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Úvod 

Úvodem mé práce musím vysvětlit, proč jsem si vybrala téma „Využití didaktických 

prostředků v odborném předmětu technologie přípravy pokrmů“. 

Dva roky působím jako externí učitelka v oboru Hotelnictví, učím odborné předměty 

na soukromé střední škole, která byla v původním záměru určena téměř výhradně 

romským a sociálně znevýhodněným žákům. Motto školy „Vzdělání pro každého“ 

koresponduje s výše uvedenou premisou. Do studijního oboru byli příjímání žáci bez 

ohledu na to, zda měli studijní předpoklady, vlastně mnohdy nebylo zásadní ani to, zda 

žák chtěl vůbec tento obor studovat. Zakladatel a ředitel školy posléze nosnou ideu 

upravil a nyní se jedná o smíšenou školu, kde vládne filosofie „O krok blíž k integraci“. 

Hlavním  cílem je těmto žákům přiblížit středoškolské vzdělání a tak jim umožnit snazší 

začlenění do společnosti. Vzhledem k tomu, jaká je skladba žáků po stránce sociální, 

ekonomické, vědomostní i společenské, je naprosto nezbytné, aby vyučovací metody 

byly pro žáky atraktivní a dokázaly je ke studiu přitáhnout. 

Specifičnost této školy vyžaduje, aby pedagogické dovednosti pedagoga byly na takové 

úrovni, aby byl schopen přizpůsobit výuku schopnostem žáků, jejich možnosti učivo 

vnímat, přijmout, vstřebat a osvojit si ji. Je tu potřeba používat takové výukové 

prostředky, aby obsah vyučování žáky zaujal a zajímal. Například odborné teoretické 

vyučování pojmout jako praktická cvičení. K tomu je vhodné používat především 

moderní výukové pomůcky a metody a sžít se s moderními technologiemi přinejmenším 

tak, aby pedagog v jejich využívání stačil znalostem svým žákům. 

Překážkou bývá dostupnost těchto pomůcek a metod. Bohužel v dnešní době řada škol 

naráží na problém nedostatku financí na nákup např. moderní didaktické techniky. 

Tento problém se může následně promítat i do kvality výuky. Nehledě na to, že osvojí-li 

si žák už ve škole používání moderní techniky, je lépe připraven do profesního života. 

Ideálním způsobem, jak žákovi přiblížit vyučovanou látku, je praktická zkušenost. 

Pokud nemá žák v našem oboru možnost vše si fyzicky osahat a osobně se zúčastnit 

přípravy stravy, je vhodné předvést mu jednotlivé procesy alespoň na videu nebo na 

obrazovce počítače. Žák si tak lépe zapamatuje technologický postup. 



9 

Cílem bakalářské práce je proto v teoretické části analyzovat teoretické zdroje 

a zpracovat přehled využití moderních didaktických prostředků ve výuce. Tuto část 

práce doplním o praktické ilustrativní aplikace z odborné výuky. Dále budu v praktické 

části analyzovat své vlastní zkušenosti učitele odborného předmětu technologie přípravy 

pokrmů na střední odborné škole. 

Začlenění těchto moderních didaktických prostředků do výuky musí být postupné, tak 

aby si žáci na ně pomalu zvykali a učili se s nimi sami pracovat. Jde o práci s výpočetní 

technikou, interaktivní tabulí, kamerou, fotoaparátem, skenerem, tiskárnou nebo také 

s pracovními listy či dokumenty. Další cíl je naučit žáky vytvořit si vlastní 

portfolio či prezentaci. Ale může jít i o práci ve školní laboratorní kuchyni, kde pod 

dohledem pedagoga mohou žáci absolvovat i praktickou část výuky. Učivo, které bylo 

žákům vyloženo teoreticky, může být bezprostředně po výkladu názorně předvedeno. 

Tak je pro žáky snáze zapamatovatelné a získává trvalejší charakter. 

Veškeré použití didaktických prostředků, které zde uvádím, jsem aplikovala ve své 

výuce. Teoretické podklady jsem čerpala z pedagogické literatury uvedené v seznamu 

literatury. Dále jsem v práci použila Osnovy vzdělání oboru hotelnictví a Školní 

vzdělávací program pro hotelnictví a turismus. 
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1 Didaktické prostředky  

1.1 Co jsou didaktické prostředky 

Didaktické prostředky je termín, který není pevně vymezen. Podle M. Čadílka (2005) 

lze obecně za prostředky považovat ty skutečnosti (předměty a jevy), které slouží 

a pomáhají k dosažení vytčených cílů. Podobně v pedagogice termín didaktické 

prostředky zahrnuje v širokém smyslu vše, co vede ke splnění výchovně vzdělávacího 

cíle.
1
 

Dá se říci, že se jedná o pracovní nástroje učitele, které slouží k dosažení stanovených 

výukových cílů. Učitel může používat hmotné i nehmotné prostředky při řízení, 

usměrňování a regulaci vyučovacího procesu. 

Někdy jsou však pojmem didaktický prostředek označovány pouze hmotné (materiální) 

prostředky především učební pomůcky a didaktická technika. 

1.2 Rozdělení didaktických prostředků 

Většina známých autorů jako J. Maňák (1995), J. Skalková (2007) nebo O. Obst (2002), 

rozdělují didaktické prostředky podle nemateriální a materiální povahy. 

O. Obst (2002) navíc klade velký důraz na materiální prostředky z hlediska jejich 

využití na smyslové vnímání.  

                                                 
1 ČADÍLEK, M., Didaktika praktického vyučování I. Pedagogická fakulta Masarykova univerzita 

v Brně. Brno, 2005. 104 s., s. 50 

Obr. 1 Rozdělení didaktických prostředků 
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1.3 Materiální didaktické prostředky 

Materiální prostředky v dnešní době rozvíjející se společnosti můžeme chápat spíše jako 

soubor určený k výuce a sloužící jako doplňující prostředek nebo doprovázející 

prostředek k dosažení stanovených výukových cílů. 

Didaktické prostředky usnadňují učiteli veškerou činnost, ulehčují práci a pomáhají jeho 

snažení zefektivnit. Možnosti využití je nevyčerpatelné množství a těžko si dovedeme 

představit učitele, který by při výuce v dnešní době používal pouze vyučovací metody 

a neopíral se při tom o učební pomůcky a didaktickou techniku. 

Podle Z. Kalhouse (2002) a O. Obsta (2002) se dají didaktické prostředky rozdělit na 

školní potřeby (psací potřeby, sešity), výukové prostory (třída, laboratoř, odborná 

učebna, dílna), učební pomůcky (učebnice, skripta, výukové listy, modely, obrazy, 

prezentace), zařízení učebny (různé tabule, školní nábytek, výukové přístroje 

a nástroje), didaktická technika (audiotechnika, projekční technika, videotechnika, 

počítače, multimediální technika podporována počítačem). 

