mohou  spolužáci  diskutovat  nad  problematikou 

vyučovaného tématu. Prostřednictvím Moodle mohou učitelé zadávat žákům domácí úkoly, 

ukládat si vyučovací hodiny a diskutovat přes web se svými žáky. Moodle splňuje všechny 

znaky konstruktivní výuky. V dnešní době Moodle registruje 112 českých serverů. Moodle je 

volně šiřitelný. Spustitelný na Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware a na jakémkoliv 

dalším systému, který podporuje PHP.

Ukázka úvodní strany podzimního MOODLU:

Obr. č.1
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Učitelský SPOMOCNÍK

Učitelský spomocník je na internetových stánkách přístupná pomoc pro učitele. Spomocník 

má  hned  několik  funkcí.  Informovat  učitele  o  tom,  co  je  nového  ve  světe  informačních 

technologií,  seskupovat  názory  a  rady  učitelů,  které  získali  během  své  profesní  dráhy. 

Webová stránka nám nabízí hned několik záložek: úvodní strana, odkazník, kontakty. Nabízí 

nám také velmi zajímavé odkazy na stránky, které se učitelskou problematikou zabývají, např. 

Česká škola, eTwinning. Metodická pomoc v sobě skrývá mnoho článků, které tam vložili 

sami  autoři.  Na  stránkách  můžeme  nalézt  také  studijní  materiály,  blogy,  dokumenty. 

Spomocníka spoluvytváří a rediguje Ing. Bořivoj Brdička, který je lektorem na PEDF UK.

Ukázka úvodní stránky učitelského spomocníka:

Obr. č. 2

                                                                24           



WEBQUEST

WebQuest  je  další  z  možností  dnešních  radikálních  změn ve výuce  za  pomoci  ICT.  Ing. 

Brdička nám na WebQuestu ukazuje jednu z možných cest, jak je možné pomalou přeměnu 

dnešního školství uskutečnit. Při přeměně na konstruktivní využití technologií se tentokráte 

vydal formou „projektů“, které si sami učitelé nebo žáci vytváří. WebQuest sdružuje několik 

nezávislých  projektů,  které  může  škola  se  svými  žáky  podniknout,  pokud  nechce  použít 

projekt vytvořený již někým jiným. Nabízí se zde i řešení vlastního projektu, který si žáci 

sami  navrhnou.  WebQuest  nabízí  strukturu,  která  nás  vede  k dosažení  vytyčeného  cíle. 

Struktura:  popis,  úkol,  zdroje  informací,  hodnocení,  závěr,  metodické  pokyny.  Strukturu 

můžeme volně měnit, doplňovat apod. Jedná se o týmovou práci, což znamená, že žáci pracují 

na svém projektu ve skupinkách. Jako ukázku vlastního projektu z WebQuestu jsem vybrala 

projekt  „Baští  celý  svět“,  který  jsem  zpracovala  během  studia  na  Pedagogické  fakultě 

Univerzity Karlovy.

Ukázka z projektu Baští celý svět:

Obr. č.3
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eTwinning

Z dalších inovativních řešení jak obohatit výuku představím eTwinning. Jedná se o projekt s 

celosvětovou  podporou škol.  Cílem je  navázat  spojení  s „cizí“  školou,  nejlépe  zahraniční 

(mezipředmětové vztahy), a pustit se s ní do zpracování projektu. Veškeré zpracování závisí 

na žácích, proto je důležité, aby učitel žáky patřičně motivoval a  vzbudil v nich zájem. Další 

důležitou věcí v tomto projektu je, že obě školy musí být stále aktivní v práci na projektu, tzn. 

dopisovat si, přispívat do diskusního fóra a zajímat se o dění na projektu. Projekt nesmí zůstat 

neaktivní  ani  z  jedné  žákovské  strany.  Je  důležité  mít  vytyčený  cíl,  kterého  žáci  mají 

dosáhnout. [20]

Obrázek č. 4
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E+LEARNING

E+learning si klade za cíl proškolit učitele všech aprobací při používání ICT ve výuce. Nabízí 

učitelům  zvolit  si  z  předkládaných  modulů  ten  pro  ně  nejzajímavější  a  seznámit  je  s 

možnostmi, které nabízí. E+learning má učitele teoreticky i prakticky proškolit v rozmanitých 

podobách  elearningu.  Učitel  by  měl  umět  smysluplně  začleňovat  prvky  ICT  do  výuky. 

E+learning představuje zapojení elearningu do školní praxe na ukázkách jako je Moodle nebo 

WebQuest.  Klíčovou  úlohou  ve  vyučovací  hodině,  kterou  vedeme  za  pomoci  ICT,  hrají 

aktivní  učitelé  společně se žáky. Nedílnou součástí  se předpokládá aktivní zapojení  všech 

žáků  do  vyučovacího  procesu.  Učitel  je  spíše  rádcem  a  koordinátorem  než  direktivním 

vůdcem. 

  

Obrázek č. 5
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2.2.3 Nové formy vzdělávání s využitím ICT pomůcek ve výuce
Na podporu vzdělávání učitelů na školách se v dnešní době stále vynakládají nemalé finanční 

prostředky. Ministerstvo školství,  mládeže a tělovýchovy je v tomto směru aktivní,  což si 

můžeme vyložit i tak, že žádá Evropskou unii o pomoc. Na základě vypsaných grantů pak 

nechává zpracovat projekty, které mají učitele proškolit v inovativních změnách ve výuce. 

Školení mají  učitelům ukázat,  jaké možnosti  k podpoře jejich výuky dnešní doba nabízí  a 

naučit  učitele  s moderními  prostředky  zacházet.  Jedním  z mnoha  grantů,  které  MŠMT 

připravilo  pro  učitele,  je  také  projekt  z názvem „Nové  formy vzdělávání  s využitím  ICT 

pomůcek ve výuce“. Za cíl si klade rozvoj lidských zdrojů, lidské zdroje a zaměstnanost.

Grantové schéma: Zkvalitnění vzdělávání ve školách a školských zařízeních

Program: Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a pracovníků ve školství

Registrační číslo projektu: CZ.04.03/3.1.15.1/0222

Doba trvání projektu: 25.11.2005 – 24.11.2007

Celková výše finanční podpory: 5.859.000,- Kč

Partneři projektu: Gross Czech, a.s., S-Comp, PEDF UK

Zúčastněné školy: např. Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola, Obchodní akademie 

Beroun,  Základní  škola  28.října  Neratovice,  SZŠ  a  VZŠ  Kladno,  Střední  průmyslová 

akademie Děčín, Gymnázium a SOŠ cestovního ruchu Náchod. 

Tímto školením prošlo celkem 192 pedagogických pracovníků, z toho polovina se rozhodla 

dále absolvovat testy k získání certifikátu EDCL.

Náplň projektu:

o EDCL (European Computer Driving Licence)

EDCL je  mezinárodně  uznávaný  certifikát,  který  po  úspěšném  ukončení  školícího  kurzu 

mohou učitelé zdarma získat. Certifikát je členěn do 7 modulů (pro úspěšné absolvování a 

získání licence stačí absolvovat 4 moduly):

1. modul: základní pojmy informačních technologií

2. modul: práce s počítačem a správa souborů

3. modul: textový editor

4. modul: tabulkový kalkulátor

5. modul: databáze/systémy pro uchování dat

6. modul: prezentace a grafické možnosti PC

7. modul: služby informačních sítí
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Výběr modulů v grafu dle výsledků S-COMP: 

16,3

24,9

23,5

14,615,4

0,2

5,1

Modul č. 1

Modul č. 2

Modul č. 3

Modul č. 4

Modul č. 5

Modul č. 6

Modul č. 7

                           Graf č. 1

o Tvorba všech druhů grafiky pomocí Zoner Callistro

o Digitální fotografie ve škole

o Tvorba a správa webových prezentací

o Vzdělávání online obecně

o Příprava obsahu výukové pomůcky

o Komunikační prostředky pro e-learning

o Nástroje pro vytvoření výukové pomůcky

o Návrh online kurzu

o Ověření znalostí online testy

Jak je z grafu patrné, všichni vyučující se rozhodli pro studium, které jim následně nabízelo 

získání certifikátu EDCL. To znamená, že všechny školy, potažmo pedagogičtí pracovníci, 

volili  variantu studijních modulů,  ze kterých si čtyři  vybrali,  které  nastudovali  a následně 

prošli  testem. O další  nabízené a neméně zajímavé náměty na e-learningové kurzy neměl 

nikdo zájem. To mělo za následek, že ani jedno z uváděných témat nebylo zpracováno formou 

výukového programu, který by byl dostupný přes internet.

Cílem  projektu  bylo,  aby  byl  pedagog  schopen  sám  vytvářet  vlastní  učební  pomůcky 

s využitím  ICT.  Posílit  počítačovou  gramotnost  pedagogických  pracovníků,  zajistit  jejich 
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Modul č. 2 23,5 %

Modul č. 3 24,9 %
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Modul č. 6 5,1 %

Modul č. 7 15,4 %



proškolení v oblastech EDCL či v dalších kurzech a následně rozšířit jejich dovednosti pro 

využití ve škole.

Motivací přihlášených škol do projektu měly být dodávky zázemí PC zdarma a server, přes 

který se učitelé připojovali na internet, kde plnili výukové kurzy z projektu. Učitelé měli tedy 

zajištěnu  online  výuku  formou  e-learningu.  Samostudiem  se  vzdělávali  v předem 

připravených e-learningových kurzech, které si sami vybrali. Kurzy zpracovala firma 

S-COMP [30], s jejím laskavým svolením zde uvádím i vyhodnocení formou grafu, o které 

kurzy „náměty“ měli učitelé největší zájem. Zájem učitelů o kurzy firma zjišťovala formou 

dotazníku. Na základě vyhodnocení dotazníku pak firma připravila kurzy s e-learningovou 

podporou a z dotací EU. [17].

3.3 Didaktické prostředky a ICT

Didaktické prostředky hrají při vyučování svoji nezastupitelnou roli. Velký význam mají 

v  samotné  přípravě  učitele  na  vyučovací  hodinu,  ale  především  mají  úkol  zkvalitnit  a 

zefektivnit  celý  vyučovací  proces.  Didaktické  prostředky  ve  všech  svých  podobách  se 

zákonitě mění s vývojem techniky. Smyslem by mělo vždy zůstat usnadnění práce, zavedení 

modernizace do výuky i výběr těch nejvhodnějších pomůcek. Je na učiteli samotném, jaké 

pomůcky  zvolí  a  jak  budou  dále  do  celého  procesu  vzdělávání  žáků  zařazovány.  Tento 

nesnadný úkol klade na práci učitele velké nároky. Učitel musí být v prvé řadě sám osobně 

s novinkami kompletně seznámen, aby mohl fundovaně o daném tématu hovořit. Případně 

i zodpovídat dotazy žáků. Práci s novým výukovým programem či vlastní prezentací musí mít 

velice dobře prostudovanou a připravenou. Jedním z didaktických prostředků jsou technické 

výukové  prostředky,  které  nám  pomáhají  zkvalitnit  výuku  a  dělají  výukovou  hodinu 

zajímavou a lépe pochopitelnou pro všechny žáky. Technické prostředky nám pomáhají  k 

dosažení výukového cíle, který si učitel vytyčil. Technický výukový prostředek, má-li plnit 

všechny  své  funkce,  musí  být  učitelem  správně  použit.  Hlavním  přínosem  technického 

prostředku má být vyvolat v žákovi aktivitu a motivovat ho ke studiu. 

Výuka v novém pojetí vyžaduje i nové metody vzdělávání. Proto i učitelé stále více používají 

moderní vyučovací metody s pomocí počítačové techniky. A to nejen v hodinách informační 

technologie, ale i v odborných předmětech. K novému způsobu výuky můžeme využívat tyto 
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prostředky:  dataprojektory,  diaprojektory,  interaktivní  tabule,  kopírovací  tabule, 

videoprojektory, vizualizéry, zpětné projektory atd. [14].

