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Anotace 
 
Učení nás provází celý život a já mám s učením spojený výrok: “Řekni mi, já zapomenu, ukaž 

mi a já si zapamatuji, nech mě to udělat, já pochopím“ (Confucius 551-497 př. n. l.), při 

výuce oboru zubního technika je zvlášť důležitý, protože vede k manuální zručnosti a 

propojení teorie s praxí. 
 
V teoretické části práce se zabývám historií oboru od jeho počátku až po současnost, vývojem 

a možnostmi dosažitelného vzdělání, jeho podmínkami, metodami výuky; motivací žáků, 

jejich kooperaci, vedením k samostatnosti a aktivitě, stejně jako jejich uplatnění v praxi. Jako 
praktickou část jsem provedla výzkum formou dotazníku. U prvních a druhých ročníků jsem 

chtěla zjistit, jakým způsobem si volili své povolání a co od výuky očekávají, u třetích a 

čtvrtých ročníků SZŠ jsem se snažila zjistit úroveň samostatnosti a připravenosti pro uplatnění 

v profesním a budoucím životě. 
 
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaké samostatné práce žáci dělají, které metody výuky 

žákům nejvíce vyhovují, jakým způsobem může učitel pomoci k pochopení a naučení se 

novým poznatkům, tím je aktivizovat a dovést žáka k samostatnosti, motivovat ke spolupráci 

a celoživotnímu vzdělávání. 
 
Klíčová slova: zubní technik, samostatná práce, metody výuky, manuální zručnost 
 
  



Abstract 
 
The statement that accompanies me throughout my life: "Tell me I will forget, show me and I 
will remember, let me do it and I will understand" (Confucius 551-497 BC) is important in 
teaching of dental technology, achieving manual dexterity and linking theory with practice.  
 
In the theoretical part of the work I deal with the history of the discipline from the beginning 
to the present, the development and possibilities of available education, its conditions, 
teaching methods, motivation, cooperation, leadership and independence of students and their 
further career. As a practical part, I conducted a questionnaire survey in the first and second 
years. I wanted to find out how the students had chosen the profession and what they expect 
from the tuition. In the third and fourth grades I tried to find out the level of independence and 
readiness for the employment in professional and future life.  
 
The aim of this bachelor thesis is to uncover which teaching methods students prefer, how a 
teacher can help to understanding and learning new knowledge, thereby to activate them and 
at the same time to motivate them for cooperation and lifelong education. 
 
Key words: dental technician, individual work, teaching methods, manual dexterity 
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1 ÚVOD 
 
Tématem bakalářské práce je VÝZNAM SAMOSTATNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ V OBORU 
ZUBNÍ TECHNIK. Toto téma jsem zvolila, abych zjistila, jestli systém výuky a zadávaná 

práce v praktickém vyučování, vede žáky k samostatnosti, zda zvolené metody výuky a náplň 

učiva žáky dostatečně připraví na nástup do zaměstnání. Naplnit profil absolventa je dosti 

nelehký úkol a je třeba mít dostatek času na praktickou část, ve které žáci získávají manuální 

zručnost a jistotu v postupech daných činností a samostatnost. Samozřejmostí jsou dostatečné 

znalosti z teoretické části, která je nedílnou součástí studia, žák by se bez ní neobešel. Pak 
mohou nabídnout svým zaměstnavatelům určité kvality a znalosti a v průběhu praxe 

zdokonalovat a rozvíjet. 
 
V teoretické části seznamuji s vývojem sledovaného oboru, od starého Egypta do současnosti. 
Dále se zabývám výukovými metodami a jejich výběrem pro zvolený obor, motivací žáků, 

jejich vedením k samostatnosti i podílem učitele na přípravě žáka. 
Z veškerých přečtených zdrojů a získaných informací, jsem si uvědomila, že v oboru zubní 

technik v praktickém vyučování podle RVP a ŠVP není příliš mnoho prostoru (času) na 

samostatnou práci, učitelé mohou zadat jen dílčí části postupů k samostatné práci, se kterou se 

žáci již setkali, uvědomila jsem si, že je třeba zmínit učitele, kteří mají v dnešní době nelehký 

úkol, zaujmout a přimět žáky, k plnění úkolů a aktivitě o vykonávané práci přemýšlet. A také 
jsem další možnosti vzdělání, které se mi zdají velmi omezené, bez jakékoli motivace. 
Praktická část zpracovává vyhodnocení poznatků zjištěných dotazníkem pro přítomné žáky 
všech ročníků oboru. Otázky byly zaměřeny na metody výuky, domácí přípravu a způsob 

samostatného učení, samostatnou činnost v praxi a následné uplatnění. Z vyhodnocení 

dotazníků vyplynulo, jak se během studia mění přístup ke studiu, kolik žáků hodlá pokračovat 

v oboru a kteří změní zaměření či profesi. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
 
2.1 Vývoj zubní medicíny od starověku až po současnost 
Význam ústní hygieny je lidstvu znám již od nepaměti, a to nejen z prakticky hygienických 

důvodů, ale i z důvodů kulturních. S postupným rozvojem civilizace a s tím spojenými 

změnami stravovacích návyků je úzce spjat i rozvoj zubního kazu, jak například dokládají 

nálezy zubních náhrad pocházející již z dob Féničanů a starých Egypťanů. Tyto nálezy jsou 

navíc podpořeny objevy starých medicínských textů z 21. století př.n.l., kde se dokonce 
konkrétně uvádí stomatologické recepty. Přestože se jednalo o obor zcela odlišný od dnešního 

moderního zubního lékařství, lze s jistotou říci, že v té době byly položeny základní kameny 

pro rozvoj nové vědní disciplíny - stomatologické protetiky. Jako samostatná věda však 

vzniká až v 19. století, do té doby lze mluvit pouze o zubním lékařství.  
 
2.2 Medicína starověku 
2.2.1 Egypt 
Jak již bylo zmíněno výše, strava, resp. její složení, zásadně ovlivňovala zdraví chrupu 

tehdejších lidí. Kvůli zmíněným skutečnostem podléhaly zuby bolestivým abscesům, 

paradentóze, abrazi korunek (tedy opotřebování) - což bylo převážně způsobeno přítomností 

hrubších částí (např. písku) v potravě, či kazům1. Nutno podotknout, že i přestože je dnes 

zubní kaz běžné onemocnění, ve starém Egyptě byl výsadou převážně ‘‘smetánky‘‘, jejíž 

strava byla bohatší na cukry2. Problémy související s onemocněním chrupu byly často řešeny 

prostým vytažením zubu, nicméně nálezy prokazatelně ukazují, že i tehdejší obyvatelé měli 

možnost volby. Zatímco proti bolesti byly užívány výtažky z různých bylin, paradentóza byla 

řešena zpevňováním zubů obmotáváním zlatého drátku k zubům zdravým3. Zajímavé je, že již 

v této době dbali lidé na prevenci těchto onemocnění a používali první hygienické potřeby, 

jako byla párátka, dřevěné třísky na konci roztřepené žvýkáním či primitivní kartáčky4. 
 

 1Pollak, K. 1973, s. 53 2Porter, R. 2015 3Pollak, K. 1973, s. 54 4 Vondruška, V. 2017 (2) 
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Písemné dokumenty zaznamenávající problémy s chrupem obyvatel starého Egypta jsou více 

než zajímavé. Zvláště pozoruhodné poznatky přinesly dokumenty pocházející z let 400-300 
př. n. l., které popisují vznik prvního fixního můstku ve frontálním úseku dolní čelisti. Můstek 

nebyl plně funkční a plnil funkci spíše estetickou a fonetickou, nicméně nahradil dva řezáky, 

které byly ze slonoviny, připevněné omotáním drátku. 
 
2.2.2 Evropa 
Na evropském kontinentu objevili tuto lékařskou disciplínu staří Řekové, čerpali zejména 

z poznatků velkých národů, jako byli zmínění Egypťané, Féničané, Babyloňané a dokonce 
následovali pokroky z Asie.  Za významný milník vědecké medicíny a lékařské etiky, které 

dodnes utvářejí obraz současného lékařství, lze považovat období 400 let př. n. l. Za 

zakladatele a otce medicíny je považován lékař Hippokrates z Koe, který se rovněž v jednom 
ze svých spisů věnuje i stomatologickým problémům. Tento spis říká: „Jestliže bolesti 

napadnou zub, pak se musí vytrhnout, je-li sežraný a viklavý. Pokud vyvolává jen bolesti, pak 

je nutno ho pálit, vysušit. Bolesti jsou proto, že hnis přichází do styku s kořeny zubů. Tak jsou 

zuby napadány nebo zničeny, a to hnisem nebo jídlem, jsou-li od přírody slabé, volné a špatně 

upevněné ve sliznici.“Citace Hippokrates5. To vypovídá o vysoké úrovni vzdělání na poli 

zubního lékařství již v tomto století. Bohužel od té doby se výrazně posunulo až ve 
středověku6. 
 
Tehdy se začal klást důraz na hygienu dutiny ústní, kdy bylo doporučeno používání prášku 

složeného ze spálené zaječí hlavy, tří myší a mramorového prachu. Nanášel se mokrou vlnou 

na zuby a třely se jím. Poté se měla ústa důkladně vypláchnout a vytřít medem či bylinami7. 
Péče o dutinu ústní od těchto dob se stále rozvíjela. 
 
Dalším významným objevitelem v oblasti zubní medicíny byl Aristoteles, který se zabýval 

převážně anatomií dutiny ústní, morfologií zubů, jejich růstem, vývojem a odlišnostmi. To 
nám vypovídá o vysoké úrovni vzdělání na poli zubního lékařství již v tomto jeho století. 
 
Na území dnešního Toskánska bylo nalezeno větší množství zlatých můstků, které obsahovaly 

i zuby náhradní. Jednalo se o zuby zvířecí (např. z telat) a pro účely tehdejší medicíny se 
 5Paichl, P. 2000, s. 62 6Strub,J.R. 2015 7Paichl, P. 2000 
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používaly neprořezané špičáky k náhradě předních řezáků. Neprořezané proto, že již 

prořezané rychle abradují. Samozřejmě se také používaly zuby lidské. Byly připevněny, jak 

již bylo řečeno, zlatými drátky či zlatými pásky k okolním zubům. Zajímavé poznatky přinesl 

výzkum, který dokázal, že náhrady zejména na frontální úsek chrupu nosily spíše ženy mezi 

30. a 50. rokem života8. 
 
To dokazuje, že se jednalo spíše o estetickou záležitost nežli funkční. Římané tuto techniku 

zdokonalovali, objevili i jiné kvalitní materiály, kterým byla například slonovina nebo bronz. 
Trvalé náhrady však nebyly běžné a byly velmi drahé, proto si prý Římanky čistotu zubů 

udržovaly na vysoké úrovni, a dokonce si k těmto účelům držely i otrokyni9. Na zápach, 
podobně jako Egypťané, používali Řekové různé pastilky (z medu a máku), nebo žvýkali listy 
vavřínu. Díky Římským legiím se do celé Evropy rozšířila párátka z různých materiálů - jako 
třísky z mastixového dřeva, též kovová – stříbrná. Ve střední Evropě se známky o léčení zubů 

nedochovaly, ale předpokládá se, že ústní hygiena připadala spíše ženám, které jako 

bylinkářky velmi dobře znaly vlivy rostlin na tlumení bolestí10. 
 
2.2.3 Středověk 
Středověk nepřinesl do zubního lékařství žádné podstatné objevy. Stále čerpal z poznatků 

starověku, bylo sepsáno několik chirurgických knih, které se v některých kapitolách zabývají 

zubním lékařstvím. Konzervativní léčba nevymizela, avšak kvůli stěhování národů či vlivem 
válek se kvalifikované léčitelství ocitlo v laických rukách kovářů, lazebníků a barbířů. 
 
2.3 Novověk 
Novověk přinesl nové objevy, materiály a neuvěřitelné poznatky, kterými rozšířil tento vědní 

obor. Ve Francii dokonce vznikl spor mezi chirurgy a barbíři, kteří zabezpečovali stále široké 

služby ve zdravotní oblasti. Naštěstí zasáhla univerzita a ti chirurgičtí barbíři, kteří složí 

zkoušku, mají právo i na zubní praxi.  
 
V té době byl známou osobností Ambroise Paré, který sepsal více než 20 knih o chirurgii a 

lékařství. V Čechách se barbíři – bradýři (ranhojič/barbíř provozoval holení, stříhání a drobné 

 8Pollak K. 1973 s. 284 9 Magazín Dotyk, https://www.dotyk.cz/magazin/stary-rim-hygiena-zuby-20401218.html, [online],[2019-12-19] 10 Vondruška V. 2017 

https://www.dotyk.cz/magazin/stary-rim-hygiena-zuby-20401218.html
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chirurgické operace, trhání zubů11) se objevovali jako samostatní léčitelé od 14. století. 

V proudu času ustupovala jejich nevážnost, bohatli a stávali se mecenáši. Vyučení trvalo tři 
roky, mistr si z vyučeného udělal tovaryše, který také musel jíti na zkušenou. Z Čech se 

chodilo do Uher, do Polska, do Německa a na Moravu. Všichni byli sdruženi do cechu 

bradýřů, po žádosti roku 1705 jim je vyhověno a jsou povýšeni do kumštu a dostávají od 

císaře Karla VI. roku 1721 nový znak -  kulatý štít se zlatým lvem držící plaketu s nástroji 

tehdejší doby. 
 
Nové trendy výroby náhrad přicházejí z Itálie a to hlavně díky velkému výběru materiálů na 

vysoké estetické úrovni. V souvislosti s materiály je třeba zmínit slonovinu nebo kravské 

kosti, ze kterých byly náhrady vyráběny. V Japonsku dokonce byly objeveny náhrady ze 

dřeva, resp. base protézy, a to převážně ze dřeva třešňového a meruňkového, do kterého byly 

vtěsnány zuby ze slonoviny, kostí zvířat a dokonce i broušených kamenů. 
 