Používáním učebních pomůcek ve výuce se mnohem snadněji dosahuje stanovených 

výukových cílů. Výuka je pro žáky atraktivnější a snáze pochopitelná. Názornost ve 

výuce zvyšuje u žáků větší zájem o výuku, rozvíjí pozornost a činnost a přispívá 

k trvalému osvojení učiva. To velmi úzce souvisí se skutečností, že člověk získává 80% 

informací zrakem, 12% sluchem, 5% hmatem a 3% ostatními smysly.
2
 

Způsob, jakým zapojíme didaktické materiální prostředky do výuky, vyplývá jak z cíle, 

tak z průběhu vyučovacího procesu. Můžeme je využít v kterékoliv fázi výuky - 

motivační, výkladové či procvičovací. Musíme vždy zvážit, zda splňují svůj účel, jestli 

jejich příprava a použití odpovídá časovému rozvržení hodiny. Musíme dávat pozor, zda 

neklademe nepřiměřené nároky na žáky a nežádoucí je také jejích přemíra, která může 

naopak brzdit rozvoj abstraktního myšlení žáků. Musíme tedy dbát při přípravě 

materiálů na dodržování základních pedagogických principů - např. zásada názornosti, 

aktivnosti, přiměřenosti apod.). Při dodržení didaktických zásad se stává didaktická 

technika pomůckou vhodnou k výuce a zároveň prospěšnou pro výuku.  

                                                 
2 KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 447 s. ISBN 80-717-8253-X. 

s. 338 
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1.3.1 Učební pomůcky 

Podle J. Průchy (2008) jsou „učební pomůcky tradiční označení pro objekty, předměty 

zprostředkující nebo napodobující realitu, napomáhající větší názornosti nebo 

usnadňující výuku, např. přírodniny, obrazy, schémata, symboly, modely. Současná 

nabídka učebních pomůcek zahrnuje širokou škálu auditivních, vizuálních, obrazových 

a technických pomůcek, které jsou součástí vyučování“
3
 

Učební pomůcka je vlastně jakýkoliv předmět nebo připravené učivo, prostřednictvím 

kterého jsme schopni vysvětlit probíranou problematiku, téma ve vyučování. Pokud se 

dobře a efektivně využije učební pomůcky ve vyučovacím procesu, tím snáze 

dosáhneme požadovaných vzdělávacích cílů, které potřebujeme k dosažení kvalitní 

výuky. 

„Učební pomůcky se liší od vyučovacích metod a organizačních forem vyučování tím, že 

přímo zprostředkovávají žákům poznání skutečnosti a slouží k osvojování jejich 

vědomostí a dovedností.“
4
 Vhodnou učební pomůckou je použitý obrázek, nákres, graf, 

aj., který se ukáže ve vhodném okamžiku při výkladu, jenž je o tyto pomůcky 

doplňován a obohacován. Učební pomůcky podle toho jak působí a rozvíjí žákovu 

osobnost, můžeme rozdělit podle jejich funkce na výchovné, poznávací, intelektuální, 

samovzdělávací, pozorovací a objevující. Ve výchovně vzdělávacím procesu zastávají 

pomůcky ještě funkce informační, motivační a stimulační, logického uspořádání učiva 

a spojení školy s praxí (Čadílek, 2005). 

Mezi učební pomůcky můžeme tedy zařadit např. třídy a jejich vybavení, pomůcky pro 

výuku odborných předmětů, předměty které jsou originální nebo napodobeniny 

skutečných předmětů, různé modely, obrazy, fotografie, mapy, ale také vizuální 

pomůcky, auditivní pomůcky, audiovizuální pomůcky, literární pomůcky jako je 

učebnice, pracovní sešity, počítačové programy, internet a speciální pomůcky. 

Slouží-li učební pomůcka k nahlížení žáků, může se jednat o názornou pomůcku, 

kterou použijeme ve vhodný okamžik a vhodným způsobem, tím může zvýšit zájem  

                                                 
3 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ., J. Pedagogický slovník. 4. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 

2008, 322 s. ISBN 978-807-3674-168., s. 257 

4ČADÍLEK, M., LOVEČEK, A. Didaktika odborných předmětů. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2003. 173 s., s. 116 
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žáků o danou problematiku i jejich aktivitu a pozornost. Naopak mohou-li žáci 

s pomůckami pracovat, jde o tzv. pracovní pomůcky, které by měly žákům snáze 

přiblížit skutečný stav, jak vše vypadá a funguje v praxi. Učitel samozřejmě musí 

přizpůsobit použití učebních pomůcek především věku žáka a jeho dovednostem 

a schopnostem (Čadílek, 2005). 

K prezentaci některých učebních pomůcek je někdy potřeba využít didaktickou 

techniku, jako je např. spuštění prezentace, ukázkového filmu, DVD, CD, flash disku. 

Didaktická technika nám pomáhá prezentovat materiály učebních pomůcek a tím nám 

usnadňuje lépe dosáhnout vzdělávacích cílů. Největší výhodou vizuálních pomůcek je 

upoutání pozornosti, přenášení změn, snadné pochopení a zapamatování probírané 

látky. 

Při práci s učebními pomůckami musí mít učitel na paměti, že učební pomůcky jsou 

pouze prostředkem, nikoliv cílem výuky!
5
 

1.3.2 Didaktická technika 

V praxi se velmi často stává, že termín didaktická technika je zaměňován za učební 

pomůcky a proto je musíme odlišit. Do didaktické techniky patří například tabule 

(různé druhy), dataprojektor, videopřehrávač, kazetový přehrávač, osobní počítač, 

tiskárna (Čadílek, 2005). 

Podle pedagogického slovníku J. Průchy (2008) je „didaktická technika souborné 

označení technických zařízení, užívaných pro výukové účely. Didaktickou technikou se 

rozumí buď jen přístroje, nebo i jejich programy. Obvykle se rozlišuje didaktická 

technika tradiční (diaprojektor, zpětný projektor, filmový projektor aj.) a moderní 

(počítač s didaktickým programem, jazyková laboratoř, multimediální výukový 

systém aj.), nové technologie ve vzdělávání, technologie vzdělávání.“
6
 

Technické zařízení můžeme rozdělit podle smyslu vnímání, na které technika působí. 

Auditivní technika např. CD přehrávače, diktafony, MP3 přehrávače, magnetofony 

                                                 
5
ČADÍLEK, M., LOVEČEK, A. Didaktika odborných předmětů. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2003. 173 s., s. 125 

6 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ., J. Pedagogický slovník. 4. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 

2008, 322 s. ISBN 978-807-3674-168., s. 43 
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apod. Jde o technickou pomůcku, která působí na sluch žáka. Velkou předností 

audiotechniky vidím v její schopnosti několikanásobného opakování záznamu nebo jeho 

zastavení, tam kde je zapotřebí vložit doplňující informace učitelem. Můžeme 

prezentovat různé druhy zvukových záznamů, hudební díla, literární díla, cizojazyčné 

texty a další. 

Vizuální technika působí na zrakové vnímání žáka. Do této skupiny řadíme kamery, 

videopřehrávače, televize, DVD přehrávače, fotoaparáty apod. Můžeme ji rozdělit podle 

používané projekce v učebně na zpětné projektory, dataprojektory, vizualizéry. Tyto 

pomůcky je potřeba doplnit vhodným výkladem, tak aby správně splnily svoji 

vzdělávací funkci. 

V dnešní době dochází k velkému využívání multimediální technologie (jde o souhrn 

audiovizuálních technických prostředků s počítači či dalšími zařízeními). Učebny 

vybavené a propojené různými systémy jsou zpravidla označovány jako multimediální 

a umožňují široké a interaktivní využití moderních učebních pomůcek a výukových 

programů. 