Dataprojektory  v  dnešní  době  se  běžně  užívá  typ  s  rozlišením  SVGA  800x600  bodů, 

svítivost 2200 ANSI lm, XGA 1024x768, světelný výkon 1800 až 4500 ANSI lm. Jedná se o 

dataprojektory technologie LCD, ultralehké, mobilní, konferenční, osobní. 

Diaprojektory  jsou stále  oblíbené pro promítání  prezentací  formou diapozitivů.  Současný 

stav se pohybuje s výkonem 150 až 400W.

Interaktivní tabule je v dnešní době nejmodernější pomůckou. Její používání při výuce je 

stále populárnější. Slouží jak pro procvičování, tak pro probírání nového učiva. Jedná se o 

bílou dotykovou plochu, na které je možno zobrazit texty, obrázky apod. S nimi dále můžeme 

manipulovat pouhým dotykem, který spustí připravenou vyučovací hodinu. Tabule zobrazuje 

také  internetové  stránky.  Převratnou  novinkou  na  trhu  je  interaktivní  tabule  spojená  s 

projektorem a zabudovaným ozvučením. Řešení „vše v jednom“ tak ještě více usnadňuje práci 

učitelů. [4].

Kopírovací tabule slouží jako klasická tabule pro psaní poznámek. Její velkou výhodou je 

však to, že si student během výkladu může zkopírovat text napsaný na tabuli na papír formátu 

A4 nebo přímo do počítače. 

Videoprojektory neztrácejí svoji oblibu ani v dnešní době. Od klasických videoprojektorů se 

současná nabídka značně rozšířila,  až po audiovizuální  sestavy speciálně určené např. pro 

domácí kina. Dnešní videoprojektory poskytují perfektní obraz. 

Vizualizéry,  neboli  dokumentová  kamera,  dokáže  snímat  potištěný  papír  nebo  jakoukoli 

předlohu včetně trojrozměrných předmětů.

Zpětné projektory se vyznačují spolehlivostí, jednoduchostí a zejména příznivou cenou. Na 

školách se jedná stále o velmi populární výukový prostředek.
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Praktická část

3 Cíl empirické části práce a úkoly

3.1 Cíl práce

Cílem práce bylo zjištění vybavenosti ICT pomůckami, které mohou při své práci používat 

jak učitelé tak i žáci. Na základě zjištění jsem navrhla možné zlepšení a formou rozcestníku 

jsem navrženou pomůcku zpracovala a následně ověřila v praxi na vybraném středním 

odborném učilišti.

3.2 Úkoly nutné pro splnění cíle

Za  účelem  zjištění  vybavenosti  školy  jsem  si  jako  první  úkol  stanovila  vypracovat 

dotazníkové  šetření,  které  vyplnili  učitelé,  kteří  na  SOU vyučují  předměty  zabývající  se 

gastronomií.

-  připravit  dotazníkové  šetření  zaměřené  na  zjištění,  jak  je  vybraná  škola  vybavena  ICT 

pomůckami pro výuku předmětů spojených s gastronomií a zaměřené na zjištění využití PC 

k výuce předmětů spojených s gastronomií. 

- zpracovat „rozcestník“ pro školu, pro střední odborné učiliště, na kterém jsem zrealizovala 

empirickou část diplomové práce. Rozcestník, který se týká tématického plánu pro I. ročník 

oboru  kuchař  -   číšník,  bude  dozajista  velkým přínosem pro  školu  i  pro  studující  žáky. 

Rozcestník  mapuje  probíraná  témata  s krátkým popisem jednotlivých  vyučovacích  hodin, 

takže učitel i žák jednoduše zjistí, co a kdy se bude probírat za látku a může se ihned seznámit 

s tématem i  obsahem,  který  ho čeká.  Popřípadě  zpětně  (např.  v době nemoci)  dostudovat 

probírané téma a samostatně si doplnit vykládanou látku.

- vytvořit a při výuce ověřit jednu z ICT pomůcek. Vytvořila jsem prezentaci na probírané 

téma  „Vejce“.  Prezentace  doplňovala  slovní  výklad  ve  vyučovací  hodině  a  byla  velkým 

pomocníkem i přínosem učitelům i žákům.

Všechny předkládané úkoly jsem ověřila v praxi a věřím, že budou pomocníkem nejen v době 

zpracování diplomové práce, ale stanou se příjemným zpestřením školního roku budoucím 

žákům, kteří si vybrali tento studijní obor na středním odborném učilišti.  Učitelům přiblíží 

jednu z mnoho forem využití ICT ve vyučovacím procesu.  
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4 Dotazníkové šetření

4.1 Metodika práce, charakteristika vybrané školy a žáků

Pro zjištění stavu vybavenosti školy ICT pomůckami a využití počítačů při výuce předmětů 

souvisejících s gastronomií jsem vypracovala dotazníkové šetření. Využila jsem možnosti a 

předložila  jsem dotazník k vyplnění učitelům, kteří  na středním odborném učilišti  vyučují 

předměty spojené s gastronomií. 

4.1.1 Charakteristika vybrané školy a žáků

Střední  odborné  učiliště  se  nachází  v Praze.  Škola  má  pro  potřeby dojíždějících  studentů 

k dispozici internát, který se nachází v těsné blízkosti školy. Na škole se vyučuje více oborů, 

například: číšník – servírka, pekař, cukrář, aranžér. Pro zpracování této diplomové práce jsem 

se zaměřila na obor kuchař - číšník pro pohostinství (65-51-H/002). Střední odborné učiliště 

navštěvuje ve školním roce 2006/2007 v oboru kuchař  -  číšník 297 žáků. Celkem má škola 

863 žáků.

ICT ve škole

Škola  využívá  služeb  soukromé firmy,  která  se  stará  o  PC zařízení  v učebnách.  Veškeré 

instalace a odborné manipulace provádí na základě objednávky od ředitelky školy. Učitelé 

jsou zde spíše jen správci a pečovateli o zařízení v době vyučování. 

Pro zjištění  stavu ICT technologií  jsem zvolila  osobní kontakt s jedním z učitelů,  který se 

stará o hardwarové a softwarové vybavení školy a fungování celého systému počítačové sítě 

po  dobu  školního  roku.  Jedná  se  o  učitele,  který  na  středním odborném učilišti  vyučuje 

předmět  informatika,  tzv.  koordinátor  technologií.  Od  něj  jsem  získala  podklady  pro 

vytvoření následující tabulky, ze které si můžeme rámcově nastínit vybavenost školy.
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Škola využívá služeb 
počítačové firmy

Celkem ve výuce

V počítačových učebnách
Počet PC celkem 65

Z toho počet PC mladších 5 let 29
Počet PC připojených k 

internetu
15

Počet PC připojených do LAN 65

Prezentační technika Počet ks
TV (v učebnách) 5

Dataprojektor 3
Interaktivní tabule 2

Specifikace připojení 
k internetu

Rychlost

ADSL 2 Mb/s
Tab. č. 6

Shrnutí:  Střední  odborné  učiliště  má  k dispozici  3  počítačové  učebny  a  1  internetovou 

kavárnu. Jen jedna počítačová učebna (15 kusů počítačů) je připojena na internet, zbylé dvě 

přístup nemají na základě rozhodnutí vedení školy a učitelského sboru. Internetová kavárna 

má  připojení,  ale  není  využívána  jako  učebna.  Žáci  a  učitelé  ji  mohou  navštěvovat  po 

vyučování nebo ve svém osobním volnu. Prezenční technikou je škola vybavena velmi dobře. 

Na škole je celkem 5 kusů televizorů a videopřehrávačů. Dataprojektory jsou na škole tři, ale 

podle  níže  uvedeného  dotazníku  můžeme  konstatovat,  že  učitelé  dataprojektor  příliš 

nevyužívají.  V neposlední  řadě musíme zmínit,  že  škola má dvě interaktivní  tabule,  které 

mohou pro svou výuku učitelé používat. Ani jeden učitel se v dotazníku o interaktivní tabuli 

nezmínil. Škola je podle mého názoru vybavena technikou opravdu uspokojivě. Jen učitelé 

nejsou zvyklí, nebo mají obavy využívat tyto prostředky a pomůcky pro svoji výuku. Zatím 

tedy stále převažuje klasický model výuky probírané látky, a to ústní výklad učitele.
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4.1.2 Příprava dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení 

Dotazník  byl  zprvu připraven pro více  středních  odborných učilišť  v České republice.  Po 

návštěvě a konzultaci s vedením SOU v Praze jsem tento způsob přehodnotila. Pro potřeby 

mé  diplomové  práce  zcela  postačuje  zmapování  jednoho  učiliště.  Cílem  předloženého 

dotazníku  bylo  zjistit  stav  vybavenosti  školy  učebními  pomůckami  a  jejich  využívání  ve 

výuce předmětů zaměřených na gastronomii s využitím ICT.

Dotazníkové  šetření  obsahuje  také  položky  týkající  se  úrovně  znalostí  ICT,  jakou  mají 

vyučující  při  práci  na  počítačích.  Dotazník  byl  předložen  pedagogickým pracovníkům na 

Středním odborném učilišti gastronomickém v Praze. 

Dotazník zpracovalo nezávisle na sobě deset pedagogických pracovníků vyučujících odborné 

předměty zaměřené na gastronomii, mistři odborného výcviku i ředitelka středního odborného 

učiliště. 

4.1.3 Dotazník
Zde uvádím nevyplněný dotazník,  který byl předložen na SOU. Dotazník je  členěn do tří 

částí. Jeho první část v krátkosti charakterizuje střední odborné učiliště, druhá část nám má 

přiblížit vybavení školy ICT pomůckami pro výuku předmětů spojených s gastronomií

a  poslední  část  v dotazníku  je  věnována  přímo  využití  PC  k výuce  předmětů  spojených 

s gastronomií.  Dotazník  jsem v diplomové  práci  vyhodnotila  a  analyzovala  formou grafů, 

doplněných krátkým shrnutím  pro snadnou orientaci.  

Text dotazníku:

Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko, vážení učitelé,

dovolte  mi,  abych  se  Vám  představila  a  vysvětlila  důvod  svého  dotazníkového  šetření. 

Jmenuji  se  Hana  Žižková  a  jsem  studentkou  5.  ročníku  Pedagogické  fakulty  Univerzity 

Karlovy  v Praze,  obor  rodinná  výchova  a  technická  -  informační  výchova.  Pro  svoji 

diplomovou práci jsem si vybrala téma, které je zaměřeno na některé didaktické problémy 

spojené s výukou na středních odborných učilištích.  Mým cílem je zjistit  stav vybavenosti 

školy učebními pomůckami  pro výuku předmětů zaměřených na gastronomii s využitím ICT. 

Připravila  jsem  proto  krátký  dotazník;  budu  Vám  vděčná,  pokud  na  jednotlivé  položky 

odpovíte.  Vyplněný dotazník  využiji  pro  potřeby diplomové  práce  a  nebude dále  veřejně 

publikován bez Vašeho souhlasu. 
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A Charakteristika školy

1. Název školy

2. Sídlo školy
    �  Praha                                          �  Město – název…….

3. Učební obory zaměřené na gastronomii na Vaší škole:

4. Počet studentů na Vaší škole studující obory zaměřené na gastronomii v roce 
2006/2007:

B Vybavení školy ICT pomůckami pro výuku předmětů spojených s gastronomií

5. Jak je podle Vašeho názoru škola vybavena ICT pomůckami umožňujícími plnění 
vzdělávacích cílů

           �  Velmi dobře              �  Dobře                     �  Špatně

6. Které výukové prostředky využíváte při výuce?
- doplňte tabulku

Prostředky
Máme na škole Mám osobně k dispozici

Ano Kusů Ne Nevím Ano Ne
Běžně 

používám
Nepoužívám

Zpětný 
projektor

Video

PC

Přístup na 
internet

Jiné

        7. Přístup na internet ve škole 
            Studenti    �   nemají   �   mají omezeně   �   mají neomezeně
            Učitelé      �   nemají   �   mají omezeně   �   mají neomezeně
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8. Které programové vybavení využíváte při výuce?
- doplňte tabulku 

Programové 
vybavení

Máme na škole Mám osobně k dispozici

Ano Kusů Ne Nevím Ano Ne
Běžně 

používám
Nepoužívám

Diapozitivy

Videopořady

Výukové 
programy 

pro PC
Výukový 
software

Jiné

9. Které pomůcky pro jednotlivé předměty, témata konkrétně postrádáte?

10. Spolupracuje Vaše škola s některou profesní organizací, další školou či firmou při 
tvorbě učebních pomůcek?

11. Chtěli byste spolupracovat (didakticky, metodicky, náměty, ……) na přípravě 
učebních pomůcek?

 C Využití PC k výuce předmětů spojených s gastronomií.