2.3.1 Osvícenectví – Renesance 
Šarlatánství existovalo odjakživa, definovalo se jako předstírání znalostí či dovedností 

s použitím různých předmětů a rituálů k podpoře představivosti. V celé Evropě se takto 

prodávaly různé dryáky (zastarale lék, zpravidla odporný, pokládaný za zázračný) proti 
bolesti zubů nebo různé masti12. Šarlatáni se na veřejných prostranstvích oblékali do 

výstředního šarlatového, křiklavého roucha a s velkým halasem trhali zuby, někteří dokonce 

prováděli i chirurgické zákroky. Vznikala tak skutečná divadelní představení, na něž se platilo 
vstupné13.  
 
Druhá fáze osvícenectví nastala v 17. století, a to hlavně na půdě univerzit, které se tak chtěly 
vymanit z vlivu do té doby velmi konzervativní církve. Ve stomatologii se začala uplatňovat 

histologie, k jejímuž rozvoji napomohlo objevení mikroskopu holandským přírodovědcem 

Antonym van Leeuwenhoekem, který jako první popsal r. 1678 dentinové kanálky14. Osobní 

lékař krále Ludvíka XVI. Pierre Dionis svém díle „Anatomia corporis humani“ jako první 

popřel existenci zubního červa a sestavil indikační seznam zákroků ve stomatologii 

 11 WINTR, Z. 1909. 12https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/dryak [online], [ 2020-11-16] 13Vieser M. 2011, s. 124 14Paichl P. 2000, s. 153 

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/dryak%20%5bonline%5d,%20%5b16
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(zahrnovaly nejen čištění zubů od kamene, ale i vyplňování kavit kazů stříbrem, plátkovým 

zlatem, dále pilování zubů, trhání zubů, zhotovování protéz)15. 
 
V našich zemích byl nejznámějším anatomem Jan Jesenský, který se stal profesorem chirurgie 
a stomatologie a později se stal i rektorem pražské univerzity. Díky zmíněným skutečnostem 

se stal i osobním lékařem Rudolfa II. a napsal několik knih nejen o chirurgii, ale i 
stomatologii, ve které popisuje, že úkolem chirurga není pouze vytvoření končetinových či 

očních protéz, ale i protéz zubních. 
 
Na přelomu 18. století ve Francii vzniká nový obor v rámci chirurgie pod jménem  
chirurg – dentista. V r. 1728 sepsal Pierre Fauchard přehled o stávajícím stavu stomatologie, 

zjistil, jak vzniká kaz (léčil je výplněmi zubů), popsal postupy zhotovení zubních náhrad a 
vytvořil tak de facto učebnici, která byla přeložena do několika jazyků. Podle dokladů 

Fauchard zhotovoval porcelánové zuby, používal zuby nosorožce a hrocha, ale i upravené 

lidské zuby, později však zkoušel zuby vyrábět i z taveného skla. Výroba náhrady trvala 1-6 
týdnů a životnost měla 2-4 roky. První dentistická škola byla otevřena v Ženevě r. 1881, téhož 

roku v Petrohradě, v r. 1884 v Dublinu a Paříži, r. 1889 ve Vratislavi a r. 1891 ve Varšavě a 

Moskvě16.  
 
Je více než zřejmé, že rozvoj vědy v 18. a 19. století vnesl do stomatologie nové technologie a 

materiály a položil tak základní stavební kameny pro vznik nového oboru zubních techniků – 
dentistů, kteří již pracovali v laboratořích. Začaly se zhotovovat korunky ze zlata, objevily se 
nové plastické a porcelánové hmoty a začaly se například dělat i otisky do nahřátého 

pečetního vosku. 
 
2.4 Stomatologie v Čechách 
V Českých zemích na počátku 20. století to neměli zubní technici lehké. Jakmile se počet 

zubních lékařů začal zvyšovat, vedly se spory o tom, kam zubním technikům zasahuje jejich 

pravomoc. Měnily se živnostenské podmínky, např. předpisy o zkouškách, délce praxe, o 

zaměstnancích. Obavy lékařů z nastupujícího rozmachu zubní technologie se stupňovaly, a 
tak po r. 1911 pro již fungující techniky byla udělena výjimka v živnostenském zákoně a 

 15Anatomia corporis humani [online], [2019-12-19], dostupné: https://archive.org/details/bub_gb_GCKKcl7xG1AC/page/n567/mode/2up 16Paichl P. 2000, s. 161 

https://archive.org/details/bub_gb_GCKKcl7xG1AC/page/n567/mode/2up
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směli vykonávat tyto úkony: čistit a pilovat zuby, brát otisky, přizpůsobovat náhradní části 

chrupu, vsazovat umělé zuby a plnit zuby. Toto se změnilo až po r. 1952, kdy se stanovily 
nové kategorie pracovníků bez vysokoškolského studia. Byli to dentisti, zubní laboranti, zubní 

instrumentářky, sanitářky, zdravotní sestry. Dentisté museli složit zvláštní kvalifikační 

zkoušku – zubní laborant totiž dříve získával kvalifikaci v učňovském poměru u lékařů, jako 

technik v laboratořích nemocnic a klinik, později byla výuka soustředěna do zdravotnických 

škol, kde trvala nejprve tři roky a později čtyři, zakončená maturitou. 
 
2.4.1 Současný systém vzdělávání v oboru Zubní technik 
Dnes existují dvě možnosti, jak se stát zubním technikem. Studiem střední zdravotnické školy 

obor Asistent zubního technika, což je čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Žák je 
po úspěšném absolvování schopen zhotovovat všechny druhy stomatologických protéz a 

ortodontické léčebné pomůcky. Zároveň zvládá technologie zpracování stomatologických 

materiálů, umí zacházet s přístroji v laboratořích, provádět běžnou údržbu, ovládat 

ekonomickou a organizační složku výroby stomatologických protéz a léčebných pomůcek 

v laboratoři. Absolventi se uplatní jako zubní technici v zubní laboratoři pod odborným 

dozorem, ve fantomových učebnách pro zubní lékaře. Mohou se podílet na prezentaci nových 

výrobků pro firmy s dentálním materiálem a mohou jím zásobovat zubní laboratoře. Po 

dalším studiu mohou působit jako instrumentáři v zubní ordinaci nebo vystudovat obor 

dentální hygiena. 
 
Pokud se chtějí uplatnit jako samostatní zubní technici a vykonávat řídící funkce, je zde druhá 

možnost studia absolventů středních odborných škol a gymnázií - obor Diplomovaný zubní 

technik v délce trvání tří let zakončený absolutoriem. Tento obor vybaví budoucí techniky 

vědomostmi a dovednostmi k řídící práci a k vykonávání práce v rozsahu jejich odborné 

způsobilosti bez odborného dohledu při zhotovování fixních náhrad, snímacích náhrad, 
ortodontických léčebných pomůcek v čelistní ortopedii. Absolventi zvládají technologii 

zpracování všech typů materiálu, péči o stroje a přístroje na pracovišti, přesné odborné 

vyjadřování v písemném i ústním projevu, samostatné vedení administrativy spojené s  
financováním, právem, pojištěním, marketingem a managementem17. 
 

 17 ŠVP, VOŠ a SZŠ Alšovo nábřeží  
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Ve zdravotnické škole na Alšově nábřeží byl obor zubní technik otevřen ve školním roce 

1948/49, pro přijetí musel žák složit přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. 

Nadání pro obor uchazeči prokázali na talentové zkoušce, která se skládala z kreslení dle 

vlastní volby a modelace z hlíny. Mnoho odborníků zajišťovalo jak teoretickou, tak i 

praktickou část výuky. Pomáhali vedení školy zajistit učební plán, osnovy oboru a budování 

školních laboratoří pro výuku. Pro praktickou část byli přijímáni jako interní učitelé dentisti, 

kteří zde působili až do 80. let. Byly zhotovovány výukové materiály, učební pomůcky, 

snažili se svépomocí vylepšovat podmínky a technické vybavení pro výuku žáků v tomto 
oboru18. 
 
 Po převratu r. 1989 se zubním technikům otevřel nový svět s výjimečnými technologiemi a 

nepřebernou škálou nových materiálů. V tomto období se zakládají nové soukromé laboratoře 

se špičkovým vybavením a s novými technologiemi a materiály. Lékaři a pacienti jsou 

náročnější jak na funkčnost, tak na estetiku. Vyvíjí se technologie plastů, kompozit, keramiky 

až na vysoce estetickou celokeramiku. Rozvíjí se chirurgie, u bezzubých čelistí se uplatňují 

náhrady na implantáty, čímž se výrazně zlepšuje komfort pacienta19.  
 
Metody výuky se však příliš nemění, je třeba žáky naučit teoretické a klinické postupy. 

Neméně důležité je samozřejmě prohlubování manuální zručnosti při výrobě zubních náhrad a 

postupné zařazení nových technologií a postupů. Vše se odvíjí od vybavení laboratoří a 

finančních možností školy k nákupu těchto technologií, zařazení do výukového plánu a osnov 

dle zralosti žáků tuto činnost vykonávat. Nicméně není v silách pedagogů naučit žáky všem 

technologiím, učení technika probíhá celý profesní život, záleží tedy jen na jeho vlastním 

postoji a motivaci ke stálému vzdělávání a doplňování nových poznatků.  
 
2.5 Metody vyučování 
Ve vyučování se uplatňují různé metody, které se během procesu vzájemně prolínají a nejsou 

od sebe vzájemně odděleny. Výběr určitých metod je podstatný pro úspěšné dosažení 

vyučovacího cíle a jejich volba by měla být promyšlená. Tyto metody ale mohou být 

ovlivněny druhem, charakterem a stupněm dané školy. Je také ovlivněn počtem žáků ve třídě, 

jejich osobnostními předpoklady (fyzická a psychická úroveň), vnějšími podmínkami (čas, 

 18 Švejdová L. 2009, s. 14 19https://www.straumann.com/content/dam/media-center/straumann/en/documents/brochure/general-information/490.166-en_low.pdf 

https://www.straumann.com/content/dam/media-center/straumann/en/documents/brochure/general-information/490.166-en_low.pdf
https://www.straumann.com/content/dam/media-center/straumann/en/documents/brochure/general-information/490.166-en_low.pdf


9 
 

prostor), vyučovaným předmětem, zkušeností a osobností učitele. Ideální, univerzální metoda 

bohužel neexistuje, jsme tedy nuceni přizpůsobovat výuku potřebám v daném předmětu. 
 
2.5.1 Metody slovní 
Pro učitele či žáka se jedná o metodu nejefektivnějšího a nejrychlejšího předávání 

požadovaných informací.  Existují rozmanité varianty, jako např. monolog, rozhovor a práce 

s textem. 
Monolog má několik způsobů metod podání -  vyprávění, vysvětlování či přednáška 

- Vyprávění učitele 
Základním charakterem je jednosměrný proud informací od učitele k žákům. Typická je 

dynamičnost podání, poutavost a dramatičnost děje. Žáci jsou emocionálně zapojeni, účinnost 

bývá vysoká a podporuje také jejich sociální učení. 
- Vysvětlování (výklad) učitele 

Logický a systematický postup při předávání učiva žákům, při kterém je respektován věk a 

aktuální stav vědomostí, dovedností a zkušeností. Je to většinou frontální výuka orientována 

výrazně kognitivně (na poznávací procesy), od známého k neznámému, osvojení podstatného. 

Pro snazší pochopení můžeme použít názorné předměty, jevy, schémata. 
- Přednáška 

Je ovlivněna stupněm a typem školy. Vyznačuje se svou strohostí a zobecňuje rozsáhlá témata 

k předání informací žákům.  Předpokládá se, že si žáci sami činí zápis. Nevýhodou této 

metody je nízká aktivace a nedostatek zpětné vazby. Lze to napravit tzv. interaktivní 

přednáškou, kde učitel otázkami a úlohami aktivuje žákovu pozornost20.  
 
Rozhovor (dialog) je verbální komunikace mezi učitelem a žákem, v podobě správně a přesně 

formulovaných otázek a odpovědí, při kterém probíhá výměna zkušeností (výukový 

rozhovor). Učitel taktně opravuje chyby a usměrňuje myšlení žáků, udržuje logické a 

tematické linie. Přímými otázkami aktivizuje zatím nezúčastněné žáky.  
- Problémový (heuristický) rozhovor 

Rozvíjí žákovo myšlení a tvořivost k řešení problému, který vyplyne z výuky. 
- Konference 

Samostatná vystoupení k danému tématu, na které navazuje diskuze.  
- Brainstorming 

 20Vališová, A. 2007, s. 193-199 
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Diskusní metoda založená na velké produkci nápadů, bez ohledu na jejich kvalitu či 

použitelnost. V další fázi se vybírají racionální prvky. 
 
Práce s textem je založena na poznání psaných informací. Prohlubuje žákovo osvojení 

nových poznatků z knih, výpisků, médií. Většinou se tento postup kombinuje s jinými 

metodami. Specifickým textem jsou pracovní sešity, které se vyznačují grafickou úpravou 

jako je členění, barevné označení. 
 
2.5.2 Metody názorně-demonstrační a dovednostně-praktické 
 
Metody názorně-demonstrační 
Metody demonstrační jsou založeny na pozorovací činnosti žáků, která vede k rozvoji paměti 

a k pochopení souvislostí. S metodami praktických činností úzce souvisí, připravuje žáka 

k určitým činnostem. 
 

- Předvádění a pozorování  
Předvádí se předměty, modely, pokusy, činnosti. Žáci se  s nimi setkávají v laboratořích, 

v dílnách, na pozemcích. Pozorováním těchto jevů a předmětů si žáci vše dávají do 

souvislostí, upevňují si dovednosti, samostatně uvažují a s ostatními rozvíjejí komunikativní 

dovednosti. 
- Obrazy 

Znázorňují realitu vjemu či představy. Patří sem kresby na tabuli, nástěnný obraz, ilustrace, 

mapy. 
- Instruktáž 

Uplatňuje se hlavně při získávání pohybových, pracovních, laboratorních a technických 

dovedností. Může mít formu slovní, písemnou (návod) nebo obrazovou (film, video) aj. 
 