Hlavní výhodou audiovizuálních pomůcek je upoutání pozornosti, přenášení změn, 

snadné pochopení a zapamatování probírané látky. Je možné ji využít pro záznam 

pracovní činnosti žáků, vytvoření vlastních instruktážních a výukových pořadů. 

Technika, která byla dříve běžně používaná a byla považována za nenahraditelnou, je 

dnes obměňována novými a dokonalejšími technologiemi, které jsou čím dál víc 

oblíbené mezi pedagogy, protože jim ulehčují v některých situacích výuku.  

Obr. 3 Přednáškový pult Obr. 2 LCD ovládací panel 
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Jestliže učiteli záleží na žácích a chce je něco naučit, tak by měl s těmito pomůckami 

pracovat. Učitel si musí uvědomit, že nelze učit bez pozornosti žáků. Většina žáků 

chápe učivo spíše vizuálně než verbálně. Žáci se raději věnují novému promítanému 

obrázku než samotnému výkladu. Pokud má učitel na výběr z více možností typů 

technického zařízení, měl by dobře zvážit, s jakým typem bude pracovat, aby bylo 

vyučování co nejefektivnější a mělo největší přínos pro jeho žáky. Učitel musí i zde 

neustále přihlížet na obtížnost učiva a na mentální zralost žáků. 

Nyní bych uvedla některá technická zařízení, která se v dnešní době používají. 

Na prvním místě je bezesporu nejstarší a historicky nejpoužívanější technické zařízení 

pro výuku tabule, která se dodnes hojně využívá. i když během let prošla řadou 

technických změn. Tvar, velikost i složení materiálu, ze kterého je tabule vyrobena se 

s ohledem na rostoucí požadavky jejích uživatelů stále mění. Současný vývoj směřuje 

k používání kombinovaných forem tabulí. 

Jednou z nich je tzv. interaktivní tabule, velmi zajímavá multimediální didaktická 

technika jednadvacátého století. Doposud není její rozšíření příliš velké, ale její 

možnosti využití ji předurčují k tomu, že 

nahradí běžné tabule. Představuje 

průlom v názornosti a tím má před 

sebou velkou budoucnost. Spojuje 

v sobě výhody běžné tabule 

a projekčního plátna s diaprojektorem, 

jde v podstatě o druh dotykového 

displeje. Výhodou interaktivní tabule je 

lepší pochopení učiva či problému, 

motivuje a vzbuzuje zájem u žáků. 

Umožňuje aktivnější zapojení žáků do výuky. Nevýhodou častého využívání tabule je 

opadání zájmu u žáků a potlačení abstraktního myšlení. Její povrch je citlivý na 

mechanické poškození. Jste závislí na počítači a elektrickém připojení. Proto je dobré 

ve vyučovací hodině propojení učebnic, pracovních listů, laboratorních pokusů, cvičení 

a her s interaktivní tabulí.  

Obr. 4 Internetová tabule 
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Obr. 5 Zpětný projektor 

Dalším příkladem z projekční techniky jsou zpětné projektory. Jedná se o velmi 

rozšířenou techniku, neustále využívanou. Slouží k promítání obrazů zaznamenaných na 

průhledných předlohách (fólie nebo transparenty). Moderní 

zpětné projektory mají velký světelný tok, kvalitně 

přenášející obraz. Zhotovené jak profesionálně pro daný 

obor, tak vytvořené učitelem podle vlastní předlohy na 

speciální průsvitnou fólii pomocí popisovačů nebo lze 

využít výpočetní techniku a přenést texty či obrázky na 

fólii pomocí kopírky a tiskárny. Takto připravený materiál 

ušetří mnoho času v hodině, protože nic nemusíme 

přepisovat či překreslovat na tabuli a takto ušetřený čas 

můžeme věnovat žákům. Další výhodou je na rozdíl od 

tabule, že stojíme k žákům čelem a máme tak přehled o tom, co se děje ve třídě. 

Pro práci se zpětným projektorem je vhodné prostudovat si některou publikaci věnující 

se problematice didaktického zvládnutí využívání pomůcek a možných nástrah, které 

nás mohou ve vyučování potkat. Jako příklad uvádím Moderní vyučování (Petty, 2002), 

popřípadě pro vizuálně přitažlivou tvorbu učebních pomůcek knihu Tvořivé vyučování 

(Lokša, Lokšová, 2003), (Petty, 2002), (Stixová, 2009) 

Vizualizéry jsou ideální pomůckou pro interaktivní výuku. S jejich pomocí přenesete 

na interaktivní tabuli nebo projekční plochu 

libovolné cvičení z pracovního sešitu či 

předmětu a můžete tak kombinovat práci žáků 

v lavici s prací u tabule. Vizualizéry výrazně 

rozšiřují možnosti prezentací z dřívějších 

standardů průhledných fólií, o možnost snímání 

neprůhledných předloh a prezentování veškerých 

trojrozměrných předmětů. Je možné snímat 

a promítat plošné obrazy např. fotografie, 

tabulky, schémata, nákresy, grafy apod. Je to velmi praktické řešení, když chceme 

žákům ukázat nějaký předmět všem najednou a také nechceme-li riskovat jeho poničení 

během kolování po třídě. 

Obr. 6 Vizualizer 
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Dataprojektor je projekční technika snímající pracovní plochu počítače a promítající ji 

a projekční plochu. Mezi hlavní výhody patří, že 

lze zobrazit nejen to, co máme v počítači, 

notebooku připravené na výuku, ale můžeme 

otevřít prostřednictvím internetu nebo například 

školní sítě kdykoliv během výuky soubor, se 

kterým jsme původně ani nepočítali. 

K dataprojektoru lze připojit mnoho dalších 

zařízení jako například reproduktory, TV tuner, 

digitální kameru aj. 

Audiovizuální technika - zde bych uvedla na prvním místě velkoplošný televizor, 

výhoda jeho použití je v menších učebnách 

a spočívá v možnosti pouštět výukové filmy 

s určitým didaktickým zaměřením určený pro 

konkrétní skupinu žáků. Při propojení 

s počítačem může sloužit jako monitor, na který 

se dá promítat prezentace a zobrazování různých 

nákresů, plánků a nejrůznějších obrázků. 

Audiovizuální pomůckou je také videokamera. Lze jí využít k obohacení probíraného 

učiva vhodnou ukázkou, kterou jsme například 

pořídili během praktického vyučování nebo 

odborného výcviku (možné je využít i záběry ze 

soutěží, studentských veletrhů a jiných aktivit). 

Tyto záběry jsou pro studenty zvláště přínosné 

a to z důvodu, že mohou díky této technice vidět 

časté chyby svých spolužáků, ale i chyby své 

vlastní. Mohou se pak na krizová místa lépe 

soustředit a z chyb se tak poučit a příště se jich 

vyvarovat (Nelešovská, 2005). 

Obr. 7 Dataprojektor 

Obr. 8 Plazmová televize 

Obr. 9 Digitální kamera 
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Z velkého výběru v této oblasti, bych doporučila digitální videokameru, protože 

zacházení s nimi je snadné a nahraný videozáznam disponuje větší kvalitou obrazu 

i zvuku. Velmi praktické jsou dnešní kamery s pevným diskem, kam se dá uložit 

zaznamenané video, odtud jde snadno přenést do počítače a dále zpracovávat. 