12. Kolik učeben máte na Vaší škole vybavených PC?

13. Jak často máte možnost využívat učebnu s PC pro výuku předmětů spojených 
s gastronomií?

           �   Podle potřeby    �   Zřídka    �   Nemáme možnost

14. Jaké vybavení mohou studenti využívat při výuce?

       Televize   Video   PC   Jiné ……………………     

15. Jak zvládáte podle vašeho názoru obsluhu PC ?

        velmi dobře    dobře    špatně    velmi špatně    nezvládám

                                                                37           



16. Jak často máte možnost pracovat na PC?

        kdykoli    velmi často     často    zřídka    nemám

17. Kde máte přístup k PC?
        doma

Ve škole     ve třídě    ve sborovně    v ředitelně

       jinde …………………….

18.  Ke kterým z uvedených činností využíváte PC? 
            - doplňte tabulku      

Běžně Zřídka Nevyužívám

Příprava na 
vyučování

Prezentace

Vytváření 
pracovních listů

Evidence 
hodnocení žáků

Testování žáků

Procvičování 
učiva

Didaktické hry

Práce na 
Internetu

Komunikace (el. 
pošta)

Administrativa

Další

Upřímně Vám děkuji za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku. Pokud byste projevili 

zájem o výsledek průzkumu, můžete mě kontaktovat na adrese zizkh1ap@pedf.cuni.cz

Děkuji Vám
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4.2 Zpracování dotazníku a jeho hodnocení

Výsledky práce a jejich vyhodnocení na jednotlivé položky bylo provedeno formou grafů, 

které následují vždy za uvedenou položkou - otázkou. Po zpracované položce ve formě grafu 

vždy uvádím krátké shrnutí položky. V některých položkách se respondenti výrazně rozchází, 

což vede k zamyšlení.  

Odpověď na položku číslo:

 3. Učební obory zabývající se gastronomií na Vaší škole

65-53-H/001 Číšník – servírka
65-52-H/001 Kuchař
65-51-H/001 Kuchař -  číšník pro pohostinství
29-54-H/002 Cukrář – výroba
29-53-H/001 Pekař

4. Přibližný počet žáků na Vaší škole studující obory zaměřené na gastronomii v roce   
      2006/2007       

Celkem na škole: 863 žáků
Oboru kuchař číšník: 297 žáků

B Vybavení školy ICT pomůckami pro výuku předmětů spojených s gastronomií

5. Jak je podle Vašeho názoru škola vybavena ICT pomůckami umožňujícími plnění 
vzdělávacích cílů?

�  Velmi dobře              �  Dobře                     �  Špatně

10%

90%

0%

Velmi dobře

Dobře

Špatně

Graf č. 2 Odpověď na otázku 5.
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Shrnutí: Na otázku č. 5 odpovídali tázaní pedagogičtí pracovníci téměř shodně. Jak z grafu 

   jasně vyplývá, jsou zajedno, že jejich škola disponuje dobrým technickým  

   vybavením, a tudíž  k dané problematice neměli žádné negativní připomínky.

        6.  Které výukové prostředky využíváte při výuce?
- doplňte tabulku

Prostředky
Máme na škole Mám osobně k dispozici

Ano Kusů Ne Nevím Mám Nemám
Běžně 

používám
Nepoužívám

Zpětný 
projektor

8 10 Ks 1 3 2 5

Video 10 15 Ks 5 1 4

PC 10 56 Ks 5 3 5 1

Přístup na 
internet

9 4 Ks 6 2 5

Jiné

Dataprojektor 4 Ks

Tab. č. 7

0

10

20

30

40

50

60

Zpětný projektor Video PC

Škola ks Běžně používám Nepoužívám Mám k dispozici

Nemám k dispozici Nezodpovězeno Nevím

Graf č. 3 Odpověď na otázku 6.

Zpětný projektor Video PC

10 5 0 2 2 2 1 15 4 0 2 2 1 0 56 5 1 5 3 0 0
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5

1

5

3

0 0

4

1
0

1
0

9

00

2

4

6

8

10

Přístup na internet Jiné(Dataprojektor)

Škola ks Běžně používám Nepoužívám Mám k dispozici

Nemám k dispozici Nezodpovězeno Nevím

Graf č. 4 Pokračování odpovědi na otázku 6.

Shrnutí: Markantní rozdíl je patrný zejména u využití PC při výuce. Odpověď na otázku č. 6 

byla rozdělena do dvou grafů, které na sebe navazují.  Vybavenost školy, jak již bylo výše 

uvedeno, je na slušné úrovni a všichni učitelé mají ke všem výukovým prostředkům přístup. 

Samotné  zapojení  jednotlivých  pomůcek  do  vyučování  však  není  z  jejich  strany  příliš 

využíváno, jak je zřejmé z otázky, týkající se využívání dataprojektoru. Dataprojektorů mají 

na škole 4 kusy, ale běžně ho využívá jen jeden z učitelů. Můžeme předpokládat, že učitelé 

buď vůbec nevědí, že dataprojektor mají ke své výuce k dispozici, nebo s tímto prostředkem 

neumějí pracovat, a tedy ho ve svých odpovědích ani nezmiňují.

7. Přístup na internet ve škole mají
            Žáci           �   nemají   �   omezeně   �   neomezeně
            Učitelé       �   nemají   �   omezeně   �   neomezeně

9%

64%

27%

Nemají

Omezeně

Neomezeně

Graf č. 5 Přístup na internet pro žáky
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9%

46%

45%
Nemají

Omezeně

Neomezeně

Graf č. 6 Přístup na internet pro učitele 

1 1

7

5

3

5

0

1

2

3

4

5

6

7

Nemají Omezeně Neomezeně

Žáci

Učitelé

Graf č. 7 Srovnání žáci – učitelé přístup na internet

Shrnutí:  Přístup  na  internet  pro  učitele  i  pro  žáky  je  na  škole  opravdu  neomezený,  jak 

můžeme vidět z odpovědí učitelů. Učitelé mají neomezený přístup na internet ve sborovně. 

Kabinety  nejsou vybaveny PC s připojením na  internet.  Učitelé  mají  možnost  neomezeně 

navštěvovat PC učebnu, která má nyní 15 ks PC s tímto připojením. Omezení se vztahuje 

pouze na dobu výuky žáků. Pokud v učebně neprobíhá výuka, je učitelům dovoleno využívat 

učebnu pro své soukromé účely. Ve škole je také provozována internetová kavárna, kterou 

mohou neomezeně po vyučování využívat jak žáci tak učitelé. 
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8. Které programové vybavení používáte při výuce?
- doplňte tabulku

Programové 
vybavení

Máme na škole Mám osobně k dispozici

Ano Kusů Ne Nevím Mám Nemám
Běžně 

používám
Nepoužívám

Diapozitivy 3 10 Ks 3 1 3 1

Videopořady 7
230 
Ks

1 5 1 4

Výukové 
programy 

pro PC
8 22 Ks 1 6 1 4

Výukový 
software

8 19 Ks 1 5 1 4

Tab. č. 8

Diapozitivy:

Máme na škole:                                                  Mám osobně k dispozici:

10%

50%
25%

15%

ANO 10ks NE

Nezopovdězeno Nevím

          

9%

27%

9%

55%

Mám k dispozici Nemám k dispozici

Používám Nezodpovězeno

                      Graf. č. 8      Graf. č. 9

Videopořady

Máme na škole:                                                 Mám osobně k dispozici:

70%
0%

20%

10%

ANO 230ks NE

Nezopovdězeno Nevím

             

8%

34%

33%

25%

Mám k dispozici Nemám k dispozici

Používám Nezodpovězeno

                   Graf. č. 10     Graf. č. 11
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Výukové programy pro PC

Máme na škole:    Mám osobně k dispozici:

89%

0% 11%
0%

ANO 60Ks NE

Nezopovdězeno Nevím

             

46%

8%

31%

15%

Mám k dispozici Nemám k dispozici

Používám Nezodpovězeno

                    Graf. č. 12    Graf. č. 13

0

50

100

150

200

250

Diapozitivy Videopořady Výukové programy 

Škola ks Běžně používám Nepoužívám Mám k dispozici

Nemám k dipozici Nevím Nezodpovězeno

Graf č. 14 Odpověď na otázku 8

Diapozitivy Videopořady Výukové programy

10 1 0 1 3 3 5 230 4 0 3 3 2 3 60 4 0 6 1 1 2

Shrnutí: Programové vybavení školy, jak ukazuje vždy první graf, počtem kusů PC na 

škole je podle mého názoru dostačující.  Od každého programového vybavení má škola 

dostatečné  množství  kusů,  které  učitelé  mohou  v  případě  potřeby  kdykoliv  využít. 

Nesmíme však opomenout ten fakt, že jde o problematiku a školu odborného zaměření, 

která podléhá vlně módy a zpracovaná témata se tedy často mění. Takže vybavení se stává 

rychle zastaralým. Není tedy potřebné mít značný počet programového vybavení, ale spíše 

častěji  ho obnovovat.  Také můžeme z grafů vidět,  že klasika v podobě videopořadů je 

stále pro učitele zajímavá a rádi s ní pracují ve svých vyučovacích hodinách. 
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9. Konkrétně které pomůcky pro jednotlivé předměty, témata postrádáte?

10%

20%

70%

Nepostrádám

Postrádám
(Naučné video
programy)

Nezodpověze
no

Graf č. 15 Odpověď na otázku 9.

Shrnutí:  Z otázky č. 9 můžeme vyvodit,  že většina učitelů,  tedy 70 %, nepostrádá ve své 

výuce žádné pomůcky. Jen 20 % z celku postrádá naučné video programy. 10 % respondentů 

na otázku neodpovědělo.

10. Spolupracuje Vaše škola s některou profesní organizací, další školou či firmou?

60%

10%

30% ANO

NE

Nezodpověze
no

Graf č. 16 Odpověď na otázku 10

Shrnutí:  Škola  opravdu  spolupracuje  s mnoha  profesními  organizacemi.  Při  osobním 

rozhovoru  s paní  ředitelkou  jsem  se  o  tom  sama  přesvědčila.  Škola  spolupracuje  nejen 

s Ministerstvem školství,  mládeže  a  tělovýchovy,  ale  i  s podniky a  firmami v soukromém 

sektoru. Při uplatnění žáků v praxi je i pro školu tato skutečnost téměř nutností. S organizací, 

která se zaměřuje na tvorbu pomůcek pro školy, však škola nespolupracuje. 
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11. Chtěli byste spolupracovat (didakticky, metodicky, náměty, ……) na přípravě takových?

20%

10%

20%

50%

ANO

NE

Nevím

Nezodpovězeno

Graf č. 17 Odpověď na otázku 11.

 Shrnutí:  Na  tomto  grafu  je  patrné,  že  učitelé  nepřikládají  spolupráci  s profesními 

organizacemi  velkou  váhu.  Domnívám  se,  že  v oboru  jako  gastronomie  je  nezbytné 

spolupracovat,  a  tedy držet  krok s vývojem gastronomie  ve světě.  Jedná se o obor  velmi 

rozmanitý a podléhající vlivům doby. 

C Využití PC k výuce předmětů spojených s gastronomií.

12. Kolik učeben máte na Vaší škole vybavených PC?

60%

30%

10%

3 učebny

4 učebny

Nezodpovězeno

Graf č. 18 Odpověď na otázku 12.