Dovednostně-praktická pracovní činnost (různá obsahová zaměření) 
Tyto činnosti jsou rozvíjeny nejen na základních školách (pohybové a pracovní dovednosti, 

laborování, grafické a výtvarné činnosti, dílny, práce na pozemku), ale i na školách odborného 

zaměření (technické, zdravotní, pedagogické aj.) K praktické činnosti se používá instruktáž, 
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kterou si žáci osvojují v hodinách praxe, tato varianta výuky se používá na středních a 

vysokých školách21.  
 
2.5.3 Metoda skupinové (kooperativní) výuky 
Základním smyslem kooperativního učení je posílení jedince, aby byl schopen podobnou 

úlohu zvládnout sám. Má toto základní členění: 
- vzájemná závislost  
- propojení činností 
- odpovědnost jednotlivce za výsledek celku 
-  interakce tváří v tvář. 

Žáci si vzájemně pomáhají, komunikují i ve skupinách. 
Tyto metody zvyšují učební výkon žáka, rozvíjí sociální dovednosti, motivují k učení22.  
 
2.5.4 Metody aktivizující 
Tyto metody vycházejí ze žákovské aktivity, samostatnosti a tvořivosti. Patří sem heuristické 

metody (objevování) aktivním myšlením, při nichž student vytváří hypotézy, které následně 

vyhodnocuje a vyřazuje ty chybné.  
 
Souvisí s nimi také situační a inscenační metody. Při situační metodě žáci provádějí analýzu 

základních vztahů, případně důsledků (životní situace, zvážení možných řešení). Inscenační 

metodou se rozumí vytvoření projektu, hraní určité situace a přijímání konkrétní role. Žáky 

nutí porozumět chování jiných lidí, hledají alternativní řešení, chápou mezilidské vztahy a 

konflikty23. Didaktická hra, která se přizpůsobuje pedagogickým cílům, je aktivitou jedinců či 

skupin. Evokují aktivitu a rozvíjejí myšlení, je řízená pravidly a sleduje výchovně vzdělávací 

cíle. 
 
2.5.5 Samostatnost 
Samostatnost a aktivita se mohou vzájemně ovlivňovat a mají ve výchovně-vzdělávacím 

procesu zvláštní postavení. Pokud chceme u žáků docílit samostatnosti, musíme u nich 
vyvolat zájem (aktivitu) o danou činnost, protože pak dochází k samostatnému myšlení nebo 

 21Vališová, A. 2007, s. 189 22Kasíková, H. 2007, s. 183 23Vališová, A. 2007, s. 205 
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práci. Podle Maňáka24 samostatnou práci žáka vymezuje, cituji: „…jako takovou učební 

aktivitu, nezávisle na cizí pomoci a vedení, při níž získávají poznatky a dovednosti vlastním 

úsilím při řešení problémů.“ 
 
Podle způsobu provádění samostatné činnosti je můžeme dělit dle Maňákana: 

- Nesamostatnou práci – je stanovena bez myšlenkové aktivity žáka a vede 

k napodobování či mechanickému opakování práce 
- Samostatnou práci – poznatky nabyté v teoretických předmětech se používají na 

zadané práci, kterou charakterizují vlastní znalosti a aktivity, variace a samostatné 
obměňování, čímž se uplatňuje žákova invence a osobitý přístup 

- Tvůrčí práce – vytvoření něčeho nového badatelským přístupem, kritickým 

přetvářením jevů, projevy originality, inovace, což je vrchol osobního rozvoje25. 
 
Metody samostatné práce podle Z. Koláře: „Způsoby učení, které nevyžadují soustavné 

vedení učitelem, jako je práce s učebnicí, knihou, pozorování jevů a procesů, 

experimentování, plnění různých pracovních úkonů, studium s využitím technologických 

prostředků, rozvoj tvořivé činnosti, což vede k sebevzdělávání.“26  
 

Podle R. Čapka:„Samostatná práce žáků je taková učební aktivita, kdy žák získává 

poznatky vlastním úsilím, nezávisle na cizí pomoci a vnějším vedení při řešení problémů, 

plnění úkolů nebo samostatným studiem. Nevýhodou je nulová spolupráce, nepodporují 

sociální vztahy a sociální učení.“27 
 
B. P. Jesipov již v roce 1957 napsal: „Samostatnou učební prací žáků je taková práce, 

kterou žáci konají k dosažení určitého učebního cíle, vytčeného úkolu zadaného učitelem a 

vyžadujícím, aby žáci projevili rozumovou aktivitu. Při tom je na tuto práci vymezena 

určitá učební doba (ve škole nebo doma).“28 
 

 24 Maňák, 1998, s. 41 25 Maňák, 1998 26 Kolář Z., 2012 27 Čapek R., 2015 28 Pedagogika: Časopis pro pedagogické vědy [online]. 1957, 1957, VII(5), 1 [cit. 2020-11-20]  
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Volba správné metody, organizační formy a didaktické prostředky při výuce ovlivňují 
dosažení samostatného myšlení a samostatné práce. Tato činnost by se měla u žáků trénovat, 
stejně jako jejich pozorování a navozování myšlenkových procesů. Vyučující musí zvolit 
přiměřený stupeň obtížnosti, množství nového a problémového učiva. Příliš lehkého učiva 

vede k nezájmu o činnosti a k jejich mechanizaci, obtížné učivo k rezignaci. K aktivaci 
mohou být použity problémové otázky, pomocí postupné nápovědy je pak možné dojít 

k vyžadovanému cíli. K nácviku samostatnosti a dovednostem je však potřeba dostatečné 

množství času, přínosem je rozvoj myšlení, schopnost řešení problémů, budování sebedůvěry 

a vlastního utváření postoje žáka. 
Podle ŠVP SZŠ Alšova nábřeží „na daném oboru jsou preferovány takové metody výuky, 

které kladou důraz na motivaci žáků a učí žáky technikám samostatného učení. Kromě 

běžných výukových metod (výklad, práce s textem) je využíváno samostatné práce žáků při 

řešení individuálních zadání a úkolů řešených ve skupinách. Nadaní žáci se zvýšeným zájmem 

o obor jsou individuálně podporováni a svůj zájem a schopnosti mohou využít v různých 

soutěžích a olympiádách.“ 29 
 
Během studia se postupuje od jednodušších pracovních postupů ke složitějším, kdy se některé 

postupy kombinují. Žák si musí vytvořit pracovní plán, použít již známé, nacvičené postupy, 
kdy může prokázat samostatnost a propojit je s novými. Zadat samostatnou práci v 
laboratoři je podle výše uvedených definic velmi obtížné, nebudu-li počítat písemné a ústní 

zkoušení, protože při praktické výuce v laboratoři nelze zcela určit, které pracovní fáze jsou 

samostatnou prací. Někteří žáci jsou samostatní a k činnosti nepotřebují podporu, 
s vyučujícím se setkávají až při obhajobě a vyhodnocení výsledku své práce. Ostatní žáci 

většinou spoléhají na vedení a podporu k vykonání zadaného úkolu ve většině fází činnosti a 
nelze je hodnotit jako zcela schopné samostatně pracovat.  
 
V průběhu studia, s ohledem na zralost a vývoj žáka, jsou zadané práce složitější a náročnější 

na zhotovení, žák se tak musí soustředit na každý úsek práce, jinak se nezdaří. K pochopení 

úkolu je vhodné použít všechny možné prostředky jako obrazy, prezentace, videa, vlastní 

předvedení činnosti s podrobným popisem postupu. Po provedené instruktáži se žáci 

nechávají provést zadaný úkol – metodou samostatné či skupinové práce. Učitel by měl pro ně 

být instruktorem, dohlížet na správný způsob zhotovování úkolu a technologický postup, být  29 ŠVP - SZŠ Praha, Alšovo nábřeží, 2010,[online], [cit. 2020-11-16], s. 8 
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na blízku a v případě nesnází pomoci. Vždy je třeba žáka poučit a vysvětlit mu chybu, její 

následky, což podpoří jeho myšlení a uvědomění si, proč se dílo nezdařilo či nevyšlo dle 

představ. Pro žáky je práce v laboratoři velmi náročná na soustředění, koordinaci, stanovení 

časového plánu pro zhotovení a kombinaci úkonu. Tato samostatná činnost je důležitá jak 

k získání zručnosti, tak i kompetenci žáka – absolventa k výkonu jeho budoucího zaměstnání. 
 
Učivo předmětu zhotovování stomatologických protéz vytváří základ odborného vzdělání v 

součinnosti s ostatními teoretickými předměty, jako je protetická technologie, stomatologická 

protetika. Navazuje na předmět prvního ročníku kreslení a modelování, probíhá v 2., 3. a 4. 
ročníku studia a základem předmětu je převod těchto vědomostí a dovedností do praktické 

podoby, hlavní součásti odborného vzdělání spočívá v získání manuálních dovedností a 
praktické zhotovení stomatologických protéz. Nedílnou součástí je i rozvoj přirozeného 

talentu žáka a jeho estetického vidění.30 Ke každé zhotovené práci žák píše protokol-pracovní 

postup, se všemi použitými materiály a technickými parametry. 
 
2. ročník  
Jako samostatnou práci žáků 2. ročníků mohu označit jen dílčí části celků zadaných prací, 

jako je zhotovení pracovního modelu a modelace korunek, které již modelovali v 1. ročníku a 
měli by znát morfologii jednotlivých korunek, pro další zpracování materiálů a postup, je 
třeba žáky průběžně instruovat. 
 
3. ročník 
Ve 3. ročníku se jako samostatná práce již dá označit zhotovení fixního můstku, ale z vlastní 
zkušeností vím, že jen u žáků aktivních a se zájmem  mohu mluvit o samostatné práci, ostatní 

žáci pouze kopírují předlohu a opakovaně se dotazují  na postup. Při snímacích náhradách ve 
druhém pololetí je třeba žáky dobře instruovat a dbát na jejich pracovní postup, protože je 

zadání zcela nové, postup a materiály znají jen teoreticky, navíc si tuto práci zhotoví jen 
jednou. 
Jako ukončení ročníku je součástí měsíční praxe v zubní laboratoři (soukromé či státní), ale 

bohužel v  roce 2020 nás postihla epidemie nemoci covid - 19 a veškeré praxe byly zrušené.  

Žáci tak byli ochuzeni o cenné praktické zkušenosti. 
 30 ŠVP - SZŠ Praha, Alšovo nábřeží, 2010,[online], [cit. 2020-11-16], s. 168 
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4. ročník  
Ve 4. ročníku je veškerá práce velmi náročná, žáci uplatňují nové pracovní postupy s těmi, 

které se naučili v předchozích ročnících. Přesto samostatně zvládají jen dílčí části pracovních 

postupů, jako jsou modely, fixní náhrada a zhotovení těla snímací náhrady. Ostatní části 

postupu jsou pro žáky nové, jako je rozsáhlá analýza modelu na paralelometru, návrh a 

modelace kovové konstrukce snímací náhrady, vrstvení keramiky a pravidla ortodoncie. 

Poslední samostatnou prací můžeme označit praktickou maturitní zkoušku, kdy žáci napíší 

protokol pracovního postupu k vylosované otázce a následně ji zhotoví. 
 
V průběhu aktuální pandemie nemoci covid-19 se prokazují kvality studentů, kteří mají o 

obor zájem. Samostatně si doplňují znalosti při řešení úkolu a odevzdaná práce odpovídá 

zadaným kritériím. Stejně tak se projeví nezájem studentů o obor, kteří nejsou motivovaní, 

aby odevzdávali zadané úkoly včas.  
 
2.6 Charakteristika žáků středních škol 
Žáci v rozmezí 15 až 20 let, kteří se vzdělávají na středních školách, prožívají jednu 

z nejdůležitějších, ale zároveň i nejsložitějších etap svého života, která se česky nazývá 
dospívání či mládí, jinak adolescence. 
Hormonální změny působí na centrální nervový systém, zhoršuje se jeho funkce a vznikají 

tzv. fázové stavy. To se projevuje zhoršenou pozorností, nižším sebeovládáním, prudkými a 
přecitlivělými reakcemi, zhoršenou pracovní výkonností. Mladý člověk by měl dostatečně 

spát, mít pravidelný denní režim a hygienu, dobře a v klidu jíst. Toto vše ale většinou 

porušuje, protože touží stihnout také zábavu, sport a koníčky, což je organizačně nemožné31. 
 
Adolescenci můžeme podle P. Macka rozdělit na tři fáze: 

- časnou adolescenci (10 – 13 let) 
- střední adolescenci (14 – 16 let) 
- pozdní adolescenci (17 – 20 let, případně i déle) 

Každá etapa má svá specifika, když porovnáme třináctiletého adolescenta s osmnáctiletým, 

pak jsou změny zcela zřejmé.  
 