Videozáznam využívám pro zpětnou vazbu na závěr výukového dne. Využívání 

videozáznamu má však také svá negativa, např. narušuje přirozené prostředí třídy 

a vyučovacího procesu. Na základě častého opakovaného natáčení se nestává rušivým  

elementem při vyučování (Nelešovská, 2005). 

Příklad z praxe: 1 využití videozáznamu 

Na závěr výukového bloku si se žáky prohlédneme záznam pořízený během dne. 

Při zhlédnutí videozáznamu nechávám žáky, aby hodnotili svůj výkon a výkon 

ostatních žáků. Co dělali dobře či špatně, zda si najdou vlastní chybu a dokážou 

o ní pohovořit. Hlavně kladu důraz na to, aby uměli sami sebe pochválit, 

ohodnotit a říci v čem jsou již dobří a na co si musí dát ještě třeba při práci pozor. 

Stává se, že žáci prvních ročníků mají ze začátku velký problém upozornit na 

svojí chybu nebo připustit, že vůbec nějakou chybu udělali. Už vůbec se neumí 

pochválit a ohodnotit svůj výkon. Naopak si všimnou chyby u spolužáka a ještě se 

dovedou na jeho účet pobavit. Na závěr vše shrnu a vyhodnotím. 

Počítač nebo jak se také říká výpočetní technika má pro učitele mnohostranné využití. 

Jde o přístroj, který pomocí programu umí zpracovávat data v elektronické podobě. 

Pomocí výstupních zařízení je umí 

prezentovat. Počítač by měl učitel mít 

k dispozici nejen ve své pracovně, ale 

měl by být i součástí výbavy moderní 

učebny. Čím více se zahrne výpočetní 

technika do vyučovacích předmětů, tím 

se zvýší kvalita názornosti daného 

tématu a tím se zvýší i zájem a lepší 

pochopení ze strany žáků. V technických 

i odborných předmětech mají učitelé k dispozici odborné programy, které dokáží zapojit 

do výuky velké množství žáků i v případě méně zajímavého předmětu.  

Obr. 10 Počítačová sestava 
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Ve škole by žáci měli získat informace a zkušenosti v práci s výpočetní technikou 

a s využitím internetu pro vyhledávání informací. To se stane dobrým základem nejen 

pro racionální získávání informací z počítačových médií, ale i pro využívání počítače 

v pracovním i osobním životě.
7
 

Internet je důležitý při výuce pro vyhledávání a třídění informací, k prohlubování 

znalostí u žáků, nachází se zde velké množství potřebných materiálů, jak pro žáky 

k řešení samostatných úloh, tak pro přípravu učitele k vypracování výukového 

materiálu. Zde musíme hlavně dávat pozor, aby zdroj informací byl věrohodný, neboť 

spousta informací může být zavádějících. 

Předností počítače je také jeho možnost uchovávání velkého množství dat s možností 

jejich aktualizace, archivace, s nimiž se dá lehce manipulovat v krátkém i delším 

časovém úseku. K počítači lze nainstalovat skener, který využíváme k „načtení" 

předloh jako jsou texty, fotografie apod. Ty se dále ukládají do počítače a lehce s nimi 

můžeme pracovat. Skener ve spojení s počítačem 

umožní digitalizaci, s digitálním obrazem může 

učitel dále pracovat (různě upravovat, 

kombinovat) a využít jej ve výuce. Novější typy 

skenerů umí skenovat nejen ploché předlohy, ale 

i trojrozměrné v 3D systému. 

Často využívané další zařízení připojené 

k počítači je tiskárna, v práci učitele je 

nezbytnou součástí (např. pro tisk tematických 

plánů, příprav na vyučování, metodických 

materiálů pro žáky, otázky na zkoušení, 

testy apod.). 

Dnes se nejčastěji používají multifunkční tiskárny, protože nám umožňují tisk, 

kopírování a skenování v jednom zařízení.  

                                                 
7 VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ., H. Pedagogika pro učitele: podoby vyučování a třídní management, 

osobnost učitele a jeho autorita, inovace ve výuce, klíčové kompetence ve vzdělávání, práce 

s informačními prameny, pedagogická diagnostika. 2. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, c2011, 456 s. 

ISBN 978-802-4733-579, s. 221 

Obr. 11 Multifunkční tiskárna 
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Obr. 12 Jan Amos 

Komenský 

1.3.3 Učebnice 

Všeobecně se má za to, že učebnice vznikly z potřeby přehledně 

uložit a zdokumentovat lidské vědění do takové formy, která by byla 

vhodná pro další šíření vědomostí a k snadnému zapamatování. 

Průkopníkem v oboru tvorby učebnic tak, jak je známe dnes, byl 

Jan Ámos Komenský, nejznámější jeho dílo v tomto oboru 

je Orbis Pictus.
8
 

Učebnice tak jak ji známe, v listové podobě v dnešní době již nepatří 

mezi moderní výukové pomůcky, přesto se používají. i učebnice prošla za své existence 

změnami tak, aby vyhovovala době 21. století a současným trendům ve výuce. 

Vytvořené moderní učebnice s ohledem na současné trendy ve výuce mají atraktivní 

grafickou úpravu a kvalitní, citlivě vybraný obrazový materiál. Nepostradatelným 

doplňkem učebnic jsou praktické příručky pro učitele, které pedagogům usnadňují 

přípravu na hodiny a nabízejí řadu rad, nápadů a aktivit, kopírovatelných materiálů 

a dalších informací. Běžnou součástí jazykových učebnic jsou audionahrávky, ale 

i DVD a videonahrávky. Součástí učebnic se staly pracovní sešity. 

V roce 2007 se v českém školství objevil zcela nový pojem 

- interaktivní učebnice, tzv. i-učebnice. Jedná se 

o propojení klasických učebnic s jejich elektronickou 

podobou. Interaktivní učebnice umožňují použití 

interaktivních materiálů (obrázky, audio, video, animace 

apod.) přímo ve výuce. Pro interaktivní učebnice se 

používají různé autorské nástroje, dodávané především 

výrobci interaktivních tabulí, v České republice 

vyvinulo vlastní systém interaktivních učebnic 

Nakladatelství Fraus
9
   

                                                 
8 Učebnice. [online].[cit. 2014-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Debnice 

9 Interaktivní výuka: Interaktivní učebnice. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco 

(CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-04-06]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Interaktivn%C3%AD_v%C3%BDuka 

Obr. 13 Interaktivní učebnice 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C3%81mos_Komensk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Orbis_Pictus
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Jedná se o další technické multimediální zařízení, které doplňuje a lépe znázorňuje 

probíranou látku, a to vše umožňuje snadnější a více efektivnější práci s učebnicí 

a navigací žáků v textu. Čím více bude učebnice dokonalejší, tím více bude inspirovat 

žáka ke studiu a uspokojovat jeho potřeby. 

Přestože moderní technické prostředky velmi výrazně prostupují do procesu výuky, sílí 

v současné době humanizační tendence ve vyučování. Žádná technika však nenahradí 

mezilidské vztahy, které v procesu výuky mezi jednotlivými účastníky pedagogické 

interakce vznikají. Pokud jde o vzdělávací funkci komunikační techniky, pozměňuje 

i společenskou úlohu knihy, avšak v žádném případě jí nemůže nahradit. Je proto 

nezbytné rozvíjet ve škole kromě práce s počítači jako informačního zdroje i výchovu 

k práci knihou a ostatními textovými pomůckami, rozvíjet celý komplex dovedností 

práce s informacemi i s informačními prameny.
10

 

1.4 Nemateriální didaktické prostředky 

Didaktické prostředky nemateriální povahy rozdělujeme na didaktické zásady, 

vyučovací metody, organizační formy a pedagogické schopnosti. 