Shrnutí: Škola má k dispozici 3 počítačové učebny a 1 internetovou kavárnu. Celkem 65 

kusů PC. Jedna učebna vybavená PC je určená pro výuku obchodní korespondence a tato 

nemá přístup na internet. Druhá počítačová učebna je vybavena 15 kusy PC, a všechny 

mají  přístup na internet.  Tato učebna je  využívána pro výuku informační  technologie. 

Třetí počítačová učebna je také využívána pro výuku informační technologie, ale přístup 

na internet nemá. V praxi se učitelům neosvědčilo, aby žáci měli neomezený přístup na 
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internet v době, kdy probíhá vlastní výuka. Žáci se dostatečně nevěnovali výkladu a trávili 

čas na internetu. Na základě rozhodnutí vedení školy byl tedy internet v učebně zakázán. 

Poslední učebnu, tedy čtvrtou, kterou je také nutno zmínit,  nazývá škola „Internetovou 

kavárnou.“ Tato neslouží  přímo k výuce předmětů zaměřených na informační technologii, 

ale učitelé i žáci ji mohou volně využívat. Kavárna je přístupná po vyučování všem žákům 

i  učitelům neomezeně.  Přístup  do kavárny a  na  internet  podléhá  pouze  otvírací  době. 

Kavárnu lze využívat i přes víkend, kdy ji navštěvují žáci ubytovaní na internátu školy, 

který se nachází v těsné blízkosti.

Z odpovědí učitelů je patrné, že většina nezapočítala kavárnu mezi učebny. Ale na základě 

rozhovoru s paní ředitelkou není problém kavárnu využít jako počítačovou učebnu, pokud 

ji učitel bude pro svou výuku potřebovat, aby žáci měli k dispozici počítač nebo počítač 

s připojením na internet.

13. Jak často máte možnost využívat učebnu s PC pro výuku předmětů spojených 
s gastronomií?

           �   Podle potřeby    �   Zřídka    �   Nemám možnost

50%

30%

20%
Podle potřeby

Zřídka

Nemám
možnost

Graf č. 19 Odpověď na otázku 13.

Shrnutí:  Podle  odpovědí  na  tuto  otázku  můžeme  vidět,  že  opravdu  není  pro  učitele 

problém svou výuku vést v počítačové učebně. Je patrné, že učitel pokud opravdu bude 

mít  výuku  připravenou  za  pomoci  informační  technologie,  nebo  bude  chtít,  aby  žáci 

během  výuky  pracovali  s počítačem,  má  na  sledovaném  středním  odborném  učilišti 

možnost. Dotazník byl předložen i učitelům odborného výcviku, pro které není během 

praxe  přístup  k PC s připojením na  internet  žádoucí,  což  naznačují  odpovědi  uvedené 

v procentech zřídka a nemám možnost. 
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14. Jaké vybavení mohou žáci využívat mimo výuku?

       Televize   Video   PC   Jiné ……………………  

20%

25%

35%

10%

10%
Televize

Video

PC

Jiné (Zpětný
projektor) 

Nezodpovězeno

Graf č. 20 Odpověď na otázku 14.

Shrnutí:  Žáci mají neomezenou možnost navštívit internetovou kavárnu, každá třída je 

vybavena  televizí  a  video  přehrávačem.  Ostatní  vybavení  je  možné  použít  jen  pod 

dohledem učitele.

15. Jak zvládáte podle vašeho názoru obsluhu PC ?

  velmi dobře    dobře    špatně    velmi špatně    neumím

20%

60%

20%
0% Velmi dobře

Dobře

Špatně

Vemi špatně -
neumím

Graf č. 21 Odpověď na otázku 15.

Shrnutí:  Celých  80  % učitelů,  kterým byla  otázka  položena,  odpověděli,  že  zvládají 

obsluhu  PC  velmi  dobře  nebo  dobře.  Z toho  vyplývá,  že  počítačová  gramotnost 

vyučujících je na dobré úrovni. Je tedy zarážející, proč tak málo využívají počítače jako 

svého pomocníka k výuce.  
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16. Jak často máte možnost pracovat na PC?

  kdykoli    velmi často     často    zřídka    nemám

40%

10%

30%

20%

Kdykoliv

Velmi často

Často

Zřídka

Graf č. 22 Odpověď na otázku 16.

Shrnutí:  I  na této  otázce  se můžeme přesvědčit,  že  učitelé  mají  možnost  pracovat  na 

počítači kdykoliv, nebo alespoň často. Přístup k počítači tedy většina z nich má a není 

problém na něm pracovat a vytvářet různé materiály k výuce.

17. Kde máte přístup k PC?
  doma

ve škole     ve třídě    ve sborovně    v ředitelně

  jinde …………………….

36%

37%

11%

16%

Doma

Třída

Sborovna

Ředitelna

Graf č. 23 Odpověď na otázku 17.
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Shrnutí: Jenom 33 % učitelů má možnost využívat PC doma, což mi osobně přijde malé 

procento.  Ve sborovně je  PC s připojením na  internet  a  učitelé  mají  možnost  ho tam 

využívat neomezeně,  přesto sborovnu vyplnilo jen 10 %. Ve třídě (počítačové učebně) 

mají  učitelé  možnost  neomezeně  používat  PC,  pokud  neprobíhá  výuka.  Učebnu,  jako 

možnost pracovat na PC využívá 33 %, tedy shodně procent jako u přístupu k PC doma. 

Ředitelnu zapsalo 14 % učitelů, jinde zapsalo 10 % učitelů.

18. Ke kterým z uvedených činností využíváte PC ve výuce?
- doplňte tabulku

Běžně Zřídka Nevyužívám

Příprava na 
vyučování

8 1 0

Prezentace 4 3 0

Vytváření 
pracovních listů

6 0 2

Evidence 
hodnocení žáků

7 0 1

Testování žáků 3 3 1

Procvičování 
učiva

4 4 1

Didaktické hry 1 2 3

Práce na 
Internetu

5 2 1

Komunikace (el. 
pošta)

5 2 1

Administrativa 7 1 0

Tab. č. 8
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Graf č. 24 Odpověď na otázku 18.
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Graf č. 25 Pokračování odpovědi na otázku 18.

Shrnutí:  Jak můžeme vidět,  PC se opravdu stal  velkým pomocníkem učitelů,  zvláště  při 

využívání  přípravy  učitelů,  evidence  hodnocení  žáků,  práce  na  internetu,  elektronické 

komunikace  a  administrativy.  Podle  grafů  můžeme vidět,  že  při  výuce  není  počítač  ještě 

využíván tak, jak by mohl být pro procvičování učiva, didaktické hry, prezentaci, testování 

žáků.

                                                                51           



4.3 Celkové shrnutí dotazníkového šetření 

Z dotazníkového šetření zcela jasně vyplývá, že pro využití nových metod výuky za pomoci 

informačních technologií nejsou ze strany vyučujících žádné negativní signály. Problémem 

zůstává nadále ten fakt, že jednotliví pedagogičtí pracovníci nejsou prozatím ochotni ve větší 

míře  změnit  svůj  přístup  k vyučovacím  metodám  a  postupům.  Modernizace  výuky  však 

vyžaduje, aby zásadně přehodnotili zaběhlý a naučený systém příprav na vyučovací hodiny a 

rozvrstvení učiva dle tématického plánu. Z celkovému zhodnocení výsledků dotazníkového 

šetření  vyplývá,  že  práce  s informačními  a  komunikačními  technologiemi  a  s využíváním 

možností internetu není vždy plně doceněna jako výrazná pomoc při zkvalitnění výuky. Podle 

mého  názoru  ovlivňuje  poměrně  malé  využívávání  ICT  technologií  ve  výuce  také  vyšší 

věkový průměr učitelského sboru. Pedagog, který učí již delší dobu, má zaběhlý svůj systém 

výuky a opakující se formu přípravy na hodinu. Vymýšlet nové a tvůrčí vyučovací hodiny tito 

učitelé  příliš  nepreferují.  Přitom opomíjí  důležitou skutečnost,  že nové inovační  metody a 

postupy  mohou  často  výuku  zlepšit  a  žáky  mnohem  více  motivovat  k zájmu  o  výuku. 

Závěrem můžeme tedy konstatovat, že důvod není v nedostatečném vybavení školy výpočetní 

technikou nebo v přístupu k novým technologií. Zároveň je však zapotřebí vzít v úvahu, že 

ani starší prověřené metody výuky by nemusely být brzdou při zavádění nových trendů. 
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5 Návrh internetových stránek SOU

5.1 Internetové stránky

S řešením otázky,  kam umísit  své děti  po ukončení základní  školní docházky, se setkává 

každoročně většina rodičů. V souladu s přáním dítěte a v souladu s jeho zájmy se po výběru 

vhodného  učiliště,  či  střední  školy,  chceme  o  vybraném učebním  oboru  či  střední  škole 

dozvědět  co  nejvíce.  Jednou  z možností,  jak  požadované  informace  získat,  je  prohlídka 

webových stránek školy. V dnešní době má už snad každá škola své oficiální webové stránky, 

které nás informují o dění ve škole. Kvalita stránek se však značně liší.

5.1.1 Komentář k internetovým stránkám SOU

Tato část  práce je  věnovaná charakteristice a popisu stránek středního odborného učiliště. 

SOU má své internetové stránky přehledné a stručné. Stránky učiliště mají za úkol představit 

střední odborné učiliště novým uchazečům o studium. Na stránkách je jasně zřetelné, jak se 

pohybovat a jak se vrátit zpět na hlavní stránku. Základní informace zde opravdu nalezneme: 

o škole, o vedení školy, mapka, jak se do školy dostat, nechybí. Jasná a přehledná navigace na 

stránkách  je  jistě  velkým  plusem  školních  stránek.  Grafické  zpracování  stránek  je  také 

povedené, takže se stránky rychle načítají v prohlížeči. Při čtení textu nás grafické zpracování 

neruší, ba naopak je příjemným dokreslením stránek. Pokud si položíme otázku: „Pro koho 

byly stránky vytvořeny?“, odpověď z ní „Pro rodiče potencionálních žáků a pro potencionální 

žáky.“

Stránky školy  se  člení  na  jednotlivé  záložky,  které  se  jmenují:  „Kdo jsme,“  „Kontakty,“ 

„Aktuality.“ Každou ze záložek jsem stručně popsala.  
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5.1.2 Co najdeme na internetových stránkách SOU

Titulní stránka středního odborného učiliště, která se nám načte po napsání webové adresy 

školy, se nazývá „Kdo jsme“. Titulní stránka, úvodní nebo také někdy nazývána hlavní, je 

jednou z nejdůležitějších stránek. Měla by čtenáře informovat o tom kam vstoupil, co jej čeká 

a co zde může najít.   

Kdo jsme

Střední odborné učiliště se snaží představit se a prezentovat se veřejnosti. SOU komplexně 

zabezpečuje  teoretické  i  praktické  vyučování.  V krátkosti  se  webové  stránky  zmiňují  o 

odborném zázemí školy - praktická žákovská pracoviště, vybavení gastronomickou technikou 

apod. Popisují  možnosti  učebních oborů cukrář,  kuchař,  číšník.  Pro žáky s velmi dobrými 

studijními  výsledky nabízí  nástavbové maturitní  studium.  Na webových stránkách je  také 

zmínka o historii školy, zahájení provozu, smyslu a cílech odborné výuky.

Obr. č. 6
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Kontakty

Zde najdeme kontaktní adresu na SOU včetně telefonního čísla do kanceláře ředitelky školy, 

dopravní spojení a krátký popisek cesty ke škole.

Kuchař, číšník - servírka

Další záložky už se zabývají jednotlivými obory, které je možné na škole studovat.

 Kuchař 

 Číšník – servírka

Pod každým oborem najdeme číslo oboru (dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), 

dobu studia. Popis pracovního prostředí, ve kterém se žák bude pohybovat – samozřejmostí je 

moderní prostředí s nejmodernější dostupnou technikou a novými technologiemi.