 31Čáp J., 2007 
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Počátek puberty je spojený spíše s biologickým vývojem a hormonálními změnami – růstem, 
formováním těla a reprodukční zralostí. Tyto změny u dospívajícího provází též 

sebeuvědomování a sebehodnocení, což má sociální odezvu zejména u vrstevníků, od kterých 
získává pro sebe důležitou zpětnou vazbu. V tomto období čelí jak emocionálním, tak i 
kognitivním změnám, tyto vlivy determinují úroveň adolescenta, jeho chování a počínání a je 

tvůrcem vlastního vývoje 32. Dospívající využívá svoji fyzickou atraktivitu, přejímá vnější 

prostředí, aktivně si volí své přátele a sociální skupiny. Ty jsou důležité pro nalezení 

správného poměru experimentování a aktuální role žáka či studenta. 
Ve středním období adolescenta probíhá období vzdoru, chce se výrazně lišit oblečením či 

hudbou, hledá svou identitu a jedinečnost. Těžké období nastává zejména při adaptaci na nové 

prostředí při přechodu na střední školy, na studenty jsou kladeny vyšší nároky, navazují nové 

vrstevnické vztahy, setkávají se s novými učiteli a změnou rolí. Rozvojem znalostí a 

dovedností získává nové kompetence. Vše souvisí s vlastními schopnostmi, motivací a 
výkonností, role rodičů a vrstevníků je podpůrná. Dospívající získávají pocit vlastní 

jedinečnosti, vyšší míru sebeúcty a autonomie, uvědomují si sociální hodnoty, odeznívá u 
nich náladovost a labilita. 
Pozdní adolescence je fáze, ve které se mladí již zabývají svou budoucí perspektivou, blíží se 

k dospělosti, ukončují své vzdělání nebo zvažují další studium, řeší vztah ke své profesi a 
rozhodují se, zda se celkově osamostatní. Pocit spokojenosti, dobré sebehodnocení, 
vyrovnané emoce a přizpůsobení realitě, to vše přispívá k životní spokojenosti33. 
 
Kognitivní změny jsou ve vývoji zcela zřejmé. Adolescenti myšlenkově experimentují, mění 

se paměťové schopnosti, s většími zkušenostmi a přibývajícím věkem se zvyšuje kapacita 

informací uložených v dlouhodobé paměti, zlepšuje se efektivnost při řešení problémů, 
selekce a optimalizace udává směr dalšího vývoje a umožňuje dosáhnout svého cíle, přispívá 

k vlastním hodnotám a autonomii, rozvíjí a budují si vlastní morálku, začínají uvažovat jako 

dospělí. 
 
Dnešní dospívající mají řadu možností pro získání osobních zkušeností, nabízí se jim poměrně 

velký prostor pro budování hodnot, svoboda názorů a postojů, kvalitní vzdělání, cestování 

 32Macek P., 2003 s. 28–29 33Macek, P. 2003, s. 108 
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do zahraničí a seberealizace přispívají ke svobodné volbě, autorství vlastního života, vědomí 

hodnot a jedinečnosti34. 
 
2.7 Faktor výchovy a vzdělávání 
Lidská společnost se stále vyvíjí, a tak je více než důležité přizpůsobovat tomu proces 
výchovy i vzdělání. Dle Čábalové, cituji: „Výchovu chápeme jako cílevědomý a záměrný 

proces, který umožňuje změnu a rozvoj jedince v souladu s jeho potřebami, individuálními 

dispozicemi a sociálními vztahy.“ (2011, s. 28). 
 
Výchova je přípravou na život, na práci, na sociální roli, k sebevýchově a je aktivitou 

samotného jedince. Výchovou se vede jedinec k učení a potřebě se vzdělávat. Vzdělání je 

naopak proces, během kterého jedinec získává vědomosti, dovednosti, postoje, hodnoty nebo 
normy35. 
 
Vzdělání rozlišujeme podle:  
- úrovně vzdělávací instituce na předškolní a školní (primární), středoškolské (sekundární), 

vysokoškolské (terciární) 
- obsahu na technické, umělecké, přírodovědné, humanitní, ekonomické 
- zaměření na odborné (konkrétní profese), všeobecné (technické, umělecké, kulturní, 

společenskovědní základy)36. 
 
Globální výchova zdůrazňuje porozumění, respekt a spolupráci mezi lidmi, odpovědnost za 
lokální i globální svět, respekt k přírodě a společný rozvoj světa. Pedagogika je do jisté míry 

východisko školské politiky státu, porovnává různé systémy a tím optimalizuje výchovu a 

vzdělání pro danou společnost.  
 
V moderní společnosti, tedy ve 21. století se ve výchově klade důraz na: 
 - kreativitu (tvořivost, originalitu) jedince 
 - kooperaci a pozitivní mezilidské vztahy 
 - využití zkušenostního a činnostního učení, učení prožitkem 
 - podpora sebepojetí, sebeúcty a úcty navzájem 

 34Macek, P. 2003 35Čábalová, D. 2011, s. 29 36Čábalová, D. 2011, s. 30 
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 - možnost účasti veřejnosti (dětí, rodičů)na vzdělávacím procesu 
 - integraci kultur, odlišností lidí, ale i obsahu výchovy a vzdělání. 
 
Globální výchovu můžeme změnit (např. aktualizovat) nebo obohatit myšlenkami, přístupy, 

inovacemi.  
 
Od roku 1989 došlo v českém školství k zásadním změnám v oblasti řízení, financování, 

vzdělávací nabídky, kurikula aj. Školy získaly samostatnost v rozhodování o financích, 

personálních, organizačních a kurikulárních otázkách v souladu s platnými předpisy, které 

jsou zpracovány v Národním programu vzdělávání (tzv. Bílá kniha) schváleným 
parlamentem. Na tento dokument navazují rámcové vzdělávací programy (RVP), které 

vymezují obsah, rozsah a podmínky vzdělání dané školy. Tyto programy jsou závazné pro 

tvorbu školního vzdělávacího programu (ŠVP), který vypracovává každá škola a podle 

kterého vyučuje37. 
 
Konstruktivní škola je modelem nové školy, je orientována na žáka, na rozvoj jeho osobnosti, 

jeho kompetencí a uplatnění v životě. Zdůrazňuje metody aktivního učení, spolupráci rodiny, 
školy a odborníků z praxe. 
 
Volba povolání 
Každý učitel a výchovný poradce zvlášť, může ovlivnit volbu povolání, pomoci s řešením 
osobních problémů a rozhodnutím, jak žák povede svůj život. Důvěryhodnost a sympatie 
pomáhají k rozmyšlení a rozhodnutí. Volba povolání se odehrává v období střední 
adolescence a je převážně na rodičích a učitelích, aby podle dosavadních výsledků, zájmů a 

předpokladů adolescenta správně nasměrovali38. 
 
Stádia volby povolání podle Fontány39: 

1. Stádium fantazie (rané dětství): představa sama sebe v prvních ročnících školy, která 

vyhovuje vlastní fantazii, nemyslí na skutečnost spojenou s povoláním. 
2. Stádium zájmu (pozdní dětství): žáky přitahují věci, zaměstnání, kde uplatňují svůj 

vlastní zájem. 
 37Vališová, A. 2007, s. 88-89 38Čáp, J. 2007, s. 235 39Fontána, D. 1997, s. 327 
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3. Stádium schopností (střed druhé desítky věku): ve věku 14 a 15 let začínají zvažovat 

své schopnosti a odklánějí se od povolání, která neodpovídají jejich schopnostem. 
4. Stádium ohledávání (konec druhé desítky věku) a zkoušení:první žádostí o zaměstnání 

a nové zkušenosti z pracovního života. 
Učitel se setkává se všemi stádii, jako poradce by měl vést žáka k důkladnému zvážení 

vhodného povolání, měl by dopomoci ke všem informacím o dovednostech a kvalifikaci, 

které zvolené povolání vyžaduje, měl by navrhovat možnosti, ale ne stanovovat, čím by žák 

měl být.  
 
Podle profilu žáka lze stanovit zájem o zaměstnání a uspořádat je do těchto oblastí: 

- Vyrábění a opravy – manuální dovednost 
- Péče o živé jedince 
- Úřednická a poradenská činnost 
- Práce, kde je důležitá pečlivost, smysl pro tvar a barvu 
- Pomoc potřebným lidem 
- Práce s lidmi, vztahy a setkávání se s nimi 

Učitelé by měli zprostředkovávat setkání se zaměstnavateli, návštěvy továren a pracovišť a 

napomáhat k osvojování dovedností k přijímacím řízením40. Podle Hollanda by rozhodování 

mělo být založeno na znalostech oborů a sebepoznání41. 
 
2.7.1 Volba povolání zubního technika 
Žák, který zvažuje studium na střední škole s odborným zaměřením s maturitou, je možný 

uchazeč právě oboru Asistent zubního technika. Na základě mých zkušeností by mělsplňovat 

tyto předpoklady: 
- studijní typ 
- zájem manuálně pracovat,  
- být trpělivý, tvůrčí 
-  výhodou je technické myšlení a představivost, cit pro tvar a barvu. 

 
Asistent zubního technika 

- Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) 
 40Fontána, D. 1997, s. 331 41Hlaďo, P. 2012, s. 29 
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- Kód oboru: 53-44-M/03 
- Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce 

 
Charakteristika přípravy v oboru 
Žáci získají znalosti o stavbě a funkci lidského organismu a vývojových poruchách a choro-

bách dutiny ústní, zubů a čelistí. Naučí se zhotovovat a opravovat zubní náhrady, ortodontické 

pomůcky a další stomatologické výrobky, zpracovávat materiály užívané v zubním lékařství a 

obsluhovat přístroje a ostatní zařízení zubní laboratoře. 
 
Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) zá-

kladní školy chemie a výtvarná výchova. Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento 

obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno. 
 
Uplatnění absolventů v oboru 
Absolventi se uplatní na stomatologických pracovištích nemocnic, klinik a privátních zubních 

laboratořích. Mohou také pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách, 

zejména ve zdravotnických oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky42. 
 
Následné studium na vyšší odborné škole je vhodné pro zvýšení kvalifikace a možnost praco-

vat samostatně. Na toto studium se lze přihlásit také z jakékoli střední školy ukončené matu-

ritní zkouškou a složením přijímacího řízení, jehož podmínky si určuje každá škola sama – 
talentová zkouška, zkouška z anglického jazyka, biologie a další. 
 
Diplomovaný zubní technik 
Vyšší odborné vzdělání 
Kód oboru:53-44-N/11 
Zdravotnictví (Kód: 53) 
Výstupní certifikát:absolutorium 
 
Charakteristika přípravy v oboru 
Program byl vytvořen Asociací ředitelů středních zdravotnických škol Čech, Moravy a Slez-

ska v rámci projektu Příprava vzdělávacích programů vyšší odborné školy zdravotnické. Spl-

 42https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/5344M03/Asistent-zubniho-technika[cit. 2020-7-10] 

https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/5344M03/Asistent-zubniho-technika
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ňuje vysoké požadavky EU a je platný pro všechny školy. Připravuje pro činnosti v oblasti 

zhotovování všech druhů stomatologických protéz: fixních, snímatelných, ortodontických 

léčebných pomůcek v čelistní ortopedii. Žák se naučí zhotovovat různé druhy klasických i 

moderních zubních náhrad, zvládnout technologické postupy při zhotovování stomatologic-
kých protéz, využívat nejmodernější protetické materiály v zubní technice, zacházet s přístro-

jovým vybavením v zubních laboratořích. Součástí přijímací zkoušky je talentová zkouška. 
 
Uplatnění absolventů v oboru 
Absolvent se uplatní ve všech typech stomatologických laboratoří, ve výrobě i obchodě 

příslušného zaměření, v oblasti stomatologické protetiky a v managementu zubní laboratoře, v 

oblasti plastické chirurgie, na odděleních ORL a neurologie, při práci ve výzkumných 

ústavech43. 
 
 
Přehled Středních zdravotnických škol a Vyšších zdravotnických škol s možností studia obo-
ru44 
SZŠ a VZŠ Brno Merhautova 15 

602 00 Brno= 
Asistent zubního technika 
Diplomovaný zubní technik 
Zubní instrumentářka 
Diplomovaná dentální 
hygienistka 

SZŠ a VZŠ Praha  Alšovo nábřeží 6 
110 00 Praha 1 

Asistent zubního technika 
Diplomovaný zubní technik 
Diplomovaná dentální 
hygienistka 

SOŠ a SZŠ Benešov Černoleská 1997 
256 01 Benešov 

Asistent zubního technika 

SZŠ a VZŠ 
Ústí nad Labem 

Palachova 35 
400 01 Ústí 

nad Labem 

Asistent zubního technika 
Diplomovaný zubní technik 
Diplomovaná dentální 
hygienistka 

 43https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/5344N11/Diplomovany-zubni-technik[cit. 2020-7-10] 44https://komorazt.cz/vzdelani/skoly/[cit. 2020-7-11] 

http://www.szspraha1.cz/
http://www.szsvzs.cz/
http://www.szsvzs.cz/
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/5344N11/Diplomovany-zubni-technik
https://komorazt.cz/vzdelani/skoly/
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SZŠ a VZŠ  
Karlovy Vary 

Poděbradská 2 
360 01 Karlovy 
Vary 

Asistent zubního technika 
Diplomovaný zubní technik 

SZŠ a VZŠ 
Hradec Králové 

Komenského 234 
500 02 Hradec 
Králové 

Asistent zubního technika 
Diplomovaný zubní technik 

SZŠ a VZŠ Olomouc Pöttingova 2 
772 00 Olomouc 

Asistent zubního technika 
Diplomovaný zubní technik 

VOŠ zdravotnická, managementu 
a veřejnosprávních studií s.r.o. Plzeň 

Ledecká 1365/35 
323 00 Plzeň 

Diplomovaný zubní technik 
Dentální hygienistka  
Zubní instrumentářka 

SZŠ a VZŠ Plzeň Karlovarská 99 
323 17 Plzeň 

Asistent zubního technika 
Zubní instrumentářka 

SZŠ a VZŠ České Budějovice Husova 3 
371 60  
České Budějovice 

Asistent zubního technika 

SZŠ a VZŠ Ostrava Jeremenkova 2 
703 00 Ostrava – 
Vítkovice 

 Asistent zubního technika 
Diplomovaný zubní technik 

SZŠ Nymburk Soudní 20 
288 00 Nymburk 

Asistent zubního technika 

SVZŠ pro dentální hygienistky Praha Sekaninova 12 
128 00 Praha 2 

Diplomovaná dentální 
hygienistka 

SZŠ pro sluchově postižené Praha Výmolova 169/2 
150 00 Praha – 
Radlice 

 
 

 
2.7.2 Další kariérní vzdělání 
Pokud žák vystuduje obor Asistent zubního technika a uvažuje o vedení laboratoře či samo-

statné práci, většinou pokračuje na VOŠ v oboru Diplomovaný zubní technik. Nebo má mož-

nost přihlášení na VŠ, kde si musí z vlastní iniciativy doplnit vědomosti pro přijímací řízení, 

http://www.zdravkakv.cz/
http://www.zdravkakv.cz/
http://www.zshk.cz/
http://www.zshk.cz/
http://www.epol.cz/
https://www.vosplzen.cz/
https://www.vosplzen.cz/
http://www.zdravka-plzen.cz/
http://www.szscb.wz.cz/
http://www.zdrav-ova.cz/
http://www.zdravkanbk.cz/
http://www.dhskola.cz/
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protože na školách odborných se některé předměty ve vyšších ročnících nevyučují (chemie, 
fyzika). 
 