1.4.1 Didaktické zásady 

Ve společnosti se řídíme nastavenými pravidly, stejně tak i ve vyučovacím procesu 

musí každý učitel dodržovat určité zásady, přesněji řečeno didaktické zásady a pravidla, 

aby dosáhl odpovídající efektivity. 

Specifickou zvláštností didaktických zásad je, že se týkají všech etap vyučovacího 

procesu, všech metod a forem výchovně vzdělávací činnosti. Při aplikaci didaktických 

zásad ve výuce odborných předmětů musíme respektovat jejich ucelenost, vzájemnou 

provázanost a systémovost. Nejčastěji uváděná s výukou odborných předmětů je: 

- zásada názornosti 

- zásada uvědomělosti- aktivity 

                                                 
10

 VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ., H. Pedagogika pro učitele: podoby vyučování a třídní management, 

osobnost učitele a jeho autorita, inovace ve výuce, klíčové kompetence ve vzdělávání, práce 

s informačními prameny, pedagogická diagnostika. 2. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, c2011, 456 s. 

ISBN 978-802-4733-579 s. 223 
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- zásada soustavnosti- přiměřenosti 

- zásada trvalosti
11

 

Ve výuce praktického vyučování se často ještě uvádí zásada spojení teorie s praxí. 

Vedle těchto zásad se uvádějí například zásada výchovnosti, postupnosti, osobní postoj 

k žákům, cílevědomosti, zpětné vazby. 

Zásada názornosti 

Tato zásada by měla být pro učitele samozřejmostí, neboť s každou činností jsou žáci 

seznamováni na základě bezprostředního vnímání. Při uplatnění zásady názornosti, 

nesmí docházet k brzdění rozvoje individuálních schopností žáků, jejich tvořivosti 

a abstraktního myšlení. 

Zásada uvědomělosti a aktivity 

Obsahuje požadavky, aby žáci znali smysl a význam veškeré činnosti teoretické 

i praktické. Uvědomělé úsilí žáků podpoříme tím, že jim dáme řešit přiměřeně náročné 

úkoly a oni sami pod dohledem učitele ho vyřeší. K uvědomělosti také pomáhá 

soustavná kontrola a hodnocení výsledku. 

U aktivity se předpokládá, že žák má osobní zájem a touhu dosáhnout co nejlepších 

výsledků při řešení pracovních úkolů. 

Zásada soustavnosti a přiměřenosti 

Vyžaduje určitý požadavek na výběr potřebného učiva daného oboru, aby byl uspořádán 

v logickém sledu. Žáci si osvojí vědomosti a dovednosti v ucelené soustavě s ohledem 

na schopnost a vyspělost. v praktickém vyučování se nesmí porušit technologický 

postup. 

Zásada trvalosti 

Je taková zásada, která zdůrazňuje působení na žáky, aby osvojené vědomosti 

a dovednosti uměli v případě potřeby rychle a správně použít. U této zásady se 

předpokládá názorné předkládání učiva, spojení teoretických a praktických poznatků 

a důsledné opakování a procvičování.  

                                                 
11

 ČADÍLEK, M., LOVEČEK, A. Didaktika odborných předmětů. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2003. 173 s., s. 31 
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Zásada spojení teorie s praxí 

Tato zásada vyžaduje, aby žáci získané vědomosti a dovednosti v odborných 

předmětech mohli včas a na odpovídající úrovni uplatnit v praxi. 

1.4.2 Metody výuky 

Vyučovací metodou rozumíme cílevědomý, promyšlený postup, kterého učitel při výuce 

užívá za účelem dosažení stanoveného výchovně vzdělávacího cíle.
12

  

Učitel volí takové výukové metody, aby respektoval zákonitosti vyučovacího procesu 

a současně, aby vyučování bylo vedeno tak, aby žáci nepřijímali jen hotové vědomosti, 

ale naopak, aby pracovali samostatně a pokud to obsah učiva umožní, sami poznávali 

a objevovali nové souvislosti a přitom využívali vlastních získaných poznatků. 

Při volbě výukové metody bereme na zřetel vždy cíl výuky, obsah učiva a jeho rozbor. 

Vzhledem k tomu, že se jednotlivé metody prolínají, uvádím jen některé z nich. 

Metody slovní  

Do metod slovních řadíme výklad, přednášku, rozhovor, diskuzi, vysvětlování. 

Metody slovní jsou ze všech vyučovacích metod nejdůležitější, protože mluvené slovo 

v určité formě ostatní metody doplňuje. Má svůj obsah a formu směřující 

k zapamatování nových a k upevnění osvojených vědomostí (Čadílek, 2005) 

Příklad z praxe: 2 vysvětlování 

Vysvětlování v tematickém celku hygienické požadavky na provoz a zařízení 

gastronomické výroby, téma stroje a zařízení ve veřejném stravování - seznamuji 

žáky s návodem a obsluhou jednotlivých strojů a přístrojů a se zásadami 

bezpečnosti práce.  

Prostřednictvím obrázků kuchyňského zařízení v odborné učebnici seznamuji 

žáky s jednotlivými typy inventáře a jejich využití v provozu. 

                                                 
12ČADÍLEK, M., LOVEČEK, A. Didaktika odborných předmětů. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2003. 173 s., s. 42 
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V odborném výcviku se metoda slovní nejvíce využívá v kombinaci s metodou 

pozorování a metodou pracovní při instruktáži, kde dochází současně k předávání 

obsahu učiva žákům a k počátečnímu osvojování učiva. To se uplatňuje při výuce 

senzomotorických dovedností.13 

Příklad z praxe: 3 instruktáž 

Po teoretické výuce následuje zavedení žáků do cvičné kuchyně a následně jim 

předvádím jednotlivé stroje a přístroje, které budou během studia používat při 

výuce v kuchyni. 

Začínám od nejjednoduššího zařízení, a tím je ruční robot. Žákům předvádím 

a vysvětluji, jak se robot dá rozebrat a čistit. Následně již na připravené očištěné 

zelenině předvádím, jak pomocí robota nastrouháme brambory, ze kterých pak 

uděláme bramboráky. 

Nejdříve jim to ukazuji velmi pomalu a vysvětluji pracovní postup, podruhé lehce 

zrychlím a potřetí to provádím ve skutečném tempu. Načež nechám jednotlivé 

žáky, aby si to sami vyzkoušeli, a už jen upozorňuji na chyby, které udělají, 

popřípadě opakuji celou instruktáž znovu od začátku. 

Následuje ukázka výměny hrubého struhadla za struhadlo plátkové a výměna 

mísy. Znovu provádím instruktáž, jak se na plátky nastrouhá okurka, ze které si 

uděláme okurkový salát. 

Neustále jim vysvětluji, aby si všimli, jak u práce stojím, kde mám ruce, jak co 

držím, na co si během této činnosti mají dát pozor, aby správně dodržovali zásady 

bezpečnosti práce. 