Obr. č. 7
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Obr. č. 8

Aktuality

Zde se uvádějí praktické informace, které v tomto pojetí zajímají jen budoucí žáky. Stránka 

uvádí dny otevřených dveří, nově otevřený obor, který je možné studovat v dalším školním 

roce.  Další  aktivity  školy  jsou  zde  také  popsány v  krátkém odstavci.  SOU se  zúčastňuje 

řemeslných soutěží, výstav a ukázek odborných profesních dovedností. Nabízí během studia 

možnost  absolvovat  barmanské  kurzy.  Za  účelem prohloubení  jazykových  znalostí  nabízí 

žákům zahraniční stáže.  

Aktualizace stránek je jedním z důležitých prvků pro dobrou reklamu školy. Aktualizace by 

měla být čím častější, tím lepší. Nejen, že budí dojem o tom, že se na škole stále něco děje,  

ale čtenáři budou stránky navštěvovat častěji, což je cílem. Stránky SOU jsem pro potřeby 

diplomové práce stáhla na konci měsíce října 2007. Jak můžeme vidět v ukázce pod textem, 

v záložce  aktuality  datum dnů otevřených  dveří  bohužel  moc aktuální  není.  Takže  čtenář 

může usoudit, že v listopadu 2007 žádné dny otevřených dveří nejsou.
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Obr. č. 9

Pro vyhodnocení internetových stránek SOU jsem použila dotazník paní inženýrky Fialové. 

Školní  web jsem vyhodnotila  formou přiřazení  bodů k jednotlivým posuzovaným sekcím. 

Největší počet dosažených bodů, co mohou internetové stránky dosáhnout, je 30, tedy 100 % 

=  30  bodů.  Internetové  stránky  SOU získaly  11  bodů.  V celkovém  hodnocení  je  možné 

dosáhnout maxima celkem = 57, škola získala celkem 20. Tedy čtvrtinu z celku.

Tabulka pro zhodnocení webových stránek podle Ing. Fialové [23]: 

Váha Faktor
Hodnocení 
(počet bodů 0–

3)

Hodnocení 
(celkem=váha*body)

5 Obsah - kvalita, užitečnost, správnost, legálnost 2 10

4
Design - přitažlivost, originalita, estetičnost, 
standard

1 4

3 Přístup - snadnost nalezení stránek 1 3
3 Aktuálnost stránek 0 0
2 Krátká odezva stránek 2 4
2 Navigace 2 4
1 Další odkazy 0 0
1 Zábavnost 0 0
1 Technický aspekt 0 0
1 Uživatelská přívětivost 2 2
1 Jazykové mutace 3 3
1 Download 3 3
25  11 20

Tabulka č. 9
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Tyto záložky můžeme najít  na stránkách SOU v Praze. Informace určitě  zajímavé,  ale dle 

mého  názoru  modernizace  stránek  by  určitě  neškodila.  Nemyslím  si,  že  tyto  stránky  po 

přečtení někdo z řad žáků a učitelů opakovaně navštíví, či dokonce mu pomohou při studiu. 

Na stávajících stránkách SOU není ani jeden náznak výukových webových stránek. Proto se 

v další  části  mé  diplomové  práce  budu  snažit  stránky  vylepšit.  Měly  by  sloužit  žákům 

v průběhu studia jako dobrý pomocník, a budoucím žákům dobře a přehledně představit, co je 

v  nadcházejících třech letech studia oboru kuchař – číšník čeká. [22]

5.2 Rozcestník

Rozcestníky  jsou  jednotlivé  stránky  internetového  vyhledavače  =  webu,  podle  kterých 

můžeme  přecházet  (rozcházet  se  pomocí  odkazů  do  hledaných  funkčních  celků)  od 

jednotlivého  tématu  ke  druhému.  Podobně,  jako  když  požadované  informace  hledáme 

listováním v knize.  Odkazy v rozcestnících  jsou  zpravidla  řazeny podle  témat  a  zaměření 

oborů,  takže  vyhledávání  našich  požadavků  lze  zvládnout  bez  velkých  potíží.  Využití 

rozcestníků na internetu je velice oblíbené. Ať už mluvíme o rozcestnících obecných, např. 

Seznam.cz,  Google.cz,  Google.com,  Atlas.cz,  nebo  o  rozcestnících,  které  jsme  si  sami 

vytvořili.  Mezi tyto rozcestníky počítáme hlavně školní a firemní weby. Školní weby jsou 

vytvářeny jako školní stránky, které prezentují  jak školu samotnou, tak představují  vlastní 

práci žáků, učební tématické plány, či prezentují obrazové části - fotografie. [10],[11],[21].

Zde se budu snažit ukázat jen jednu z mnoha variant, jak je možné využít ICT prostředky ve 

vyučovacím procesu. 

5.2.1 Metodika, charakteristika rozcestníku 

Pracovní postup při zpracování mého vlastního rozcestníku vychází z doporučeného učebního 

plánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy oboru kuchař – číšník pro první ročník 

SOU. Mojí snahou bylo uspořádat a následně předložit učební texty do přehledných, snadno 

rozlišitelných celků. Za tímto účelem jsem zpracovala webové stránky, které se rozcestník 

následně snaží představit. Pro zpracování těchto webových stránek – rozcestníku jsem použila 

program Frontpage, který je volně dostupný pro operační systém Microsoft Office XP. Tedy 

se domnívám, že je snadno dostupný a není tudíž velkým problémem s ním ve školní praxi 

pracovat. Orientace a práce s programem není náročná ani obtížná, ale profesionální stránky 
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s ním nevykouzlíme.  Pro účely a  demonstraci  mého vylepšení školních webových stránek 

středního odborného učiliště však zcela postačuje. Proto jsem si tento program vybrala. Také 

se  domnívám,  že  pokud  by  vyučující  chtěl  pomocí  tohoto  programu  prezentovat  své 

přednášky a chtěl žákům zpřístupnit svou přípravu na hodinu, je to ten nejjednodušší způsob. 

Rozcestník  se  snaží  představit  střední  odborné  učiliště.  Informuje  o  souhrnném přehledu 

učiva, podává obecné informace o škole, o studijních oborech. Slouží tak nejen budoucím 

uchazečům o studium, ale i stávajícím žákům, kteří již na vybraném učilišti studují a pro ně 

by se měl  stát  rovněž  pomocníkem ve studiu.  Rozčleňuje  tříleté  studium do jednotlivých 

celků, které popisuje a analyzuje až na jednotlivé vyučovací celky. Rozcestník nám ukazuje 

jednu z mnoha možností, jak mohou vypadat výukové webové stránky, které si vytvoří pro 

žáky sám učitel. 

5.2.2 Příprava a zpracování rozcestníku

Účelem, jak už jsem jednou v práci zmiňovala, nebylo vytvořit nové profesionální webové 

stránky pro učiliště, ale pouze demonstrovat jednu z mnoha možností, jak je vylepšit. Ukázat 

možnost,  jak oslovit  budoucí adepty o studium, tak stávající  žáky, a přiblížit  školní  život 

rodičům. Mezi první otázky, které jsem si kladla, tedy bylo: Pro koho? Pro koho rozcestník 

tvořím? Kdo s ním bude pracovat? Kdo ho bude využívat? Rozcestník by měl prezentovat 

školu široké veřejnosti slovem i obrazem, informovat rodiče o možnostech studia. Prezentovat 

pedagogické  zkušenosti  učitelů,  kteří  si  svůj  rozcestník  již  vytvořili  a  uveřejňují  jej  pro 

všechny své vyučovací hodiny. Učitelé jedné školy mohou tak čerpat zkušenosti od jiných 

učitelů,  mohou  získat  jejich  rozmanité  typy  na  vyučovací  hodiny  a  porovnat  je  se  svou 

výukou.  Jedná se  o  zprostředkování  prezentace  pedagogických  zkušeností  formou online. 

Další ze zásadních otázek při přípravě a následném zpracování rozcestníku byla bezpochyby 

otázka: Co bude obsahem rozcestníku? Obsahem tedy je tématický plán pro první ročník, 

který  je  rozpracovaný až  na  jednotlivé  výukové celky  (vyučovací  hodiny). Proto také  na 

vypracovaném  rozcestníku  jsou  cíleně  zpřístupněny  jen  odkazy,  které  nás  dovedou 

k samotným  výukovým  celkům.  Každý  výukový  celek  je  zpracován  pro  samotné  žáky. 

Z velké většiny jsou vytvořeny prezentace. Prezentace jsem vytvořila jako konečný možný 

produkt, na kterém si můžeme ukázat smysl rozcestníku. To znamená zpracování tématického 

plánu  pro  první  ročník  oboru  kuchař  –  číšník  na  tříletém  středním  odborném  učilišti. 

Výsledkem  má  být  rozpracování  tématického  plánu  na  školní  rok  tak,  aby  žáci  mohli 
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neomezeně prohlížet, co je ve školním roce čeká nebo opakovat látku, která byla již probrána. 

Prezentace v Power Pointu je jednou z možností, jak může vyučující prezentovat svou výuku 

na webových stránkách – rozcestníku. Pokud vyučující nechce nebo se mu prezentace nehodí 

k probíranému tématu, může na rozcestník umístit například opakovací otázky nebo literaturu, 

kterou žáci mají prostudovat. Možností je opravdu mnoho a učitel si podle vlastního uvážení 

zvolí takovou možnost, aby co nejlépe žákům vyhovovala. Pro úvodní vyučovací hodiny jsem 

místo prezentace zpřístupnila webový odkaz na  internetové stránky www.webquest.cz, kde 

jsou uloženy projekty,  které žáci mohou při výuce plnit.  Já jsem zvolila  téma „Baští  celý 

svět“,  který  se pro úvodní  hodiny,  seznámení  se  s tématem pro  daný obor  a  ročník  hodí 

nejvíce. Baští celý svět jsem vytvořila během studia na PEDF UK a byl navržen právě pro 

výukové hodiny spojené se zdravou výživou – gastronomií. 

Dalším z velkých kladů vidím to, že mohou ostatní učitelé nahlédnout do vyučovacích příprav 

kolegů a  do jisté  míry upravit  či  doplnit  obsah svého výkladu.  Vznik mezipředmětových 

vztahů.  Rozcestník dává také možnost  vzniku meziškolní  spolupráce,  tedy tzv.  projektové 

výuky, která je v dnešní době tak oblíbená a v módě. Nedílnou součástí rozcestníků může být 

ukázka prací žáků. Můžeme zveřejnit pro širokou společnost práce svých žáků, samozřejmě 

s jejich  svolením.  Možností,  jak  zpracovat  rozcestník  a  co  v něm  uveřejnit,  je  opravdu 

nepřeberná řada. Ale, jak jsem již uvedla v části týkající se stávajících školních webových 

stránek sledovaného učiliště, až tak nelákají svým vzhledem ani výčtem informací o studiu, 

ani informacemi o školní látce ve vyučovaných předmětech. Proto mojí snahou je představit 

nové pojetí školního webu v této oblasti. Ukázat učitelům možné cesty k výuce podporované 

počítačem. Předat pomocí rozcestníku žákům studijní látku i jinak než pouhým zakoupením 

učebnice.  Tento  způsob  bude  dozajista  i  inspirací  pro  jiné  školy,  které  by  chtěly  své 

internetové stránky vylepšit nebo jen zpřístupnit žákům více informací o výuce, která probíhá 

na jejich škole. Základní snahou bylo také umožnit jak stávajícím, tak potencionálním žákům 

pohled do tématického plánu a procházet jednotlivými tématy předmětu potraviny a výživa. 

Obměna je kdykoli možná.   

Vlastní scénář:

1. zveřejnění základních informací o učilišti

         - adresa, telefonní spojení, mapa, studijní obory atd.

2. příprava tvorby tématického plánu učiva pro první ročník

3. zpracování témat jednotlivých tématických celků

4. výběr jednoho tématu 

5. výuka za pomoci prezentace – vyhodnocení hodiny - evaluace
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5.2.3 Co najdeme na rozcestníku
 

Rozcestník  má  několik  stránek,  každou  z nich  se  budu  nyní  snažit  ve  stručnosti  popsat. 

Úvodní  stránka  má  informovat  o  středním  odborném  učilišti.  Nalezneme  zde  základní 

informace. O jakou školu se jedná, kde se nachází, telefonní spojení, dopravní spojení  apod. 