Pokud absolvent oboru nastoupí do zaměstnání, získá sice cenné zkušenosti praxí a založí 

rodinu, nemá pak ale jednoduché získat vyšší kvalifikaci. Pokračující studia jsou totiž jen 
v denním režimu, proto stát se vedoucím či samostatným pracovníkem je dosti obtížné. 
 
Chybí možnost akreditace v kombinovaném režimu studia (dříve tato možnost byla v Brně), 

možnost studovat specializaci na fixní či snímací náhrady, ortodoncii. 
 
Technik může absolvovat kurz rozvíjející jeho profesi, kde může získat informace o nových 

materiálech, jejich zpracování, nové technologie výroby. Pořadatel však vydá už jen potvrze-

ní, neprovádí se záznam do průkazu odbornosti, protože ty byly zrušeny. 
 
Cituji: „Účast na celoživotním vzdělávání podle zákoníku práce jsou povinné. Není však 
stanoven žádný metodický pokyn v jaké formě a v jakém rozsahu má celoživotní vzdělávání 
probíhat. Pro výkon povolání již není podmínka získání osvědčení, osvědčení se nevydávají 

ani neprodlužují.“45 
  
2.8 Osobnost učitele 
Učitel, jako osobnost, by měl být vybaven určitými dovednostmi a vlastnostmi. Ale ani 

nejlepší vzdělání nezaručí úspěšnost učitele, když chybí „to ostatní“.  Správný učitel nejen 

naučí, ale umí také podat pomocnou ruku, umí poradit v životních situacích, je to někdo, kdo 

je pro žáky vzorem. Ideální je, má-li přirozenou autoritu, kterou si nemusí ničím vynucovat. 

Dobrý učitel musí být vybaven nejen přirozenou inteligencí, kvalitními znalostmi, ale i 

dobrými osobnostními vlastnostmi, ryzím charakterem a mravností. 
 
2.8.1 Didaktické schopnosti a dovednosti učitele 
Didaktika neboli schopnost vyučovat zahrnuje metodickou i odbornou připravenost, úroveň 

používaných metod a forem výuky, schopnost výkladu. Dobrý pedagog musí mít zájem o svůj 

obor a musí mít motivaci k práci.  
 

 45https://komorazt.cz/vzdelani/celozivotni-vzdelavani/[cit. 2020-11-16] 
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 Pedagog musí v prvé řadě stanovit cíl procesu vyučování, chápeme tím podle Skalkové 
zamýšlený a očekávaný výsledek, k němuž učitel v součinnosti s žáky směřuje (2007). Při 

konkretizaci obecných cílů se uplatňuje zřetel k obsahu učiva a zároveň s tím zřetel k rozvoji 

osobnosti žáka. Cíle související s obsahem učiva jsou obvykle formulovány v oficiálních 

dokumentech vyjadřujících cíle školy, jejích jednotlivých typů a stupňů. Rozlišujeme cíle 

jednotlivých ročníků a jednotlivých předmětů. K realizaci cíle dojdeme prostředky, jakými 

jsou učivo, metody a organizační formy vyučování. 
 
V knize „Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků“ od Barbary Hansen 
Čechové (2009)je zmíněno, že je žádoucí, aby se žák sám zajímal, jak pokročil v dané 

kompetenci nebo v poznávání určitého vzdělávacího předmětu. Proto se o cílech výuky s žáky 

diskutuje, aby je pochopili, představili si svůj cíl a měli přehled o svém pokroku a přiblížení 

se ke stanovenému cíli. Z toho vyplývá, že nejlepší cesta k cíli je tehdy, když žák přijme 

učitelův cíl za vlastní. Pokroky v učení se pak mohou hodnotit z hlediska cílů, které se 

stanovily.  
Dalším bodem struktury vyučování je podle Skalkové jeho obsah (učivo). Pedagog provede 
didaktickou analýzu učiva, což je myšlenková činnost učitele, která mu umožní proniknout do 

učební látky. Učitel provádí rozbor příslušné látky se snahou si uvědomit její vzdělávací a 

výchovnou hodnotu. Snaží se získat přehled o látce osnov jako celku a porozumět jejímu 

zaměření. Pedagog usiluje o pochopení hlavní myšlenky celého předmětu, promyslí si cíle, 

principy a zákonitosti v souvislosti s ostatními předměty. Zde se projevuje učitelovo zaujetí 

pro látku, vztah k předmětu. Spolu s uvažováním o obsahu se pedagogické myšlení učitele 

neustále vztahuje k žákům. Má přitom na mysli různé typy a stupně školy, tak i věkové 

specifické zvláštnosti jednotlivců. Pedagog by měl přihlížet i k dosavadním znalostem žáků a 

navázat na starou látku. Odborná příprava a pedagogická příprava jsou v myšlení učitele ve 

vzájemných interakcích. Zájem pedagoga je co nejvíce přiblížit žákovi látku. Jde o to, aby byl 

žák aktivně zapojen do procesu učení. Proto se dnes uplatňuje podle činnostně orientované 

vyučování, jeho realizace sleduje tyto principy: 
- učitel se snaží vzbudit zájem žáků 
- snaží se uvést žáky do celistvých komplexních situací učení, které budou umožňovat 

poznávání různými smysly 
- žáci získávají i nové dovednosti  
- žáci se učí plánovat vlastní práci, připravovat materiál pro pozorování nebo pokus 
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- uplatňují se sociálně komunikativní dovednosti - rozvíjí se vyjadřovací schopnost 

žáků46. 
 
Zkušenostně orientované vyučování podle Skalkové předpokládá, že učení bude vycházet 

z tělesných, smyslových a sociálních zkušeností žáků. Je vždy spjato s činnostně 

orientovaným vyučováním.  
 
Další bod struktury vyučování určuje součinnost učitele a žáka – učitel a žáci představují 

základní činitele výchovně vzdělávacího procesu, jsou nositeli vyučování, bez nich by nebylo 

možné. Kladný postoj žáka k učiteli se formuje např. podle toho, zdali žák nachází u učitele 

vlastnosti, které mu „vyhovují“. Záporný vztah k učiteli může vyústit v negativní naladění 

žáka k učivu. 
 
Podle Herbarta: „sociální atmosféra při vyučování ovlivňuje sociální postoje žáků, učí je 

hodnotit vlastní chování. Významnou roli hraje motivace.“47 
 
2.8.2 Požadavky na dobrý vztah učitele k žákovi 

- Kongruence- prvním požadavkem je, aby byl učitel ke svému žákovi poctivý 

opravdový, upřímný. Je to přístup k žákům bez masky, bez přetvářky. 
- Empatie - učitel je schopen citlivě přistupovat k tomu, jak žák prožívá celý proces 

vyučování. 
- Bezpodmínečné pozitivní přijetí - třetím požadavkem je, aby učitel přistupoval 

k žákovi s laskavostí a respektem, k takovému jaký je. Učitel by měl žáka akceptovat, 

je to základní úcta k jeho pocitům, názorům a jednání. 
- Konzistence - čtvrtým požadavkem je, aby byl učitel v těchto charakteristikách stálý, 

tyto postoje by neměly být pedagogickým nástrojem, ale nedílnou součástí jeho 

osobnosti. Smyslem je vytvářet psychologické bezpečí, vzájemnou důvěru. 

Podmínkou dobrého vztahu je, že učitel hraje s „otevřenými kartami“. 
 

Přínosy takového prostředí jsou podle publikace Rogers, Freiberg (1998) tyto: 
- Lepší vztahy mezi žáky 
- pozitivnější vztahy mezi učiteli a žáky 

 46Skalková, J. 2007 47 Mazáčová, N. 2014, s.15 
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- příznivější hodnocení žáků školy jako instituce 
- v důsledku výše uvedeného i lepší výkony žáka ve škole 

 
2.9 Motivace a hodnocení 
 
Motivace je předpoklad k úspěšnému učení, úkolem učitele je přimět žáka, aby se chtěl učit.  
Žáci mohou mít mnoho důvodů proč se učit: 

- Věci, které se učím, se mi hodí. 
- Kvalifikace, kterou studiem získám, se mi hodí. 
- Studijním úspěchem si zvedám sebevědomí. 
- Budu-li se dobře učit, vyvolá to příznivý ohlas učitele nebo spolužáků. 
- Když se nebudu učit, má to nepříjemné důsledky. 
- To, co se učím, mě zajímá, chci vědět víc. 
- Vyučování je zábava. 

 
Tyto pohnutky k učení by měl učitel podporovat a využít je k dosažení učebního cíle.Svou 
osobností, nadšením a zájmem o obor, který učí, by měl strhnout i své studenty 

k samostatnosti a aktivitě. Toto úzce souvisí s věkem, sociální a osobnostní vyspělostí žáků, 

již v raném věku může být přihlédnuto k určité míře zodpovědnosti (např. dodržování 

pravidel při hře)48. 
 
O motivaci k učení by měl každý učitel přemýšlet: 

- Jak žáky přimět, aby se neučili jen pro známky, ale pro své poznání. 
- Jak vzbudit zájem o daný předmět. 
- Jak zapojit žáky při vyučování. 
- Jak si získat pozornost žáků. 

 
Také by měl brát zřetel na individualitu žáků, rodičů a jejich priority. Vždy existují dva 
protiklady, které se na motivaci k předmětu podílí: 

- žák má X nemá zájem o předmět 
- žák má X nemá rád učitele 
- žák má X nemá úspěchy v daném předmětu. 

 48Petty, G. 2002, s. 40 
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Stejné motivační prostředky mohou mít odlišný ohlas v různých třídách, v různých 

souvislostech i situacích. Každý žák i třída jsou jedineční a mělo by se k nim tak i přistupovat. 

Motivace je jedním z nejdůležitějších činitelů působícím v učebním procesu a bez ní by 

učitelé nezvládli proces učení. 
 
Očekávání v motivačním procesu: 
1. studium (poznávání, nácvik) - závislost studenta na pedagogovi 
2. výsledek (znalost a zručnost) - hodnocení studenta 
3. následek (uplatnění) - samostatnost (dlouhodobý následek) 
 
Hodnocení je také součást určité motivace. Kritéria hodnocení – pravidla pro hodnocení by 

měla být stanovena učitelem. Musí být srozumitelná, pro žáka přijatelná a včasná49. 
Hodnocení představuje konečnou etapu vyučovací činnosti. Je zpětnou vazbou jak pro učitele, 

tak i pro žáky. Žáci jsou posuzováni za své dosažené výsledky, hodnotí se splnění cíle. Na 

základě reflexe pak učitel projektuje následující vyučování. 
 
Funkce hodnocení: 
1. motivační - zvýší nebo sníží zájem o učení 
2. informační - informuje žáka o dosaženém výsledku 
3. formativní - podněcuje rozvoj osobnosti žáka 
4. diagnostická - informuje o úspěšnosti žáka, jeho učebním stylu, o příčinách neúspěchu 
5. výchovná - vede k utváření pozitivních vlastností a postojů žáka50. 
 
Podle Čábalové je hodnocení známkou hodnocením pouze vědomostí a dovedností žáka, ale 

nevyjadřuje žákovo chování, komunikaci, motivaci k učení. Je to projev osobního vztahu 

učitele a žáka51. 
 
   

 49Vališová A., 2007, s. 251 50Čábalová, 2011, s. 162 51Čábalová, 2011, s. 165 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
3.1 Motivace a vedení k samostatnosti 
Jsem učitel praktického předmětu Zhotovování stomatologických protéz, oboru Zubní 

technik. Učím praktickou část oboru, tedy stavím na vědomostech, které žáci získávají 

v teoretických předmětech. Mnohdy mne stojí nemalé úsilí, aby žáci pochopili, jakým 

způsobem danou práci správně vykonat. Důležitá je samostatná příprava na vyučovací hodinu. 

Výběr metody a formu výuky volím podle předmětu, podle probírané látky učiva. Řídím se 

také klimatem dané třídy a ročníkem žáků. Mé vyučovací hodiny nemají standardní čas. Jsou 

plánovány do vyučovacích jednotek, což jsou spojené vyučovací hodiny. S žáky se scházíme 

v laboratoři a společnou práci vykonáváme i šest vyučovacích hodin. Je pro všechny náročné 

udržet si pozornost, náboj motivace a směřovat výkon k cíli. Výhodou je má praxe, díky které 

mohu žákům vyprávět o svých chybách a omylech, které se mi za ta léta staly, ale i o úspěších 

a spokojených pacientech, kteří za mnou přišli s poděkováním.  
 