Žáky během jejich činnosti hodnotím, chválím, pomocí fotoaparátu fotím nebo 

natáčím videozáznam na kameru. 

                                                 
13 ČADÍLEK, M., Didaktika praktického vyučování I. Pedagogická fakulta Masarykova univerzita 

v Brně. Brno, 2005. 104 s., s. 69 
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Metody písemných prací 

Metody psaných prací doplňují mluvené slovo učitele, neboť písemný záznam má delší 

a větší vliv na představivost a současně napomáhá k lepšímu zapamatování. Písemné 

práce jsou pro učitele zpětnou vazbou k ověření úrovně získaných vědomosti 

a dovednosti žáků. 

Příklad z praxe: 4 zpětná vazba 

Například v příloze 10.6 uvádím příklady didaktických testů, které využívám 

v jednotlivé fázi probraného učiva daného tématu. 

Po uzavření tematického celku, nejvíce využívám samostatné práce. Například 

po probraném tematickém celku „Vepřové maso“ žákům zadám téma 

„Vepřové maso a zdravá výživa.“ 

Žákům vysvětlím, co písemná práce musí obsahovat, jaký je její rozsah a kolik 

času na zhotovení mají. Jaký styl práce si zvolí, nechávám zcela na nich 

samotných. 

Práce může mít formu seminární práce, prezentace anebo podobu myšlenkové 

mapy. 

Metody práce s učebnicí, odbornou literaturou a technickou dokumentací 

V každém oboru je důležité si doplňovat nové poznatky a pracovat s určitými 

tabulkami, normami, s potřebnou dokumentací. Soustavná práce žáků s učebnicí 

a jinými písemnými informacemi podporuje spojení teorie s praxí a vyžaduje také, aby 

učitelé odborných předmětů a učitelé odborného výcviku spolupracovali, aby se nestalo, 

že učitel odborného výcviku pracuje s jinými normami než učitel odborných 

předmětů (Čadílek, 2005). 

Metoda práce s myšlenkovou mapou 

Myšlenkové mapy mají své místo také ve vzdělávání a ve výuce. Zejména 

v anglosaských zemích je tato metoda poměrně známá a rozšířená. v našich školách 

zatím nejsou moc známé, ale jejich možnosti jsou netušené. Své místo mají ve výuce 

nadaných žáků, ale také žáků se specifickými potřebami učení. 
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Podle H. Grecmanové (2007) a E. Urbanové (2007) je tvorba myšlenkové mapy 

obměna volného psaní. Doprostřed papíru nebo na tabuli se napíše pojem, otázka či 

konstatování, studenti píší kolem dokola vše, co je napadne se souvisejícím tématem 

a všechny své nápady spojí s hlavním pojmem (Kotrba, Lacina, 2011) 

Myšlenková mapa se považuje za prostorový brainstorming a vyhovuje studentům 

s prostorovou orientací
14

 

Myšlenkové mapy využívám ve své výuce v jakékoliv fázi probíraného tématu. Ať už 

začínám s žáky výuku nového tématu, nebo již něco znají, anebo na závěr k shrnutí 

a ujasnění tematického celku. Mapu využívám i ke zpětné vazbě a klasifikaci. 

Příklad z praxe: 5 vytvoření myšlenkové mapy 

Například při výuce na téma vepřové maso dám doprostřed tabule obrázek vepře 

a žáci se střídají u tabule a každý napíše heslovitě, co ví a zná o praseti. Ať už se 

to týká chovu, krmení, složení, chutě, vůně, využití masa v kuchyni, receptů, 

vepřových hodů. Zkrátka vše co jim přijde na mysl. 

Pochvíli, když už žáky nic nenapadá a spíše se už opakují, začínáme jednotlivé 

poznámky třídit do skupin, až vytvoříme jasný ucelený myšlenkový celek, který 

jasně chápou, protože je udělaný na jejich vlastních poznatcích. 

Pak postupně k jednotlivým skupinám začínám přidávat nebo upravovat odbornou 

terminologii a doplňovat chybějící informace, které zaznamenávám na tabuli jinou 

barvou pro lepší orientaci. 

Potom dávám žákům časový prostor, aby si mohli mapu nakreslit do svých 

pracovních sešitů, protože v následujících hodinách neustále s mapou pracujeme. 

Mapa se stává i prostředkem pro zpětnou vazbu. Žákům v následujících hodinách 

rozdám mapu z části vyplněnou a mají za úkol jí doplnit. Nebo na tabuli napíšu 

pojmy a oni je musí správně zařadit. 

Je třeba mít na paměti, že ne každé vyučovací téma, text, problém jde zpracovat do 

podoby myšlenkové mapy. Nejedná se o univerzální metodu, ale lze jí v kombinaci 

s jinými metodami a formami vyučovacího procesu využít. 

                                                 
14

 KOTRBA, T., LACINA., L. Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga. 2., přeprac. 

a dopl. vyd. Ilustrace Hana Šefrová. Brno: Barrister, 2011, 185 s. ISBN 978-808-7474-341. s. 114 
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Myšlenkové a mentální mapy ve výuce se nejvíce využívají ve spojení s interaktivní 

tabulí. K interaktivním tabulím Smart Board, které jsou na českých školách nyní 

nejpoužívanější, dostávají školy jednu legální licenci programu Smart Ideas. 

Tento program je právě velmi dobrý nástroj na tvorbu myšlenkových map a je svým 

jednoduchým a intuitivním ovládáním vhodný k použití na školách. 

Metody názorně demonstrační 

Pozorování předmětů a jevů, předvádění předmětů a jevů, práce s obrazem. 

Metody praktických dovedností 

Praktické aktivity žáků, laboratorní, experimentování, pracovní činnosti, dílenské 

činnosti. 

Ve své výuce nejčastěji využívám aktivizačních metod jako je instruktáž, simulační 

metoda, problémové a také inscenační metody. Jde o metody, které působí na několik 

smyslů žáků současně a vyžadují od nich soustředěnou pozornost. Při instruktáži 

dochází k předávání obsahu učiva žákům a současně k počátečnímu osvojování učiva. 

Simulační metoda umožňuje žákům získávat dovednosti, řešit a analyzovat problémy, 

které představují nejrůznější životní situace. Problémová metoda zpravidla navazuje již 

na probrané učivo a umožňuje řešení různých problémových situací. Při řešení 

problémů se uplatňují žáci podle svých schopností buď individuálně, nebo v týmové 

spolupráci. 

Příklad z praxe: 6 nastolení problému 

V kuchyni nastal problém: vývar je lehce zakalený a za chvíli se má servírovat. 

Cílem je naučit žáky i z méně kvalitního vývaru udělat dobrý vývar. Hlavně žáky 

vést k ekonomičnosti k surovinám a energii. Žáci přemýšlejí a hledají odpověď na 

to, co způsobilo zakalení vývaru a jak vývar vyčistit. Žáky nechám, aby sami 

problém vyřešili, a během práce zaznamenávám na tabuli jejich odpovědi. 

Shrneme odpovědi a zdůvodním žákům, co mohlo zakalení způsobit. Popíšeme 

postup čištění vývaru pomocí filtrování přes plátno a čištění pomocí rozšlehaných 

bílků. Zdůrazníme nutnost dodržování technologických postupů při přípravě 

vývaru i použití správných surovin.  
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Inscenační metodu používám hlavně při osvojování základních způsobů chování 

a jednání s lidmi (zákazníkem, nadřízeným). 