Stránka také nabízí přehled studijních oborů na škole. Z možností, které se nabízejí, je aktivní 

odkaz kuchař – číšník pro pohostinství, kterým se diplomová práce zabývá. 

Po kliknutí – vybrání odkazu se nabídne další okno. 

Obr. č. 10

Okno  oboru  kuchař  –  číšník  nabízí  stručný  popisek,  jak  jej  charakterizuje  Ministerstvo 

školství,  mládeže a tělovýchovy, a další  tři  odkazy:  učební  plán,  charakteristiku  učebního 

oboru a profil  absolventa.  První z nabízených odkazů na stránce oboru kuchař – číšník je 

učební plán. Charakteristika učebního oboru je stručný výňatek ze stránek Národního ústavu 

odborného vzdělávání. V tomto oddíle je také krátce zpracováno pojetí a cíle vzdělávacího 

programu.  Stránka  má  za  úkol  v krátkosti  informovat  budoucí  uchazeče  o  vzdělávacím 

programu tohoto oboru.  Stejně tak v okně profil  absolventa nalezneme stručné informace, 

charakteristiku absolventa zvoleného oboru, které na svých stránkách uvádí Národní ústav 

odborného  vzdělávání..  Na  závěr  jsou  uvedeny  možnosti  uplatnění  absolventů  v praxi  a 

možnost dalšího studia.
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Obor Kuchař číšník
Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 30. 5. 2003, č. j. 20 737/03-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem
Kmenový obor: 6551H Kuchař číšník, práce ve společném stravování

Učební obor: 65-51-H/002 Kuchař číšník pro pohostinství
Denní, večerní, dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní 

docházku

UČEBNÍ PLÁN  
http://zpd.nuov.cz/65/6551h002.up.html

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
http://zpd.nuov.cz/65/6551h002.pr.html

PROFIL ABSOLVENTA
http://zpd.nuov.cz/65/6551h002.pr.html

Obr. č. 11

   
                          Obr. č. 12                                                                  Obr. č. 13
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Na stránce Učební plán nalezneme doporučený učební plán pro tříleté studium, rozpracovaný 

na jednotlivé předměty a časovou dotaci v jednotlivých ročnících. Diplomová práce se zabývá 

předmětem Potraviny a výživa v prvním ročníku tohoto oboru. Proto je tento předmět jako 

jediný z uváděných předmětů odkazem aktivním. 

Obr. č. 14

Po  kliknutí  na  předmět  Potraviny  a  výživa  se  nám zobrazí  vypracované  rozvržení  učiva 

z daného předmětu  pro aktuální  školní  rok.  To znamená  tématický  plán  pro  první  ročník 

rozpracovaný  na  jednotlivé  vyučovací  celky  v  běžném  školním  roce.  Každé  z témat  je 

zpracováno pro použití ve výuce (vyučovací hodině). Učitel může kdykoli obsah výukového 

celku změnit nebo opravit. Z nabízených probíraných témat jsem si vybrala téma vejce. Téma 

vyučovací hodiny vejce je probíráno jednu vyučovací hodinu v prvním ročníku. Pokud nás 

bude zajímat,  co se ve  vyučovací  hodině bude probírat  nebo bylo probíráno,  můžeme se 

kliknutím  podívat.  Další  z aktivních  oken  nám nabídne  okno  vejce,  ve  kterém je  možné 

spustit si prezentaci o vejci. 
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Tématický plán pro 1. ročník oboru kuchař - číšník
 

Předmět: POTRAVINY A VÝŽIVA    
 
 

Úvod
Význam správné výživy pro organismus                                          

Složení potravin                                                                                           
Živiny, ochranné látky, energetická a biologická hodnota potravin

Ovoce, zelenina, brambory, houby
Ovoce (složení, skladování, význam a použití ve výživě, konzervování, výrobky z ovoce )
                                   
Obiloviny a mlýnské výrobky
Obiloviny (složení, význam ve výživě)

 Luštěniny
Složení, druhy, význam ve výživě                                

Pochutiny
Rozdělení, význam ve výživě

 Sladidla
Rozdělení sladidel, význam ve výživě
                                          
Mléko a mléčné výrobky
Složení, druhy  a význam mléka ve výživě
Zpracování mléka, skladování a ošetřování mléka a mléčných výrobků
 
Vejce
Složení, druhy, jakost vajec, význam ve výživě
Skladování a ošetřování, konzervování, nákazy vajec

 Tuky
Složení a rozdělení tuků, význam ve výživě
Skladování a ošetřování tuků, použití ve stravování

Obr. č. 15
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Tato prezentace pak byla součástí vyučovací hodiny, kterou budu popisovat na následujících 

stránkách. 

Obr. č. 16

5.2.4 Ukázka z rozcestníku

       
                          Obr. č. 17                                                           Obr. č. 18

          
                      Obr. č. 19                                                                   Obr. č. 20
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                       Obr. č. 21                                                                 Obr. č. 22

     

                                       
                                                              Obr. č. 23
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5.3 Hodnocení ředitelky SOU

Diplomová  práce  Hany  Žižkové  ukázala  SOU  další  možnosti  pro  aktualizaci,  především 

rozpracovanosti na jednotlivé obory dle schvalovací doložky MŠMT, s konkretizací na rozsah 

předmětů  s ohledem na přípravu RVP a ŠVP.

Webové stránky,  jak je prezentováno v diplomové práci, ukazují možnosti využití počítačové 

techniky při  přípravě  vyučovací   hodiny,  např.  z předmětu  „Potraviny a  výživa“,  který je 

stěžejním předmětem oboru kuchař – číšník. 

Počítačová  technika,  internet,  webové  stránky  vedou  žáky  k samostatnosti  a  logickému 

vnímání věcí. Pro budoucnost výuky ve středních školách je zapotřebí realizovat intenzivnější 

výchovně  vzdělávací  programy  pro  učitele.  Programem  SOU  do  dalšího  období  je  plně 

vybavit školu počítačovou technikou včetně softwarového vybavení. Tato moderní a vhodná 

výuka vyžaduje vysoké finanční nároky na školy i z důvodu rychlého zastarávání počítačové 

technologie. Dále si uvědomujeme, že výuka prezentovaným směrem je velmi náročná i pro 

pedagogy, a to především časově.  Zpracování  výukové hodiny ve srozumitelné formě pro 

žáky vyžaduje nejen vlastní vypracování, ale i dotváření dle podmínek kolektivu žáků. Ve 

středních školách jako je SOU se učí i žáci – studenti ze sociálně slabších rodin, kteří tuto 

techniku  doma  nemají  k dispozici.  Jedním  z řešení  je  zřizování  internetové  kavárny 

v odpoledních hodinách. 

Při tvorbě diplomové práce si vedení SOU ověřilo, že je možné i nutné přistoupit k uvádění 

technických možností do života.    
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6 Pomůcka pro výuku za pomoci počítačové prezentace v programu 

    Power Point a její ověření v praxi

Jako pomůcku pro výuku předmětů zaměřených na gastronomii  jsem vybrala počítačovou 

Power Pointovou prezentaci.  Zaměřila jsem se na výukový předmět s názvem Potraviny a 

výživa,  který je nasazen do vyučovacího celku pro obor kuchař – číšník pro pohostinství. 

Předmět se na středním odborném učilišti studuje po celou dobu tříletého oboru. Prezentace je 

vytvořená na téma vejce, které jsem vybrala z tématického plánu, který uvádí Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. Téma vejce je nasazeno do výuky pro první ročník oboru.  

6.1 Výuková hodina s pomocí počítačové prezentace

Pro experimentální vyučovací hodinu jsem zvolila jako pomocníka počítačovou prezentaci, 

kterou jsem vytvořila v softwarovém programu Power Point.

Prezentace je malá podpůrná berlička ve výkladu učitele.  Má hned několik předností,  pro 

které jsem se rozhodla ji  zpracovat.  Žáci vidí promítané snímky spolu s ústním výkladem 

učitele,  což zaměstnává dva jejich smysly. Snímky jsou doplněny obrázky, fotografiemi a 

mohou být doplněny zvukem či krátkou animací.  Učitel  může kdykoli  do prezentace sám 

zasáhnout, dle potřeby určitý snímek přeskočit, vrátit zpět, či změnit jeho obsah. Pokud je 

informace zastaralá nebo už pro žáky není aktuální, není problém text v prezentaci poopravit 

nebo  zcela  vymazat.  Toto  by  v papírové  podobě  šlo  jen  těžko  tak  rychle  a  efektivně 

uskutečnit.  Prezentaci  je  samozřejmě  možné  vytisknout  a  poskytnout  tak  žákům  studijní 

materiál v tištěné podobě nebo publikovat v podobě elektronické na médiu CD-ROM. 

Žák tak kdykoli může do prezentace nahlédnout a studovat nezávisle na učiteli. V prezentaci 

lze také použít mnoho různých grafických nástrojů jako je pozadí, sazba písma, řezy písma a 

podobně. V mé prezentaci jsem využila nabízené nabídky programu tak, aby byla prezentace 

co nejlépe použitelná pro potřeby diplomové práce. [29]
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6.1.1 Zásady pro navrhování a tvorbu prezentačních materiálů [9]:

  1. Určit, kdo budou uživatelé produktu, jakému publiku je produkt adresován.

  2. Určit, co má být námětem připravovaného produktu a také co tam být nemá.

  3. Určit, jakou formou bude námět prezentován v produktu.

  4. Určit jednoznačný a všem uživatelům srozumitelný způsob pohybu po 

      připravovaném produktu. 

  5. Určit, jak budou uživatelé uvedeni do produktu.

  6. Určit, jaký styl bude mít připravovaný produkt, dodržovat konzistenci grafického vzhledu

      písma, obrázků a zvuku.

  7. Umožnit uživateli dělat chyby s vědomím, že nic nepokazí a že se vždy elegantně 

      dostane do výchozí pozice.

  8. Umožnit provádění změn v produktu.

  9. Testovat v průběhu navrhování a vývoje produktu.

 10. Podepsat se.

6.1.2 Vlastní scénář

o Prezentace je tvořena pro žáky 1. ročníku oboru kuchař- číšník na středním odborném 

učilišti. 

o 1 vyučovací hodina – 45 minut

o Téma: Vejce

      Obsah prezentace:

Složení, druhy, jakost vajec, význam ve výživě

Skladování a ošetřování, konzervování, nákazy vajec

Použití vajec ve stravování

o Prezentace bude použita jako doprovod k výkladu učitele  po celou vyučovací hodinu, 

aby si žáci mohli zaznamenávat poznámky.

Příprava  obsahu  prezentace  v podobě  písemného  materiálu  je  nedílnou  součástí  samotné 

prezentace.  Písemné  zpracování  vyučovací  hodiny  můžeme  také  využít  ke  zpracování 

tématického plánu pro obor nebo vyučovací předmět učitele.   Začínající  učitel by měl mít 

zpracované  a  rozebrané  všechny  hodiny,  které  bude  vyučovat.  Forma  elektronického 
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zpracování má hlavní výhodu v tom, že je možné ho okamžitě doplňovat o informace nebo 

měnit hodnoty. 

6.1.3 Písemná příprava na vyučovací hodinu s tématem vejce

Vejce

Velmi hodnotná potravina obsahuje látky, které potřebuje k výživě a růstu vyvíjející se 

zárodek.

Složení:

o 10% skořápka

o 60% bílek

o 30% žloutek

Obsahuje: 

o 75 % vody

o 12 % bílkovin

o 12 % tuku

o 1 % minerální látky  (vápník, železo, fosfor)

o Cholesterol

o Vitamíny ( A, D, B, E, K)

1 vejce – 300J

Energeticky vydatné

3 hlavní části:

Pórovitá skořápka (10 % hmotnosti vejce).

Pod skořápkou je blanka.

Vaječný bílek (60 % hmotnosti) je uprostřed tuhý. Obsahuje bílkoviny a vodu.
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Bílky používáme na spojování různých směsí, na obalování, k přípravě těstíček. Ušlehané 

bílky používáme na kypření a zlehčení těst. Bílky využíváme při přípravě dietní stravy.