Nejvíce se mi osvědčil optimistický, pozitivní přístup. Ukázat jim radost z dobře vykonané 

práce, podělit se, nakazit je touto energií. K tomu využívám také různé pomůcky, modely, 

obrazy, projekce, instruktážní videa. Situace se snažíme dále analyzovat a rozebrat postupy, 

jak dosáhnout nejlepšího výsledku. Toto mi pomáhá k rozvíření a dodání náboje, pokud jsou 

žáci skleslí a demotivovaní.  V průběhu výuky používám slovní hodnocení, vyzvednu klady 

dané práce, následně upozorním, co ještě lze na daném výrobku zlepšit, případně vytvořit lépe 

a jinak, aby práce splňovala daná pravidla a výsledek byl dokonalý. Snažím se je vést 

k zodpovědnosti za svůj výrobek, k samostatnému uvažování nad postupy, instruuji je k dobře 

odvedené práci. Učím je také mezi sebou spolupracovat. Když si někdo není jistý, zeptá se 

nejdříve spolužáka, až pak případný problém řešíme spolu. Určité výrobní fáze mohou 

vykonávat spolu, ale musí se domluvit na čase. Také se je snažím učit sebehodnocení – při 

odevzdání výrobku jim nechávám prostor k vysvětlení, proč to tak vyrobili, jaké zkušenosti 

jim práce přinesla, zda jsou s výsledkem spokojeni a co konkrétně by chtěli změnit či zlepšit. 

V případě dalších nedostatků jim je předvedu a vysvětlím, v čem se stala chyba.  
 
Pracuji jak s adolescenty, tak i s ranně dospělými, je mezi nimi podstatný rozdíl v motivaci. 
Žáky SŠ je třeba více povzbuzovat k výkonu, více je popohánět k cíli, zatímco absolventi 
VOŠ se pro tento obor rozhodli ve vyspělejším věku, kdy mají zájem se rozvíjet a dosahovat 

kvality ve své práci samostatně.  
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3.2 Výzkum mezi žáky oboru Zubní technik 
Ve svém výzkumu jsem chtěla zjistit, s jakou formou výuky se žáci setkali, zda jsou ve škole 

spokojeni a jestli jim to dopomohlo k samostatnosti v profesi, kterou budou vykonávat a 

jejich uplatnění v dalším životě. Pro realizaci jsme zvolila dotazníkové šetření. 
 
Ve dnech 9. 3. a 10. 3.2020 bylo osloveno celkem 113 žáků oboru Asistent zubního technika, 

z nichž 101 své odpovědi odevzdalo, 12 neodevzdalo, z nichž se 8 žáků omluvilo pro 
nedostatek času z důvodu laboratorních prací. 
 
Dále byly osloveny všechny ročníky SZŠ, Alšovo nábřeží, oboru Zubní technik. Celkem se 

zapojilo 27 žáků 1. ročníku, 23 žáků 2. ročníku, 25. žáků 3. ročníku a 26 žáků 4. ročníku. 
 
Celý dotazník naleznete v příloze. 
 
3.2.1 Otázky a zjištění 
1) První otázkou jsem zjišťovala,kolik dívek a chlapů se zúčastnilo šetření. Od roku 1948 se 

z dřívějších specialistů – dentistů stávají zubní laboranti a obor je doménou spíše dívek. 
 

Graf 1:Počet žáků v oboru, celkový počet zúčastněných, zastoupení dívek a chlapců 
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2) Většina žáků v ročníku se o tomto oboru dozvěděla od svých blízkých či přátel. Jen třetina 

získala informace jinde, a to z webových stránek školy na internetu, ale také od svého 

ortodontisty.  
 
 

Graf 2: Procentuální zastoupení různých informačních zdrojů, z nichž se žáci dozvěděli o 

oboru Zubní technik 
 

 
 
 

3) Na dotaz, zda se jim líbí v naší škole, se odpovědi lišily podle ročníků. V prvním ročníku 

odpověděli jednomyslně ano, ale jen jeden upřesnil proč – líbí se mu interiér školy a to, co 

by každého potěšilo, je dobrý kolektiv. Ve druhém ročníku jsou již odpovědi pestřejší. 
Polovina žáků má ze školy stále dobrý pocit, třetina žáků je nespokojená a čtvrtina uvádí, 

že je na škole dobrý pouze bufet, jinak je škola náročná. Přibližně jedna třetina žáků 

třetího ročníku vyjadřuje zklamání z náročných pedagogů a horší atmosféry ve škole. Žáci 

čtvrtých ročníků byli velmi struční a nekomentovali svá rozhodnutí, ve většině případů se 

jim ve škole líbí. Tři žáci odpověděli, že je škola ucházející a dalším třem se ve škole 

nelíbí. V následující tabulce jsou přehledně zaznamenány odpovědi jednotlivých ročníků. 
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Tab.I: Odpovědi žáků na otázku číslo 3 
  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem 
Líbí  27  13 18   17 75  
Nelíbí  -  4  7  5  16 
Neví/ujde to  -  6  -  4  10 
 
Celkově lze říci, že žáci s prostředím a klimatem školy jsou spokojeni. Vždy se najde někdo 

nespokojený, avšak nikdo neuvedl konkrétní příklad, či požadavek na zlepšení. 
 
4) Hezké prostředí, dobré vybavení a přátelský kolektiv je to, co všem žákům pomáhá 

vypořádat se s náročností studia střední školy. V prvních ročnících se žáci učí větší 

samostatnosti, mají zcela nové předměty, které je vedou k odbornosti a specializaci. Ve 
vyšších ročnících již žáci znají klima ve třídě, jejich celkový prospěch do jisté míry určuje 

úroveň motivace a určitá soutěživost mezi žáky. V dotazníku jsem se ptala, s jakými 
metodami výuky se během svého studia setkali a které jim nejvíce vyhovují. S  uvedenými 

metodami se žáci většinou setkali, pouze simulaci nikdo nepotvrdil. 
 

Graf 3: Metody výuky, se kterými se žáci během studia setkali 

 
 
Z doplňující otázky:Kterou výukovou metodu mají nejraději? Vyšla nejlépe slovní, 
výkladová, která se používá ve všech teoretických předmětech a při názorně-demonstračních 

26%

15%

17%

18%

21%
3%

Metody výuky

slovní

dialog
názorně demonstrační

dovednostně praktické

skupinová

hry rolí



32 
 

instruktážích. Žáci se při ní učí terminologii, odborné názvy, všeobecné znalosti a zdokonalují 

si slovní zásobu a vyjadřování.  
 
Dále mě zajímalo, jaké pomůcky či názorné obrazy a prezentace učitelé ke své práci používají 
pro podporu výuky. Nejčastěji byly zmiňovány předlohy, modely a prezentace, které 

napomáhají k utvoření si představy o postupu zadané práce, ale nejen zde lze tuto metodu 
použít, je názorná i při zpracování materiálů při technologii a v obecných předmětech. 

V našich učebnách se setkáte s interaktivními tabulemi a projektory, které usnadňují výklad. 
 
Graf 4: Nejpoužívanější pomůcky a názorné obrazy používané pedagogy 

 
 

5) Samostatná příprava je pro dobré studijní výsledky klíčová. Má další otázka tedy 
směřovala na to, aby každý žák pravdivě uvedl, kolik času této přípravě věnuje. Žáci 

prvního ročníku domácí přípravu nepodceňují, jsou zodpovědní a připravují se průběžně, 

nejčastěji pár minut denně, dvě žačky dokonce uvádějí hodinu každý den. Ve druhém 

ročníku se žáci nejčastěji připravují průběžně pár minut, dále nárazově před zkouškou. Ve 

třetím ročníku je přístup žáků velmi rozdílný, nejčastěji se připravují nárazově, ale i 
průběžně, jeden z žáků uvádí i několik hodin denně. Žáci ve třetím ročníku jsou již dobře 

seznámeni s chodem školy a v rámci výukového plánu mají více odborných a praktických 

předmětů, které se realizují přímo v laboratořích, a je na jejich motivaci, jaké výkony 

podají. Ve čtvrtém ročníku se trend nemění, nárazová příprava je uváděna nejčastěji. 
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Přístup k samostatné přípravě se tedy mění v průběhu studia, a to ne žádoucím trendem, 
zvláště uvážíme-li křivku zapomínání a přičteme jedince, co se nepřipravují vůbec. 
 

Graf 5: Četnost samostatné přípravy dotazovaných žáků 

 
 
6) Zajímalo mě také, jakým způsobem se žáci připravují a upevňují si novou látku. Nejčastěji 

si prochází své zápisky a opakováním je fixují. Vyhovuje jim učit se ve více lidech, v 

čemž mají výhodu ti, kteří jsou společně ubytovaní na internátech, kde se vzájemně 

podporují a doplňují své poznatky. Někteří používají myšlenkové mapy a nahrávání. 
 

Graf 6: Způsoby osvojování nové látky  
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7) Na otázku: Jakou formu zkoušky preferujete? respondenti jednoznačně zvolili test. 
Hlavním důvodem pro žáky v prvním ročníku je stud a obava stát před třídou a mluvit. 

Žáci všech ročníků uvádějí, že při testu mají více času přemýšlet, větší klid, mohou se 
k otázce vrátit, celkově se jim test zdá jednoduší než ostatní metody zkoušení, ať už ústní 

nebo písemné, při testu nemají tolik stresu. Ústní zkoušení oceňují ti, co se umí lépe 

vyjádřit slovně, mají možnost diskuse s učitelem, mohou se opravit a vytěží maximum z 
toho, co se naučili. Jako samostatnou práci zadáváme cvičení, které preferují první 

ročníky, referáty druhé ročníky a projekty zajímají spíše třetí ročníky. Jako výhody 

takových zadáních uvádí snadné rozvržení, možnost vše vypsat, žádnou nervozitu, klidnou 
domácí přípravu. Z tohoto šetření vychází, že žáci nižších ročníků nemají problém 

zpracovávat psaný text, jsou motivováni vyhledávat nové informace, kdežto pro čtvrtý 

ročník je to práce, která neinspiruje a spíše zatěžuje a ubírá volný čas. 
 
Graf 7: Preferované formy samostatné práce 
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8) Další otázka směřovala k tomu, co by respondenti chtěli změnit nebo zlepšit ve škole nebo 

při výuce. První ročníky jednoznačně uváděli, že je škola mnohem více náročná než 

čekali, učitelé jsou přísnější a hodnocení nelítostné. Jsou i tací, co by chtěli změnit obsah 
výuky. Některé předměty se jim zdají být příliš obsáhlé a mají pocit, že to nebudou 

v životě potřebovat. Nechyběla ani komunikace a přístup vyučujících, kdy jim nevyhovuje 
přístup učitele a způsob jeho komunikace. Ale jsou i tací vyučující, kteří tuto kritiku dosti 
vyvažují. Ti mají výklad zajímavý, proložený vtipem a vlastní osobností. Žáci mají pocit 

důležitosti daného předmětu, nebo je to přímo předmět, který je baví a bude jejich 

základní pracovní specializací. Ve vyšších ročnících nejvíce řešili komunikaci, ke které 

však nenapsali nic konkrétního, a náplň výuky, která se jim zdá zbytečná, příliš obsáhlá 

nebo hodně náročná. Další důležitou položkou, kterou by žáci chtěli změnit, je hodnocení, 
kde zřejmě mají pocit nedocenění za předvedené výkony. Je důležité žákům přesně 

vyjasnit kritéria hodnocení, jejich stanovení a včasné hodnocení výsledků. Učitel by měl 

na žáky při určitých výkonech nahlížet individuálně, hodnotit je slovně a motivovat je ke 

zlepšení. 
 

Graf 8: Co by chtěli žáci změnit 

 
Celkově lze říci, že učitelé by měli přehodnotit svůj postoj k žákům a snažit se výuku obohatit 

o zábavnou a nenásilnou složku výuky, kdy je žák sám motivován k poznání, a tím i lepším 

výsledkům. 
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9) V této části dotazníku jsem prvnímu a druhému ročníku položila poslední otázku, které 

předměty z dosavadního studia je nejvíce baví. Žáci uvedli, že je to spjato s vyučujícími, s 
jejich vedením hodiny a kreativitou jejich výkladu. Řadí sem předměty spíše odborné 

(stomatologie, patologie), ve kterých se setkávají se zajímavou látkou a dobrým učitelem, 
který přednáší zábavnou formou. Oblíbené jsou i dovednostně-praktické předměty 

(kreslení a modelování, zhotovování stomatologických protéz), kde žáci uplatňují své 

talentové schopnosti, zdokonalují se ve svých dovednostech a přiznávají pohodovou 

atmosféru, a i když je výroba technicky náročná, přináší jim radost z dobře vykonané 

práce. 
 
U vyšších ročníků jsem v šetření pokračovala, zapojilo se do něj 51 žáků, z toho 6 
chlapců. Třetích ročníků jsem se ptala, zda se cítí být připraveni pro nastávající praxi a u 

čtvrtých ročníků na výkon zaměstnání. 
 

Tab.II:Jak se žáci cítí být připraveni pro nastávající praxi/zaměstnání 
 Jsme připraveni ano ne nevím 
3. ročník 14  10 1 
4. ročník  12 13  1 
 
I přes negativní hodnocení výuky, nespokojenost s  jejím obsahem a špatnou komunikaci je 
polovina žáků potěšena tím, co se naučili, a cítí se být dobře připraveni na praxi, složení 

maturity i na nástup do zaměstnání. 
 
10) Žáci třetího ročníku absolvují 20denní praxi v externích laboratořích. Každý žák si sám 

hledá laboratoř, která je ochotná se ujmout takto začínajícího technika. Je velmi těžké 

takovou laboratoř najít, žáci se setkávají s neochotou a bez vstřícnosti něco je naučit. Je to 

mimo jiné podloženo časovou a praktickou náročností práce se žákem. Řešením by mohla 
být smluvní pracoviště zřizovatele školy, která by s výukou absolventů počítala, vybavení 
by odpovídalo dnešním moderním trendům a měla určitý prospěch z této činnosti. Většina 

žáků očekává, že poznají chod laboratoře, naučí se něčemu novému, zjistí úroveň 

vybavení laboratoří. Mají však rovněž obavy, že něco pokazí, jaké lidi potkají a zda bude 
mít někdo čas se jim věnovat.  
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Graf 9: Očekávání  od odborné praxe 3. ročníků 

 
 

U čtvrtého ročníku mne zajímalo jak je praxe, kterou již absolvovali, ovlivnila v dalším 
studiu a při rozhodování o nástupu do zaměstnání. Z odpovědí vyplývá, že žáci zjistili, jakým 

způsobem laboratoř funguje, naučili se něčemu novému a práci s jinými přístroji. Někteří měli 

štěstí na kolektiv, který byl ochoten jim práci vysvětlit a ukázat. Část se jich vrátila zklamána, 

proto, že na ně neměli čas, a další se utvrdili, že toto povolání nechtějí vykonávat. Škola jako 

instituce to bohužel nijak neřeší, vše napravit a znovu motivovat je na učitelích odborné 

praxe. 
 