Za speciální vyučovací metodu lze považovat exkurzi, která se koná mimo prostor 

školy a žákům umožňuje poznávat ve skutečném prostředí celkovou atmosféru 

výrobního pracoviště. Tím se posiluje motivace a zájem o vybraný obor u žáků. 

Příklad z praxe: 7 exkurze s praktickou částí 

Příkladem je odborná exkurze 1. a 2. ročníku ve ****hotelu.  

Cílem exkurze bylo seznámit se s odbytovými středisky, výrobním střediskem, 

ubytovacím zařízením a ostatními službami hotelu. Žákům umožní tato exkurze 

lépe pochopit gastronomický a hotelový provoz. 

Žáci si mohli vyzkoušet práci ve skutečném odbytovém i výrobním provozu, od 

založení inventáře v restauraci hotelu, až po vyzkoušení vybavení kuchyně 

a přípravě italských specialit. Na vlastnoručně připravené tabuli si pak pochutnali 

na obědovém menu z italské kuchyně, na kterém se sami podíleli. 

V následující výuce žáci pomocí výpočetní techniky a internetu vyhledali další 

doplňující informace o vzniku a založení společnosti a o italské kuchyni. 

Na závěr odprezentovali své poznatky, zážitky a nabyté zkušenosti. 

Příklad z praxe: 8 exkurze s videoprojekcí 

Jako další příklad mohu uvést návštěvu pivovaru v rámci tématu výroba piva. 

Žáci v úvodu exkurze zhlédli videoprojekci o historii pivovaru a pak následovala 

prohlídka s výkladem o výrobě piva, jak tradičním způsobem, tak moderními 

metodami. Žáci si prohlédli varnu, spilky, ležácké sklepy a ostatní technologické 

provozy. Žáci byli velmi překvapeni, že přestože se při výrobě piva používají 

moderní prostředky řízené počítačem, tak způsob a technologický postup výroby 

piva zůstává stejný po několik století. 

V následující výuce stačilo pouze jednotlivé poznatky z exkurze utřídit, zopakovat 

a udělat zápis do sešitů. 
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1.4.3 Organizační formy výuky 

Organizační formy výuky znamenají uspořádání podmínek k realizaci vzdělávacího 

procesu. V jejich rámci se používají různé výukové zásady, metody a didaktické 

prostředky. Organizační formy výuky také tvoří vnější i vnitřní podmínky, ve kterých 

výuka probíhá. Organizační formy výuky by se dali rozdělit podle vztahu k osobnosti 

žáka, podle charakteru výukového prostředí a podle délky trvání vyučovacího procesu. 

Například ve formě podle vztahu k osobnosti žáka může jít o individuální výuku. 

Skupinovou formou rozumíme, když se pracuje se skupinou 3 - 6 žáků nebo ve výuce 

máme 10 - 12 žáků. 

Příklad z praxe: 9 skupinová výuka 

Skupinovou výuku využiji při zadání tématu Zdravá výživa a příprava pokrmů. 

V předcházející hodině jsem informovala žáky, co nás bude čekat a jaké si mají 

donést učební pomůcky, ty byly následující: pastelky, fixy, lepidlo, nůžky, archy 

balicího papíru, čtvrtky, různé časopisy týkající se gastronomie a zdravé výživy. 

V úvodní části výukového bloku žáky vždy seznamuji s tím, jaký je cíl naší výuky 

a jak bude probíhat. Stručným výkladem vysvětlím žákům, co je zdravá výživa, 

jaké jsou její přednosti a zásady, jak by měli zacházet se surovinami při přípravě 

pokrmů, aby se neztratila jejich hodnota. 

Žáci mají k dispozici své učební pomůcky, k vyhledávání dalších informací mají 

možnost školního počítače, mohou pracovat s odbornou literaturou a časopisy - 

Food service, Moderní vaření, Moje zdraví, Bio&Natur aj. 

Každá skupina si vybere prostor ke zpracování materiálu. Připraví si potřebné 

pomůcky, opět jim v případě potřeby poradím s vhodným výběrem. V průběhu 

výuky probíhá diskuse nad postupem přípravy, zpracování materiálu a jejich 

využití jako názorných pomůcek. Současně ověřuji znalosti žáků, jaké jsou 

technologické postupy jídel. 

Neustále sleduji jaká je schopnost žáků komunikovat a pracovat ve skupině. 

Kreativita je v plné režii skupiny. 

  



30 

Žáci se tím učí spolupracovat, komunikovat, trpělivosti a estetickému cítění. 

Během výuky probíhá diskuse nad postupem přípravy zvolených témat. Žáci si 

znovu ověřují znalosti některých technologických postupů (polévky, omáčky, 

přílohy, předběžná příprava zeleniny). Žáky sleduji, jak využívají svého 

estetického cítění při tvorbě koláží. 

Závěrečná část výuky je věnována prezentacím výsledků činnosti jednotlivých 

skupin. Po předvedené prezentaci hodnotím výběr vhodných obrázků ke 

zvolenému tématu, postoj k přípravě a zpracování, celkový estetický vzhled. Dále 

ústní projev při prezentaci a na závěr zhodnotím, jak si skupina po sobě uklidila 

pracoviště. 

Průběžně jsem během celého výukového dne dělala pomocí digitálního 

fotoaparátu fotografie, které jsem pomocí připojení na televizor žákům pustila 

jako příjemnou tečku na závěr výukového bloku. 

V neposlední řadě se může jednat o kolektivní neboli hromadnou výuku, kdy práce 

učitele je s velkou skupinou, třídou, kterou lze rozdělit na menší skupiny. 

Další rozdělení forem je podle charakteru výukového prostředí, například průběh výuky 

ve třídě nebo posluchárně, v odborných učebnách a laboratořích, v dílně, na 

školním pozemku a v přírodě, v terénu, jistou formou výuky jsou domácí úlohy. 

Základní organizační forma podle délky trvání výuky je vyučovací hodina (výuková 

jednotka). Je přesně časově vymezená, na naší škole je vyučovací hodina 45 minut. 

Specializovaný typ vyučovací hodiny je zkrácená nebo prodloužená výuková 

jednotka. Do formy podle délky trvání výuky řadíme také vysokoškolskou přednášku, 

seminář, cvičení nebo i speciální kurz (Čadílek 2005) 

1.5 Využití didaktických prostředků obecně 

„Didaktická technika a učební pomůcky mohou působit jako sdělovací, vzdělávací 

a dorozumívací prostředek, kterým působí učitel na žáky v rámci vzdělávacího procesu. 

Tyto prostředky mohou splnit svou funkci a přispět k optimalizací řízení výuky jen tehdy, 



31 

jestliže tvoří součást systému pedagogických zásad, metod a prostředků používaných 

ve výchově - vzdělávacím procesu.
15

 

U všech výukových prostředků je nutné sledovat jejich profesní aktuálnost, která je 

jedním z rozhodujících hledisek pro výběr výukových materiálů. Důležitou rolí při 

naplňování funkcí didaktických prostředků ve výuce je především potřebná 

pedagogicko – psychologická schopnost, metodický talent, ale i aktivita učitele. Učitel 

je zdrojem dorozumívání a předává žákům informace o obsahu učiva. Učitel musí 

hlavně umět žáky správně a vhodně motivovat, zjišťovat úroveň, jak si osvojili probrané 

učivo, musí řídit průběh hodiny, manipulovat dobře s učebními pomůckami, 

didaktickou a diagnostickou technikou. Procvičovat a opakovat učební látku tak, aby si 

jí žáci správně osvojili, připravovat pro žáky samostatnou práci jak na hodinu, tak na 

doma. Učitel by měl také odborně odpovídat na dotazy a řešit problémy vzniklé 

v průběhu výuky. Na žáky působit přímo nebo nějakými technickými výukovými 

prostředky. Podle výsledků žákova učení, by měl učitel upravit průběh další výuky. 