Vaječný žloutek (30%) – nejcennější 

Hlavním pigmentem KAROTEN a XANTOFYL

Vysoký obsah cholesterolu.  Používáme na zjemnění  krémových a zeleninových polévek i 

teplých omáček. Rozmíchané žloutky musíme v pokrmu prohřát při teplotě 80 0C, při varu by 

se nám srazily. Žloutek je přidržován bílkovinnými poutky

Celá vejce:  spojujeme jimi  masové a  zeleninové směsi.  Nepostradatelná  jsou při  přípravě 

knedlíků, těstovin a noků.

Stavba vejce [24]:

 1. skořápka

 2. vnější papírová blanka

 3. vnitřní papírová blanka

 4. poutko

 5. vnější řídký bílek

 6. hustý bílek

 7. žloutková blána

 8. výživný žloutek

 9. zárodečný terčík

10. tmavý žloutek

11. světlý žloutek

12. vnitřní řídký bílek

13. poutko

14. vzduchová komůrka

15. kutikula

                                                                71           



Druhy vajec

Velikosti a váhovou kategorii vajec označujeme písmeny velké abecedy A, B, C, D, E nebo 

„S“ -  Small, „M“ -  Medium, „L“ -  Large, „XL“ –  Extra large.

Pro porovnaní vejce ve velikostech: "S", "M", "L" a "XL".

Obr. [25] 

Značení vajec:

Každé vejce musí být označeno, řídí se dle vyhlášky ČR. Značení se provádí technologickým 

zařízením, které označí každou skořápu vejce jednotlivými písmeny a čísly.

Příklad: 3CZ M 3466

3 – typ chovu (0 – vejce nosnic v ekologickém zemědělství,  1 – vejce nosnic ve volném 

výběhu, 2 – vejce nosnic v halách, 3 – vejce nosnic v klecích)

CZ - Země původu ( CZ – Česká republika, DE – Německo, ES – Španělsko, FR – Francie, 

LT – Litva, NL – Holandsko, PL – Polsko)

3466 – poslední čtyři číslice registračního čísla chovu – registrační číslo hospodářství

M – velikost vejce

Na  trhu  jsou  k dostání  slepičí  vejce,  kachní  vejce  (používání  ve  společném  stravování 

zakázáno), křepelčí vejce (považujeme za lahůdku). 

Skladování vajec a konzervace

Rozklepnutím  vajec  před  upotřebením  poznáme,  zda  jsou  dobrá.  U  čerstvých  vajec  drží 

pohromadě  žloutek  s bílkem.  Zkažená  vejce  páchnou.  Před  rozklepnutím  vejce  důkladně 

omyjeme.
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Celá vejce lze skladovat při teplotě 6 – 150C

Vejce by měla být spotřebována do 3 týdnů od data snůšky.

Sušení vajec – suší se bílek se žloutkem dohromady nebo zvlášť.

Nakládání vajec do vápenného mléka nebo do vodního skla.

Používají se v pekařské výrobě a potravinářském průmyslu.

Vady vajec

Při teplotě 100C vydrží asi 34 dní 

Při teplotě 280C se vytváří zárodek – nepoživatelná

Při teplotě 2 0C vejce začínají mrznout 

Změny ve vejci: (vysychání obsahu)   

Smísení bílku se žloutkem

Chemické změny: řídnutí bílku

Mikrobiální změny: vady způsobené mikroby

                                   nemocné nosnice

Salmonely:  jsou  bakterie  vyskytující  se  v trávícím  ústrojí  živočichů  a  domácích  zvířat. 

Onemocnění se nazývá salmonelóza (zvracení do 6 – 48 hodin), průjem, teplota.

Nepoživatelné  vejce:  špinavá  s porušenou  skořápkou,  krvavá,  páchnoucí,  s odumřelým 

zárodkem.

Použití vajec ve výživě

Jako  samostatný  pokrm  vařená,  smažená,  sázená,  míchaná.  Vejce  vařená  naměkko, 

nahniličku, natvrdo, sázená, ztracená - pošírovaná. Vejce vařená se dobře loupou zchladíme-li 

je ve studené vodě. Loupeme je pod tekoucí vodou.

Vejce natvrdo se vaří 10 – 12 minut.

Vejce vařená nahniličku 5 – 7 minut.

Vejce vařená naměkko 3 – 5 minut. 

Vejce jako doplněk k pokrmům (vejce k luštěninám nebo zelenině). 

Vejce zjemňují omáčky, polévky. Bílek se našlehává do těst.

Vejce naměkko je tělem strávené za 1 – 2 hodiny, což odpovídá velmi lehce stravitelným 

pokrmům.  

Ve všech typech gastronomických zařízeních musíme vejce podávat tepelně zpracovaná.
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Vyhláška MZ č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

§ 17 Podmínky používání vajec.

Lze používat pouze značené tržní druhy vajec. Syrová vejce nelze přidávat do pokrmů, které 

se dále tepelně neupravují (krémy, omáčky). Používání vajec s narušenou skořápkou (křapky) 

ve stravovacích službách není přípustné. Vytloukání vajec je třeba provádět na vyčleněném 

provozním úseku. Pasterované zmrazené vaječné hmoty musí být po rozmrazení ihned tepelně 

zpracovány, opětované zmrznutí není přípustné.[5].

Literatura:

[1] MARÁDOVÁ, E. Výživa a stravování I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.

[5]  MARÁDOVÁ,  E.  Výživa  a  hygiena  ve  stravovacích  službách.  Praha:  Vysová  škola 

hotelová v Praze 8, spol. s.r.o., 2005 2. vyd. ISBN 80-86578-49-6.

[2]  SEDLÁČKOVÁ,  H.,  OTOUPAL,  P.  Technologie  přípravy  pokrmů  I. Praha: 

Fortuna,1998.

[3] SEDLÁČKOVÁ, H. Technologie přípravy pokrmů II. Praha: Fortuna, 1999.

[4] Dostupné z: <www.webquest.cz> [cit. dne 03.11.07 ] “Baští celý svět”
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6.2 Náhled prezentace na téma vejce:

1

Vejce

1. Ročník 

Obor: kuchař – číšník

Zpracovala: Hana Žižková

                           
 1

Obsah prezentace

 Složení, druhy, jakost 
vajec, význam ve výživě

 Skladování a ošetřování, 
konzervování, nákazy 
vajec

 Použití vajec ve 
stravování

 1

Vejce: Velmi hodnotná potravina, obsahuje látky, které potřebuje 
k výživě a růstu vyvíjející se zárodek.

1 vejce – 300J
Energeticky vydatné

Zdravé vejce   Řez  vejce  
                      

                             
 1

Složení slepičího vejce:

Složení:

 10% skořápka
 60% bílek
 30% žloutek

Obsahuje:
75 % vody
12 % bílkovin
12 % tuku
1 % nerostných látek 

(Mg, Ca, Fe)
Cholesterol (jen ve žloutku)

Vitamíny ( A, D, B1, 
B2, E, K)

 1

3 hlavní části vejce

 Pórovitou skořápku (10% hmotnosti vejce)
 Pod skořápkou je blanka
 Vaječný bílek (60% hmotnosti) uprostřed tuhý. Obsahuje 

bílkoviny a vodu
 Bílkovinnými poutky je přidržován žloutek
 Vaječný žloutek (30%) – nejcennější 
 Hlavním pigmentem KAROTEN a XANTOFYL
 Vysoký obsah cholesterolu (POZOR: jeden žloutek 

obsahuje dvě třetiny denního doporučeného příjmu 
cholesterolu!)

                             
 1

3 hlavní části vejce

 Bílky: používáme na spojení různých směsí, 
   k přípravě těstíček na smažené potraviny. Ušlehané 

bílky používáme na kypření a zlehčení těst. Bílky 
využíváme při přípravě dietní stravy.

 Žloutky: používáme na zjemnění krémových a 
zeleninových polévek a omáček. Žloutky musíme v 
pokrmu prohřát projdou li varem srazí se. Využíváme 
při přípravě majonéz. 

 Celá vejce: nepostradatelní při přípravě knedlíků, 
noků, těstovin. 
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Druhy vajec
Slepičí, křepelčí,kachní vejce 

 Křepelčí vejce považujeme za 
lahůdku. Obsah cholesterolu je nižší 
než ve vejci slepičím

 Kachní vejce je v zařízení společného 
stravování zakázáno

 Podle velikosti označujeme písmeny 
velké abecedy (A, B, C, D, E) nebo S, 
M, L, XL (Small, Medium, Large, 
Extra large)

                                
 1

Druhy vajec
Slepičí, křepelčí,kachní vejce 

 Velikost vajec je ovlivňována řadou 
faktorů: hmotností a rasou, teplotou, 
úrovní stresu, výživou slepice. Stářím 
slepice – čím starší tím větší vejce snáší

 Barva vejce (bílé, hnědé) je dle plemene 
slepice. Nejsou rozdíly  v kvalitě ani 
nutričních hodnotách

 1

Označení vajec
Příklad:  3CZ M 3466

 3 – typ chovu (0 – vejce nosnic v ekologickém zemědělství, 1 – 
vejce nosnic ve volném výběhu, 2 – vejce nosnic v halách, 3 – 
vejce nosnic v klecích)

 CZ- Země původu ( CZ – česká republika, DE – Německo, ES - 
Španělsko, FR – Francie, LT – Litva, NL – Holandsko, PL – 
Polsko)

 3466 – poslední čtyři číslice registračního čísla chovu = 
registrační číslo hospodářství

 M – hmotnost vejce (small, meidum, large, extra large)

                                
 1

Skladování vajec a konzervace

 Celá vejce lze skladovat při teplotě
     6 – 15oC
 Vejce by měla být spotřebována do 3 týdnů 

od data snůšky
 Je zakázáno připravovat pokrmy z 

důkladně neopracovaných vajec
 Rozklepnutím vejce před upotřebením 

poznáme, zda jsou dobrá. U čerstvých 
vajec drží pohromadě žloutek s bílkem. 
Zkažená vejce páchnou

 Před rozklepnutím vejce důkladně 
omyjeme

 1

Skladování a konzervace

 Není dobré vejce před uskladněním omývat, 
porušíme tak ochranný povlak

 Sušení vajec – suší se bílek se žloutkem dohromady 
nebo zvlášť

 Nakládání vajec do vápenného mléka, vodního skla

 Podáváme tepelně zpracované ve všech typech 
gastronomických zařízení.

                               
 1

Vady vajec

Při teplotě 10oC vydrží asi 34 dní a potom 
odumírá

Při teplotě 28oC se vytváří zárodek – 
nepoživatelná

Při teplotě 2 0C vejce začínají mrznout 
Změny ve vejci: (vysychání obsahu)   
Smísení bílku se žloutkem
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Změny ve vejci

 Chemické změny: řídnutí bílku
 Mikrobiální změny: vady způsobené mikroby
                                  Nemocné nosnice
 Salmonely: (salmonella enteritidis)jsou bakterie vyskytující se 

v trávicím ústrojí živočichů domácích zvířat. Onemocnění se 
nazývá salmonelóza (zvracení do 6 – 48 hodiny), průjem, teplota. 
Bakterie salmonely se může vyskytnout i v neporušeném vejci. 
Varem se bakterie zničí – vejce, které je dostatečně dlouho dobu 
vařené není nebezpečné. Vyvarovat se konzumaci syrových vajec 
např. dressing, tatarský biftek, vaječné koňaky

 Nepoživatelné vejce: špinavé s porušenou skořápkou, krvavá, 
páchnoucí, s odumřelým zárodkem.

                             
 1

Použití vajec ve výživě

 Jako samostatný pokrm vařená, smažená, sázená. 
Vejce vařená se dobře loupou zchladíme-li je ve 
studené vodě. Loupeme pod tekoucí vodou

 Vejce natvrdo se vaří 10 – 12 minut vaří
 Vejce jako doplněk k pokrmům (vejce k luštěninám 

nebo zelenině). Zjemňuje omáčky, polévky. Bílek se 
našlehává do těst

 Vejce naměkko je tělem strávené za 1 – 2 hodiny, což 
odpovídá velmi lehce stravitelným pokrmům

 
 1

Tepelná úprava vaření
  Vejce vařená ve skořápce nebo bez skořápky podáváme 

ke snídani, jako hlavní pokrm k příloze z brambor, 
zeleniny apod.