Graf 10: Výsledek odborné praxe 4. ročníků 
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Pokud porovnám očekávání 3. ročníku se zkušenostmi 4. ročníku, pak jsou poměrně 

vyrovnaná a s největší pravděpodobností se jejich očekávání naplní. 
Graf 11: Ovlivnění žáků průběhem praxe 

 
 
11) Čtvrté ročníky se připravují na maturitní zkoušku a zvažují, jak se uplatní ve svém 

budoucím životě. Všichni vyučující je vedli k tomu, aby uspěli nejen tento den, ale i ve 

svém životě. Aby měli dobré znalosti a přehled a aby se uplatnili v budoucím zaměstnání, 

nebo úspěšně pokračovali ve studiu. Je však na nich, jak vše zúročí a jakou cestu si zvolí. 

Svojí poslední otázkou jsem se snažila zjistit, zda budou profesi vykonávat, jestli se budou 

dále vzdělávat, nebo se rozhodli pro jinou profesní cestu a proč. 
 
Graf 12: Profesní plány žáků do budoucna 
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Z odpovědí vyplývá, že více jak polovina žáků v tomto oboru nechce dále pracovat a volí si 

jiné studium nebo pracovní uplatnění. Jako důvody uvádí ztrátu zájmu v této profesi pracovat, 
nízký plat či omezené šance na uplatnění. 
 
3.2.2 Vyhodnocení dotazníku 
Většině žáků se na škole líbí a její klima jim celkově vyhovuje.S danými metodami výuky, 

které jsem jim v dotazníku nabídla, se všichni žáci setkali. Nejvíce žákům vyhovuje metoda 
slovní a  dovednostně-praktická, která je pro manuální zručnost a pochopení teorie velmi 

významná. Několik  žáků uvedlo, že jim vyhovují dané metody podle předmětu výuky. 

Pedagogové na této škole ve velké míře využívají různé metody a jejich kombinaci a žáci se 

s tím běžně setkávají.  
K dobrým výsledkům ve studiu přispívá  samotná příprava žáka na vyučování.  Většina jako 

nejčastější udává přípravu formou nárazového opakování a výpisky, rádi seučí ve skupinkách.  

Záleží však na ročníku, kdy u prvních ročníků převažuje průběžná příprava a u vyšších 

ročníků převážně nárazová, tedy s věkem se disciplína rozvolňuje a motivace ubývá.  
 
Zkoušení volí nejraději formou testu pro jasně položené otázky, možnost volby mezi a, b, c., 
ale na druhou stranu odpovědi mohou být náhodné a nemusí prokazovat vědomosti.Uvádí, že 

mají více času na rozmyšlenou a neradi mluví před třídou. Někteří přiznávají, že i ústní 

zkoušení má své výhody, a to že se může lépe vyjádřit a při váhání učitel napoví. Ojedinělí 

žáci rádi vyhledávají a zpracovávají informace získané z knih a jiných zdrojů, proto jim 
vyhovuje forma projektů a referátů, které rozšiřují vědomosti, ale nelze je považovat za 
plnohodnotnou zkoušku. Je to znalost vyhledávání informací a jejich zpracování. 
Pomocí všech vyučovacích vedeme žáky k odpovědnosti a samostatnosti, i když žáci jsou 

vzhledem k věku a představám se studiem do jisté míry nespokojeni. 
 
Žáci by nejčastěji chtěli změnit komunikaci a hodnocení, tedy jiné rozdělení validity známek. 
Toto zřejmě souvisí s neznalostí pravidel hodnocení a s omezeným používáním slovního 

ohodnocení. Protoby učitelé měli zlepšit svoji komunikaci, cožžáci uvádějí jako druhou 

nejčastější odpověď. Veškerá komunikace je klíčová a zároveň velmi křehká. V této 

dovednosti by se učitel měl nadále vzdělávat, umět slovně hodnotit a tím navést žáka 

k sebehodnocení, aby si uvědomil své dosavadní výsledky a vytyčil si nové cíle podle 



40 
 

vlastních možností. Další oblasti, s nimiž žáci vyjádřili nespokojenost, byly vyrovnané a žáci 

by chtěli změnit především obsah a náročnost probírané látky.  
 
Letošní třetí ročníky nemilepřekvapilapandemie koronaviru,kvůli které česká vláda uzavřela 

školy a následně omezila odbornou praxi na odborných pracovištích. Naši žáci se  proto 
nedostali do zubních laboratoří a jejich očekávání od odborné praxe se nenaplnila.Tato 
důležitá zkušenost přispívající k jejich rozvoji a lepší představěobudoucnosti jim bohužel 

nebyla umožněna. Doufejme, žeto tento ročník neodradí od rozhodnutí vykonávat tuto práci .  
 
Praxe žáky ovlivní buď pozitivně, nebo je utvrdí o jiném studiu či oboru. Část napsala, že 

praxe na jejich rozhodnutí  nic nezmění, ať je získaná zkušenost jakákoliv.  Čtvrté ročníky, 

kterépraxi absolvovaly, uvedly, že pochopily chod laboratoří a jejich vybavenost a naučily se 
něčemu novému. Jedinci zmínili i určitý nezájem kolegů v laboratoříchněco jim ukázat a 

naučit je něčemunovému. Z vlastní zkušenosti vím, že jsou období, kdy jsou v laboratořích 

zahlcení zakázkami. Je proto pochopitelné, že na praktikanty a podporu jejich práce není příliš 

času. 
 
Necelá jedna čtvrtina se utvrdila, že u tétoprofese  nechtějí setrvat a dále se nebudou v tomto 
oboru vzdělávat. Bohužel se někteří mylně domnívali, že obory jsou pracovně a časově 

nenáročné a platově jsou významně ohodnoceny. Jen deset žáků z 26 si myslí, že svou profesi 

budou vykonávat, žese budou dále zdokonalovat praxí a dalším studiem. Je také dost žáků, 

kteří tvrdí, že jsou „znechuceni“ a ztratili v průběhu studia zájem o obor, proto hledají zcela 

jiné uplatnění. Tito si musejí uvědomit, že jsou na „startu“ a pro dosažení svého cíle musejí 

ještě mnohé udělat. Ti, kteří jsou rozhodnuti se i nadále věnovat profesi zubního technika, 
potvrzují že se cítí být připraveni na výkon svého povolání a někteří se hlásí na další studium. 
 
3.3 Rozhovor s vyučujícími odborné praxe 
Pro úplný obrázek o výuce, a zda jsou s ní spokojeni i vyučující odborné praxe na SZŠ 

Alšovo nábřeží, jsem se zeptala šesti svých kolegů s různými zkušenostmi a délkou učitelské 

profese. 
Formou strukturovaného rozhovoru jsem se jich ptala na to, jakou cestou se dostali k výuce 

žáků a proč si ji zvolili. Jaký názor mají na odliv techniků z oboru a co si myslí, že by 

pomohlo pro zlepšení situace, aby žáci pracovali v oboru. Můj vzorek dotazovaných se 
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skládal jak ze zkušených učitelů, tak i učitelů, kteří učí zatím krátce a mají stále v jasné 

paměti, co vše toto zaměstnání prakticky obnáší. 
Získala jsem tak ucelený obrázek o dnešní výuce v oboru a spokojenosti žáků. 
 
První dotazovanou byla kolegyně s 25letou praxí v oboru Zubní technik. Pro povolání učitele 

se rozhodla, aby mohla pracovat s mladými lidmi a potřebovala životní změnu. Jako důvod 

toho, co žáky demotivuje a proč v oboru nezůstávají, uvádí značné vstupní bariéry pro 
začínajícího technika, psychickou zátěž a nízké finanční ohodnocení. 
Pro zlepšení navrhla více seznamovat žáky s modernějšími postupy a zlepšit znalosti 

v gnatologii a morfologii. Podle zkušeností ze zahraničních škol si vedeme průměrně a 
zaměstnavatelé by měli nabídnout lepší ohodnocení. 
 
Jako druhou dotazovanou je kolegyně s 28letou praxí, která pracovala v pěti zubních 

laboratořích, začínala na snímacích náhradách, po čase přešla na fixní. Pro povolání učitele se 

rozhodla před deseti lety, kdy do laboratoře přišla studentka na praxi a ona zjistila, že ji baví 

předávat zkušenosti. 
Důvodem proč se žáci dále nevěnují profesi, je podle ní nízké ohodnocení začínajících 

techniků a špatná zkušenost z praxí ve 3. ročníku, na kterých jim zaměstnanci (zubní technici) 

předávají hlavně negativní informace – nízký plat, mnoho hodin v laboratoři navíc, dopad na 

zdraví, jednání lékařů apod. 
Pomohlo by podle ní přizpůsobit výuku dnešní době, aby žáci nezhotovovali vše jen 
konvenčně, využívat více novou učebnu CAD/CAM, navázat na moderní technologii 

skenování, navrhování a modelaci v tomto programu. 
Díky zkušenostem získaným v rámci programu Erasmus můžeme říci, že například Itálie je 
s metodami a náplní výuky na horší úrovni, ale vedle Dánska a Estonska je náš koncept 

zastaralý. Učí se totiž stejně jako před třiceti lety, jen práce, které se zhotovují, jsou 

přizpůsobeny dnešní době. Pomohlo by změnit způsob výuky a potažmo i její náplň. 
 
Další dotazovanou je kolegyně s 26letou praxí v laboratoři a 17letou praxí učitele. Povolání 

učitele jí bylo nabídnuto a po zkušené se jí práce s dětmi zalíbila. 
Na dotaz, proč žáci nechtějí profesi vykonávat, uvádí, že raději volí další studium, práce se 

jim jeví časově a manuálně náročná, mají pocit, že si jinde vydělají peníze snadněji. Dalším 

důvodem je plnění termínů, které je dostává do psychického napětí, čas na zhotovení náhrady 
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je kratší než ve škole, musí nejprve získat rychlost. Neúspěch a malé finance je nakonec 
odradí. 
Pro motivaci navrhuje větší zkušenosti a návštěvy pracovišť (laboratoří), navýšení praxe. 
Zahraniční zkušenosti velké nemá, ale nemyslí si, že naše výuka je špatná, změny by 

navrhovala jen částečné. 
 
Mezi zkušené patří i další respondentka s 28letou praxí v oboru, která deset let učí na této 

škole. Po patnácti letech podnikání a provozu zubní laboratoře se rozhodla tuto činnost 

ukončit. Ve škole pracovala jako externí vyučující a povolání učitele byla jasná volba. 
Jako důvod toho, proč žáci po maturitě odchází do jiných oborů, uvádí jejich zkušenost 

z praxe ve třetím ročníku, kdy se zaleknou množství práce a během které je technici 
v laboratořích odrazují od této činnosti. Dále si myslí, že ocenění zubních techniků podle 

množství udělané práce je diametrálně odlišné a tempo ve škole pomalejší. 
Její názor pro změnu a motivaci je, že by měla být jen vyšší odborná škola pro zubní techniky, 

protože v patnácti letech se rozhodnout pro budoucí povolání je zcela nemožné. Tím, že by 

žáci byli starší, studium by bylo čistě vedeno k odbornosti a navýšen počet praxe 

v laboratořích. 
 
Dále jsem oslovila kolegyni, která rozšířila kolektiv vyučujících před třemi lety a pracovala 
v laboratoři třicet let. Práci zubního technika má ráda a své zkušenosti chce předat mladším, 

z laboratoře musela odejít ze zdravotních důvodů. 
Na otázku: Proč žáci odcházejí z této profese? uvedla, že za vysoce kvalifikovanou a fyzicky 

náročnou práci nedostanou odpovídající finanční ohodnocení. Žáky většinou demotivuje 
zkušenost, kterou získají na praxi ve třetím ročníku, což potvrzuje její vlastní zkušenost 

v laboratoři. 
Pro změnu k lepšímu a vyšší motivaci by zařadila více práce snovými technologiemi, jako je 
CAD/CAM a následně 3D tisk. 
Programu Erasmus se zatím neúčastnila, ale pokud bude mít možnost, ráda pojede na 

zkušenou. 
 
Mým posledním respondentem je zkušená učitelka, která svou činnost vykonává 47 let. 
V průběhu praxe chodila pracovat na vedlejší pracovní poměr do zubních laboratoří, aby 

neztratila přehled o aktuálních trendech, technologiích a aby se naučila nové postupy a 
udržela si manuální zručnost. Práci učitele vykonává ráda, protože je v kontaktu s mladými 
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lidmi. S jejími zkušenostmi si myslí, že v patnácti letech se rozhodovat, co budu v životě 

dělat, je předčasné, pokud děti nemají vyhraněný zájem. Rozhodnutí za ně učinili rodiče a 

vysvědčení. 
U otázky: Co žáky demotivuje? Potvrzuje názory ostatních, že jde o malý výdělek za 

náročnou kvalifikovanou práci a o ztrátu iluze o naší profesi. 
Pro změnu a motivaci by navrhovala, aby se žáci rozhodovali v pozdějším věku, aby nejprve 
získali všeobecný přehled a potom se rozhodli pro specializaci na VOŠ. 
Pro změnu ve výuce se vyjádřila, že náplň je dostatečná a změny nejsou třeba. 
 
