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Náplní bakalářské práce bylo vytvořit pracovní listy na téma Inventář na úseku obsluhy pro žáky 1. 
ročníku oboru Kuchař-číšník v předmětu Stolničení a ověřit je v distanční výuce.  Autorka zvolila 
metodu akčního výzkumu. 

V úvodní teoretické části autorka pojednala o obsahu a organizaci vzdělávání v oboru Kuchař-číšník, o 
cílech vzdělávání a profilu absolventa. Dále se věnovala vymezení didaktických prostředků a pomůcek. 
V oddíle věnovaném nemateriálním didaktickým prostředkům podrobně pojednala o vyučovacích 
metodách, organizačních formách výuky a didaktických zásadách, v oddíle věnovaném materiálním 
didaktickým prostředkům se věnovala vyučovacím pomůckám. Podrobně se zaměřila na využití 
didaktických prostředků v odborném výcviku a na pracovní listy, jejich náležitosti a funkce. V závěru se 
zmínila rovněž o způsobech jejich evaluace. Při zpracování teoretické části využila autorka rozmanitých 
zdrojů a prokázala výbornou orientaci v problematice didaktických prostředků. 

V empirické části autorka popsala zásady, kterými se řídila při tvorbě pracovních listů: uvědomělost a 
aktivita, komplexní rozvoj osobnosti, podpora afektivní složky, vědeckost, spojení teorie s praxí, 
trvalost a soustavnost. Dále popsala tvorbu a strukturu pracovního listu na Stolový a sedací inventář, 
jehož plná podoba je uvedena v příloze. Evaluaci pracovního listu prováděla autorka bezprostředně po 
jeho využití v hodině při reflexi s žáky, ale i při vlastní reflexi průběhu hodiny.  

Empirické ověření pracovních listů provedla autorka formou experimentu v jedné třídě, která je 
rozdělena na dvě skupiny podle výuky jazyků. Třída je v práci podrobně charakterizována. 
Experimentální skupina pracovala s pracovními listy, kontrolní skupina nikoli. Na konci výukového celku 
zadala autorka žákům test, který vytvořila na základě pracovních listů a na základě zdrojů, které k 
tvorbě pracovních listů využívala. Test sestával z 20 otázek ověřujících znalosti týkající se inventáře na 
úseku obsluhy. Ve výsledkové části autorka velmi podrobně popisuje výsledky obou skupin 
v jednotlivých testových otázkách. Konstatuje, že lepších výsledků dosáhli žáci z experimentální 
skupiny, tedy ti, kteří ve výuce využívali pracovních listů. Pracovní list i ověřovací test byly vypracovány 
velmi pečlivě. Velmi pečlivě byly rovněž zpracovány výsledky testu i reflektivních rozhovorů s žáky. 

V závěru autorka konstatuje, že bakalářskou práci hodnotí jako užitečnou, neboť jí umožnila vyzkoušet 
si tvorbu pracovních listů a motivovala ji v této činnosti pokračovat a vytvořit pracovní listy i pro další 
výukové celky. Zdůrazňuje, že pracovní listy jsou pro obor Kuchař-číšník velmi potřebné, neboť 
dostupné učebnice jsou zastaralé.  

Práce je napsána jasně a srozumitelně, je přehledně strukturovaná a má velmi dobrou jazykovou 
úroveň.  Pracovní list vytvořený v rámci bakalářské práce považuji za velice zdařilý. Oceňuji, že 
bakalářská práce má takovýto užitečný výstup. Předložená práce splňuje nároky kladené na bakalářské 
práce. Práci považuji za velmi kvalitní a doporučuji ji k obhajobě. 

Otázky do diskuse: 

1. Žáci z kontrolní skupiny dosáhli horších výsledků než žáci z experimentální skupiny, což chápete jako 

potvrzení toho, že výuka s vytvořeným pracovním listem vede k lepším výsledkům. Napadá Vás, čím by 

mohly být výsledky zkresleny? 

2.  Tvorba pracovního listů Vám zabrala více času, než jste původně očekávala. V čem byla tvorba 

pracovního listu náročná?  Poskytla Vám tvorba pracovního listu a jeho ověřování ve výuce nějaký nový 

pohled na výuku daného předmětu a na způsob, jakým se žáci učí? 
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