Vejce vařená naměkko
Vejce vkládáme do vroucí vody a vaříme 3-5minut.Po 

uvaření je bílek tuhý, žloutek tekutý tzv. vejce do skla.

Vejce vařená nahniličko
Vkládáme do vroucí vody a vaříme 5-7minut. Bílek je po 

uvaření tuhý, žloutek zůstává měkký.

                           
 1

Tepelná úprava vaření

Vejce vařená natvrdo
   Vkládáme do vroucí vody a vaříme 10-

12minut. Bílek i žloutek jsou po uvaření tuhé a 
po uvaření můžeme krájet na plátky.

Vejce zastřená – ztracená – pošírovaná
   Připravujeme ve vodní lázni s octem, kam 

necháme vejce sklouznout a ze lžíce. Vaříme 
pod mírným varem 4 minuty. Poté vyjmeme a 
nerovnosti odkrojíme

 1

 Tepelná úprava vařením ve vodní lázni
    Připravujeme z čerstvých rozklepnutých a rozšlehných 

vajec.Připravujeme vaječné sedliny.

 Tepelná úprava zapékáním (gratinováním)
   Používáme vejce uvařená.
   Zapékané vejce se sýrem, vejce na zelenině, plněná vejce

 Tepelná úprava pečením na pánvi
    Sázená vejce, míchaná vejce, vaječné omelety

 Teplená úprava smažením
    Smažíme vejce syrová nebo natvrdo.

                           
 1

Vejce jsou velmi hodnotnou potravinou při 
přípravě bezmasých pokrmů. Vzhledem k 

obsahu vysoce hodnotné bílkoviny je 
můžeme považovat za dokonalou náhradu 

masa.
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Literatura:

 Marádová, E. Výživa a stravování I. Státní 
pedagogické nakladatelství. Praha.1988.

 Sedláčková, H., Otoupal, P. Technologie přípravy 
pokrmů I. Fortuna. Praha.1998.

 Sedláčková, H. Technologie přípravy pokrmů II. 
Fortuna. Praha. 1999.

 1

Otázky na závěr:

1. Z čeho je vejce složené?
2. Která složka vejce je z hlediska výživy 

problematická?
3. Která část vejce je výživově nejbohatší a proč?
4. Co značí písmena na vejci?
5. Jakými faktory je ovlivněna velikost vajec? 
    Jaké faktory mají vliv na velikost vajec?

                            
 1

Otázky na závěr:

6. Která vajíčka jsou v ČR zakázaná užívat ve veřejném 
stravování?

7. Uveď alespoň 3 zásady skladování vajec?

8. Proč se v souvislosti s vejci často hovoří o nemoci 
Salmonelóza? 

9. Porovnej z hlediska výživy vejce uvařené natvrdo a vejce 
uvařené naměkko

10. Z předcházející prezentace posuď význam vajec ve 
výživě – v kladném i záporném slova smyslu.
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6.3 Ověření ICT pomůcky v praxi

Vytvořená prezentace byla připravena pro žáky středního odborného učiliště oboru kuchař 

číšník. Téma vejce je zařazeno do prvního ročníku tématického celku předmětu potraviny a 

výživa. Prezentace je navržena na jednu vyučovací hodinu, tedy na 45 minut, a má doprovázet 

učitelův výklad. Pokud se v učebně nachází dataprojektor, promítáme prezentaci. 

Základní charakteristika vyučovací hodiny:

Vyučovací předmět: Potraviny a výživa

Téma hodiny: Vejce

Časová dotace: 1 vyučovací hodina, tj. 45 minut

Vstupní požadavky na žáka:  žáci  mají  základní  znalosti  o potravinách, jejich využití  ve 

stravování. Znají dopady nesprávného stravování na zdraví jednotlivých skupin obyvatelstva. 

Orientují se v základní problematice stravování.

Obecný cíl:  žáci  získají  znalosti  o  vejcích,  jejich  významu ve  stravování  a  znají  způsob 

úpravy  pokrmů  z vajec.  Naučí  se  s  vejci  správně  zacházet,  skladovat  je,  ošetřovat  a 

konzervovat. Teoretická příprava žáků pro vstup do praktické hodiny.

Pomůcky:  školní  sešit,  do  kterého  si  žáci  během  vyučovací  hodiny  zapisují  základní 

poznámky. Počítač a dataprojektor jako příprava učitele na hodinu.

Vyučovací metody: Při výuce bude použito slovní a názorné metody. Tyto metody se během 

výuky prolínají a vzniká celek (výklad učitele v doprovodu spuštěné prezentace). Tato výuka 

je opravdu zaměřena pouze na teorii,  tedy na získání  znalostí  o vejci.  Samotný praktický 

nácvik  používání  vajec  ve  stravování  se  nacvičuje  ve  školní  kuchyni  v praktické  výuce. 

Aktivizující  metoda může být například zkoumání vajec z jakého chovu pocházejí,  způsob 

chovu nosnic (na internetové adrese www. zlatavejce.cz klikneme na odkaz vejce a my. Po 

zadání čísla,  které se nachází  na vejci,  se nám zobrazí  producent,  který vajíčko vyrobil  a 

ukázka druhů vajec).

Aktivizující metody žáků: byly prováděny formou otázek a odpovědí, doplňování obrázku a 

Stavba vejce. Skupinová práce: hledání negativ na využití vajec ve výživě. Žáci vymýšlí ve 

skupině pět zásad při skladování vajec.

Domácí cvičení jsem nezadala. Volila jsem doporučení na shlédnutí internetových stránek, 

které se problematikou vajec zabývají, spíše pro zajímavost žáků. 

Hodnocení žáků v hodině neproběhlo.
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Na začátku hodiny jsem několika větami žákům představila průběh hodiny, která je čeká. 

Představila jsem téma a napsala ho na tabuli. Nastínila jsem základní body. Žáci byli nadšeni 

výukou s podporou ICT.  Po úvodním představení  následoval  výklad  spojený  s prezentací. 

Žáci si během výkladu zapisovali  poznámky do sešitů.  U bodů, které jsem považovala za 

důležité,  jsem žáky vyzvala k zápisu do sešitu  a opsání vět z prezentace.  Prezentaci  jsem 

v určitých  částech  zastavovala  a  snažila  jsem  se  navázat  se  žáky  debatu  o  probírané 

problematice,  což  se  ne  vždy  dařilo.  Byla  znát  ostýchavost  a  zdrženlivost  vůči  novému 

vyučujícímu. Paní učitelka, která mi dovolila vést její hodinu, byla v učebně přítomna. Závěr 

jsem se snažila vést společně se žáky. Otázkami jsem je aktivovala k tomu, aby odpovídali na 

otázky, co vše si zapamatovali z odpřednášené látky. 

Zpětná vazba – EVALUACE: Otázky na závěr prezentace

Malá beseda o probraném tématu vejce.

Myslím  si,  že  hodina  vedená  pomocí  prezentace,  se  podařila.  Žáci  byli  mile  překvapeni 

změnou výkladu tématu. Jejich připomínky, které během hodiny zaznívaly, byly věcné a často 

se nám podařilo o problematice hovořit společně. [26],[27],[28].
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Závěr diplomové práce

Diplomová  práce  byla  zpracována  na  základě  poznatků  získaných  studiem  informačních 

zdrojů a vybraných metod pedagogického výzkumu. Informační zdroje byly zaměřeny jednak 

na vzdělávací programy pro studijní obor gastronomie na SOU, předepsané Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, jednak na využívání ICT ve výuce. Obsah i cíle předmětů 

zařazených do uvedeného studijního oboru jsou podle platných dokumentů stanoveny tak, aby 

absolventi  SOU  mohli  po  ukončení  studia  plnohodnotně  zastávat  profese  ve  veřejném 

stravování či v soukromém sektoru. 

Pro získání  podkladů  o  vybavenosti  vybrané  školy,  středního  odborného  učiliště,  ICT 

pomůckami  a  o  jejich  využívání  v praxi,  jsem  zvolila  metodu  dotazníkového  šetření. 

Respondenti,  pedagogičtí  pracovníci zajišťující  výuku odborných předmětů zaměřených na 

gastronomii,  vyplnili  dotazník,  který  jsem  k tomuto  účelu  zpracovala.  Po  vyhodnocení 

dotazníku  lze  konstatovat,  že  odpovědi  respondentů  se  v zásadě  nelišily.  Učitelé  ke  své 

pedagogické práci využívají převážně vlastní, praxí ověřené, spíše tradiční pomůcky. 

Pro  zjištění  celkového  vybavení  vybraného  středního  odborného  učiliště  PC  zařízením, 

hardwarovým a  softwarovým vybavením,  jsem zvolila  strukturovaný  rozhovor  s  učitelem 

informační technologie,  který se o zařízení na středním odborném učilišti gastronomickém 

stará. Na základě sdělených informací jsem vypracovala přehlednou tabulku o vybavenosti 

školy. 

Další část praktické části diplomové práce jsem zaměřila na doplnění webových stránek školy 

tak, aby poskytovaly ucelený přehled o učebním plánu. Toto vylepšení WWW stránek jsem 

zpracovala  jako  rozcestník.  V něm  předkládám  sled  učiva  pro  první  ročník  středního 

odborného učiliště  a tématický plán oboru kuchař – číšník.  Rozcestník umožňuje přechod 

k pomůcce,  kterou  jsem  vytvořila.  Připravený  rozcestník  jsem  dala  k posouzení  ředitelce 

středního  odborného  učiliště,  která  napsala  krátké  hodnocení.  Hodnocení  ředitelky  školy 

uvádím v části věnované rozcestníku.

Uvedená pomůcka je  zpracována jako prezentace v Power Pointu,  zaměřená  na jednotlivá 

výuková témata, respektive obsah vyučovacích hodin. Připravená pomůcka (CD) je součástí 

příloh k diplomové práci. Scénář pro její vytvoření je podrobně v práci popsán. 

Pro  ověření  a  následné  vyhodnocení  učební  pomůcky  v praxi  jsem  zvolila  prezentaci 

s názvem „Vejce“. Učební látku – výklad - jsem doplňovala jednotlivými snímky prezentace. 

Ke konci vyučovací hodiny proběhla beseda k volbě tématu a k takto zvolené formě výuky. 

Podle ohlasů žáků byla tato hodina zajímavým zpestřením a byla přijata kladně. 
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Zadáním diplomové práce byl „Návrh a ověření pomůcek pro výuku gastronomie na středních 

odborných učilištích“.  K tomuto tématu na úplný závěr můžeme pouze konstatovat,  že jak 

teorie, tak i praxe nám ukazuje, že vše závisí na lidském faktoru. Je relevantní uvažovat o 

tom,  pokud  je  ve  škole  špičkové  vybavení  informační  technikou,  bude  i  výuka  „plně“ 

ztechnizována.  Vysoká úroveň technického  zázemí  bohužel  nepostačuje  tam,  kde  není  ze 

strany jednotlivých  vyučujících  snaha  o  změnu,  či  touha  naučit  se  něco nového,  s něčím 

novým začít  pracovat. Přeneseme-li  tento problém do školství, pak nám jasně vyplývá, že 

opravdu i zde občas přetrvává naučený systém výuky bez snahy cokoliv změnit. Na druhé 

straně ale musíme s potěšením konstatovat, že „zapálených novátorů výuky“ stále přibývá. 

Vzdělaný a zodpovědný pedagogický pracovník se snaží a vždy se snažit bude, aby pro své 

žáky vytvořil  záživnou  a  zajímavou  vyučovací  hodinu,  aby předávané  informace  byly  co 

nejkvalitnější,  snadno pochopitelné a mohlo se s nimi i  následně pracovat.  V tomto směru 

jsou bezpochyby velkým pomocníkem při práci ICT pomůcky.
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