3.3.1 Vyhodnocení 
Z dotazování mých kolegyň, které mají různé zkušenosti v praxi ve výuce, vyplývá, že tato 

profese je náročná jak fyzicky a psychicky, tak i požadavky na kvalitu daných výrobků. Žáky 

často odradí tempo, ve kterém musí odvádět profesionální práci, a tím i limitované finanční 

ohodnocení při nástupu do zaměstnání. Dvě uvádí, že by pomohl nástup v pozdějším věku, 
kdy už se pro tuto profesi rozhodnou sami, ostatní by doporučili změnit výuku a inovovat ji 
zařazením nových technologií práce s CAD/CAM. 
 
Dle mého názoru je výuka dostatečná, měla by se ale upravit její forma, zařadit nové 

technologie a propojit je i se souvisejícími předměty jako je IT, a tím pomoci nahradit čas, 
který chybí na samostatnou práci v laboratořích.  
Měl by se posílit systém celoživotního vzdělávání již pracujícím a zkušeným technikům by se 

mělo umožnit získat atestaci (snímací a fixní náhrady) a studovat management (při 

zaměstnání). V průběhu zaměstnání sice mají možnosti vlastního rozvoje, ale nejsou k tomu 
motivováni a následně ani lépe ohodnoceni za zvýšenou kvalifikaci. 
 
  



44 
 

4 ZÁVĚR 
 
Smyslem pedagogického působení u každého studenta je hledání rovnováhy v jeho motivaci, 
možnostech vzdělání a metodách, které jsou použity k dosažení jeho cíle. Dnešním trendem a 

podmínkou, aby člověk uspěl ve společnosti a na trhu práce, je celoživotní vzdělávání a učení 

se novému. Těmto podmínkám se přizpůsobuje celý systém dnešního školství. Na školách 

probíhá inovace výuky, kdy se učitel zaměřuje na žáka, do chodu školy se zapojuje i rodina. 
Hlavní je tedy změna přístupu k osobnosti žáka, partnerský vztah mezi učitelem a žákem, 

svoboda rozhodování, metody výuky, pozitivní motivační hodnocení. Je třeba všemi 

dostupnými možnostmi podpořit aktivitu a samostatnost žáka nejen v činnosti, ale i v možném 

sebehodnocení. V oboru Zubní technik je třeba se více zaměřit na aktivní myšlení, inovovat 
pracovní výukové postupy, které by toto myšlení umožňovaly. Doporučila bych zajistit žákům 

praxe v kvalitních laboratořích, aby je posunuly a utvrdily ve správné volbě jejich profese a 
dále nabídnout další studium či atestace při zaměstnání. Podpořit aktivitu Komory zubních 

techniků a pomoci čerstvým absolventům získat dobré pracovní a finanční podmínky. 
 
V současné škole mají žáci mnoho možností jak dosáhnout svého cíle. Škola 21. století je 

přívětivá a dává možnost výběru v určitých fázích vývoje žáka, jako jsou přijímací zkoušky 

na SŠ v 5., 7., 9. třídě, výběr školy podle obtížnosti závěrečných zkoušek. Po absolvování SŠ 

mohou pokračovat na VOŠ nebo VŠ. Mohou se také účastnit různých výměnných pobytů, 

zjistit a porovnat úroveň školy a znalosti žáků v jiných zemích. Výběr je široký, správnou 

motivací a podporou žáků mohou tito v dnešním světě obstát. 
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7 PŘÍLOHY 
 
7.1 Dotazníky 
 
7.1.1 Dotazník pro 1. a 2. ročník 
Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí výzkumu k mé 

bakalářské práci. Dotazník je anonymní, prosím o trpělivost a poctivé vyplnění, chtěla bych 

zjistit, s jakou výukou jste se setkali, zda Vám pomáhají výukové metody k pochopení nových 

poznatků, zda Vás naše škola baví. 
 Předem děkuji za Váš čas 
 
1. Pohlaví 

a) žena 
b) muž 

 
2. Jakým způsobem jste se o oboru zubní technik dozvěděli 

a) internet, stránky školy 
b) rodina, přátelé 
c) jiné, uveďte: 

 …………………………………………………………………………… 
 
3. Líbí se Vám v naší škole: 

…………………………………………………………………………… 
 

4.1. Vyberte, s jakými metodami výuky jste se setkali: 
a) slovní (výklad, vysvětlování, vyprávění, práce s textem) 
b) dialog (rozhovor, diskuse, vyjasňování, naslouchání) 
c) názorně demonstrační (předvádění, pozorování, projekce, instruktáž) 
d) dovednostně - praktické (napodobování, experimentování, manipulování, vytváření 

dovedností, produkce, procvičování pod dohledem) 
e) skupinová práce (činnost vykonávaná společně, vzájemná kontrola a pomoc) 
f) hry rolí, simulace (životní situace, výuka dramatem, inscenace) 
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4.2. Uveďte jednu z metod, která vám nejvíce vyhovuje 
 …………………………………………………………………………… 
 
5. Vyberte, které pomůcky používají vyučující k lepšímu pochopení látky: 

a) předlohy, modely 
b) video projekce 
c) obrazy 
d) zpětný projektor 
e) interaktivní tabule 
f) exkurse, návštěvy 
g) prezentace 
h) rozmnožené materiály 

 
6. Vyberte, kolik času věnujete domácí samostatné přípravě na vyučovací hodiny: 

a) denně pár minut 
b) jednou či dvakrát týdně  
c) průběžně 
d) nárazově, před zkouškou 
e) vůbec 

 
7. Vyberte způsob, jak se připravujete a učíte:    

a) opakování 
b) výpisky 
c) nahrávání 
d) myšlenkové mapy (rozdělení informací na základní, důležité,…) 
e) ve dvou či skupině 

 
8. Vyberte, jaký způsob zkoušky vám vyhovuje: 

a) projekt 
b) referát, seminární práce 
c) cvičení 
d) test 
e) ústní zkoušení 
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8.1. Uveďte, důvod: 

………………………………………………………………………………………… 
 

9. Vyberte, co byste chtěli zlepšit a změnit: 
a) komunikaci učitel x žák 
b) náplň výuky 
c) náročnost probírané látky 
d) hodnocení 
e) jiné  - uveďte: 

 ………………………………………………………………………………………… 
 
10. Jaký předmět Vás nejvíce baví a proč: 
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7.1.2 Dotazník pro 3. ročník 
Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí výzkumu k mé 

bakalářské práci. Dotazník je anonymní, prosím o trpělivost a poctivé vyplnění, chtěla bych 

zjistit, s jakou výukou jste se setkali, zda vám to dopomohlo k samostatnosti a uplatnění v 

dalším životě. 
 
1. Pohlaví 

a) žena 
b) muž 

 
2. Jakým způsobem jste se o oboru zubní technik dozvěděli 

a) internet, stránky školy 
b) rodina, přátelé 
c) jiné, uveďte: 

 …………………………………………………………………………… 
 
3. Líbí se Vám v naší škole: 

…………………………………………………………………………… 
 

4.1. Vyberte, s jakými metodami výuky jste se setkali: 
a) slovní (výklad, vysvětlování, vyprávění, práce s textem 
b) dialog (rozhovor, diskuse, vyjasňování, naslouchání) 
c) názorně demonstrační (předvádění, pozorování, projekce, instruktáž) 
d) dovednostně - praktické (napodobování, experimentování, manipulování, vytváření 

dovedností, produkce, procvičování pod dohledem) 
e) skupinová práce (činnost vykonávaná společně, vzájemná kontrola a pomoc) 
f) hry rolí, simulace (životní situace, výuka dramatem, inscenace) 

 
4.2. Uveďte jednu z metod, která vám nejvíce vyhovuje 

 …………………………………………………………………………… 
 

5. Vyberte, které pomůcky používají vyučující k lepšímu pochopení látky: 
a) předlohy, modely 
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b) video projekce 
c) obrazy 
d) zpětný projektor 
e) interaktivní tabule 
f) exkurse, návštěvy 
g) prezentace 
h) rozmnožené materiály 

 
6. Vyberte, kolik času věnujete domácí samostatné přípravě na vyučovací hodiny: 

a) denně pár minut 
b) jednou či dvakrát týdně  
c) průběžně 
d) nárazově, před zkouškou 
e) vůbec 

 
7. Vyberte způsob, jak se připravujete a učíte:    

a) opakování 
b) výpisky 
c) nahrávání 
d) myšlenkové mapy (rozdělení informací na základní, důležité,…) 
e) ve dvou či skupině 

 
8. Vyberte, jaký způsob zkoušky vám vyhovuje: 

a) projekt 
b) referát, seminární práce 
c) cvičení 
d) test 
e) ústní zkoušení 

 
8.1. Uveďte, důvod: 

………………………………………………………………………………………… 
 

9. Vyberte, co byste chtěli zlepšit a změnit: 
a) komunikaci učitel x žák 
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b) náplň výuky 
c) náročnost probírané látky 
d) hodnocení 
e) jiné  - uveďte:  

………………………………………………………………………………………… 
 

10. Vyberte, zda Vás metody výuky dostatečně připravily: 
a) ano 
b) ne 

 
11. Ve 3. ročníku půjdete na 20 dní odborné praxe do zubní laboratoře, jaké máte 

očekávání? 
a) naučím se něco nového 
b) poznám, jak funguje skutečná laboratoř 
c) zjistím, jak jsou vybavené laboratoře 
d) nic neočekávám 
e) jiné, napište: 

…………………………………………………………………………… 
 

12. Když vás průběh praxe zklame, ovlivní Vás to na výkon povolání 
a) ano 
b) ne 
c) možná 

 
    12.1. Pokud jste vybrali b), tak dále vyberte, jak se chcete zlepšit: 

a) praxí 
b) dalším studiem 

 
   12.2. Pokud jste uvedli a), tak dále vyberte důvod: 

a) ztráta zájmu o obor 
b) nízký plat 
c) není uplatnění 
d) jiné studium 
e) jiné - uveďte:   
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7.1.3 Dotazník pro 4. ročník 
Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí výzkumu k mé 

bakalářské práci. Dotazník je anonymní, prosím o trpělivost a poctivé vyplnění, chtěla bych 

zjistit, s jakou výukou jste se setkali, zda vám to dopomohlo k samostatnosti a uplatnění v 

dalším životě. 
 
1. Pohlaví 

a) žena 
b) muž 

 
2. Jakým způsobem jste se o oboru zubní technik dozvěděli 

a) internet, stránky školy 
b) rodina, přátelé 
c) jiné, uveďte: 

 …………………………………………………………………………… 
 
3. Líbí se Vám v naší škole: 

…………………………………………………………………………… 
4.1. Vyberte, s jakými metodami výuky jste se setkali: 

a) slovní (výklad, vysvětlování, vyprávění, práce s textem 
b) dialog (rozhovor, diskuse, vyjasňování, naslouchání) 
c) názorně demonstrační (předvádění, pozorování, projekce, instruktáž) 
d) dovednostně - praktické (napodobování, experimentování, manipulování, vytváření 

dovedností, produkce, procvičování pod dohledem) 
e) skupinová práce (činnost vykonávaná společně, vzájemná kontrola a pomoc) 
f) hry rolí, simulace (životní situace, výuka dramatem, inscenace) 

 
4.2. Uveďte jednu z metod, která vám nejvíce vyhovuje 
 …………………………………………………………………………… 
 
5. Vyberte, které pomůcky používají vyučující k lepšímu pochopení látky: 

a) předlohy, modely 
b) video projekce 
c) obrazy 



55 
 

d) zpětný projektor 
e) interaktivní tabule 
f) exkurse, návštěvy 
g) prezentace 
h) rozmnožené materiály 

 
6. Vyberte, kolik času věnujete domácí samostatné přípravě na vyučovací hodiny: 

a) denně pár minut 
b) jednou či dvakrát týdně  
c) průběžně 
d) nárazově, před zkouškou 
e) vůbec 

 
7. Vyberte způsob, jak se připravujete a učíte:    

a) opakování 
b) výpisky 
c) nahrávání 
d) myšlenkové mapy (rozdělení informací na základní, důležité,…) 
e) ve dvou či skupině 

 
8. Vyberte, jaký způsob zkoušky vám vyhovuje: 

a) projekt 
b) referát, seminární práce 
c) cvičení 
d) test 
e) ústní zkoušení 

 
8.1. Uveďte, důvod: 

………………………………………………………………………………………… 
9. Vyberte, co byste chtěli zlepšit a změnit: 

a) komunikaci učitel x žák 
b) náplň výuky 
c) náročnost probírané látky 
d) hodnocení 
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e) jiné  - uveďte: 
……………………………………………………………………………………………… 
 

10. Vyberte, zda Vás metody výuky dostatečně připravily: 
a) ano 
b) ne 

 
11. Ve 3. ročníku jste byli na 20 dní odborné praxe v zubní laboratoři, jaký jste měli 

pocit, dojem 
a) naučil/a jsem se něco nového 
b) poznala jsem, jak funguje skutečná laboratoř 
c) zjistila jsem vybavenost laboratoře 
d) zklamání, neměli na mě čas 
e) nechci toto povolání vykonávat  
f) jiné, napište: 

…………………………………………………………………………… 
 

12. Vyberte, budete-li svou profesi vykonávat 
a) ano 
b) ne 

 
    12.1. Pokud jste vybrali a), tak dále vyberte, jak se chcete zlepšit: 

a) praxí 
b) dalším studiem 

 
12.2. Pokud jste uvedli b), tak dále vyberte důvod: 

a) ztráta zájmu o obor 
b) nízký plat 
c) není uplatnění 
d) jiné studium 
e) jiné - uveďte:  

………………………………………………………………………………………… 
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7.2  Rozhovor s vyučujícími 
 

1) Jak dlouhou máte praxi a proč jste se rozhodla pro povolání učitele? 
 

2) Proč žáci 4. ročníků nechtějí tuto profesi vykonávat? Co si myslíte, že je demotivuje? 
 

3) Co byste navrhovali pro změnu a motivaci žáků? 
 
4) Podle vašich zkušeností získaných v zahraničí v rámci programu Erasmu je naše náplň 

výuky dostatečná. Pomohla by změna v náplni výuky? 
 