Nemá smysl, když žák nepochopí základní podstatu učiva s ním pokračovat v další 

navazující a složitější výuce. 

Rozvoj moderních technických prostředků proniká do všech oborů bez výjimky. 

Didaktické prostředky v každé své době byly využívány při výuce, protože jsou její 

nedílnou součástí. Dnes si neumíme ani bez nich výuku představit, protože nám 

snadněji napomáhají k dosažení výchovně vzdělávacích cílů. Vývoj didaktických 

prostředků závisí na rozvoji civilizace, kultury a techniky. 

1.6 Využití didaktických prostředků v teoretickém vyučování 

Vybavení pro výuku a používání didaktických prostředků je velmi důležité. Učební 

pomůcky jsou předměty přibližující nebo napodobující skutečnost a mnohdy jsou kopií 

reality, které žák v praxi bude používat nebo se s nimi v praxi nesetká, anebo může jít 

o prostředek, který je těžko popsatelný. V příloze 10.2 ukázka nástěnných tabulí, 

výukové prostředky volí učitel tak, aby dodržoval zákonitost vyučovacího procesu. 

Vhodné zvolení didaktického prostředku závisí na aktuálním cíli dané výuky, z logiky 

                                                 
15ČADÍLEK, M., LOVEČEK, A. Didaktika odborných předmětů. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2003. 173 s., s. 123 
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věci a hlavně podle učebních možností žáků. Učitel při vyučování používá různé 

propojení více didaktických prostředků tak, aby žák byl při výuce aktivní, výuka ho 

zajímala a bavila. V neposlední řadě musí učitel vycházet ze svých možností, zkušeností 

a odborných znalostí.  

V dnešní době si jen těžko představíme učitele odborných předmětů, který by při výuce 

používal pouze své komunikační schopnosti a nepoužíval učební pomůcky a technická 

zařízení. 

Odborné předměty jsou vyučovány ve školní budově ve třídách. Některé školy dle 

svých finančních možností mají pro jednotlivé předměty speciálně vybavené učebny, 

aby vyhovovaly a splňovaly dané požadavky na výuku daného předmětu. 

Pro výuku výpočetní techniky je zapotřebí vybavená učebna počítači a propojení 

s dalšími přídavnými zařízeními tak, aby žák byl schopen ve svém profesním životě 

správně a efektivně tyto nástroje využívat. 

Předpokládá se, že například učebna pro odborný předmět stolničení, je přizpůsobena 

a vybavena restauračním a barovým inventářem. Žáci se učí jak s vybavením 

odbytových středisek šetrně a bezpečně zacházet, jak postupovat při jejich údržbě. 

U předmětu technologie přípravy pokrmů, jsou seznamováni s technologickými postupy 

přípravy pokrmů a nápojů a se základními druhy strojů a zařízení, škola proto musí mít 

plně zařízenou a vybavenou cvičnou kuchyň. Tak by se dalo pokračovat dále. Žáci se 

v těchto odborných a vybavených učebnách naučí nejen obsluhovat tato zařízení, ale 

i udržovat pořádek a po vykonání práce opustit čisté pracoviště. 

Výuka odborného předmětu nemusí probíhat pouze v těchto učebnách nebo formou 

frontální výuky s využitím odborné učebnice. Výuka se může stát ještě zajímavější 

s pomocí názorné prezentace. 

Pomocí aplikace PowerPoint od společnosti Microsoft můžeme připravovat materiály 

na prezentaci prostřednictvím projektoru. Program umožňuje do prezentací vkládat 

texty, obrázky, grafy, tabulky, videa, upravovat je, a používat různé efekty. Prezentaci 

můžeme vysílat i na internetu, pomocí nových přechodů a zdokonalení nové animace 

můžeme upoutat pozornost žáků. Prezentaci je možné tisknout a využívat množství 

efektů, které nám umožní vytvářet jednoduché i složité prezentace. Vytvořená 
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prezentace se může využít při výkladu nového probíraného učiva nebo při opakování 

shrnutí nejdůležitějších bodů (Kotrba, Lacina 2011). 

Při tvorbě prezentace se musí dodržovat několik zásad. Doprovodný text by měl být 

krátký, výstižný, nejlépe heslovitý. Vložené objekty volit tak, aby byly zřetelné, jasné 

a nezakrývaly informace, které chceme žákům sdělit. Při psaní prezentací používáme 

maximálně 3 druhy písma, používáme standardní písmo. Abychom předešli možným 

komplikacím při spuštěni prezentace v jiném počítači. Animace objektů a textu 

používáme s mírou. Příliš mnoho různých efektů může být na první pohled působivé, 

ale zbytečně odvádí pozornost žáků. 

Prezentace s využitím interaktivní tabulí umožňují využít aktivizační metody. 

Pro vyučujícího odborných předmětů jsou prezentace velkou výhodou zejména při 

doplnění učiva a zajímavostí, které nejdou jinak sdělit. Při interaktivních prezentacích 

se žáci aktivně zapojují do výuky. 

Pro prezentaci je dobré napsat stručné texty, abychom žákům umožnili snadný zápis 

poznámek. Prezentaci může učitel vytvořit i jako podklad pro domácí práci i pro 

souhrnné opakování. Vzor prezentace na téma „Vnitřnosti“ je uvedena 

v příloze 10.3. U žáků a učitelů je v oblibě pouštění videa. Pomocí výpočetní techniky 

nebo videorekordéru, DVD přehrávače a televize je možné žákům pustit filmovou 

instruktáž. Čas trvání jednotlivých programů je různý, většinou trvají 15 až 20 minut. 

Příklad z praxe: 10 video instruktáž 

Při výuce na téma zpracování kapra využívám na internetové stránce16 filmovou 

instruktáž s názvem Zpracování kapra. 

Jde o zpracování v prostředí domácí kuchyně, ale to vůbec nevadí. Důležité je, že 

žáci mají ucelenou představu, jak takové zpracování kapra vypadá. 

Nejvíce oceňuji na tomto filmovém zpracování, že je rozdělen na 6 dílů - 

usmrcení, odstranění šupin, kuchání, porcování, odstranění kůže z porcí 

a prořezávání kostí při přípravě filetůz kapra.

                                                 
16 Zpracování kapra. [online]. [cit. 2014-04-03]. Dostupné z: 

http://www.youtube.com/view_play_list?p=8ED3CD6EC4F685F4 

http://www.youtube.com/view_play_list?p=8ED3CD6EC4F685F4
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Jednotlivé díly se mohou pustit samostatně nebo jako 11 minutový instruktážní 

film. Nejprve žákům pustím celý film a bez přerušování je nechám v klidu ho 

shlédnout. Potom teprve rozebereme jednotlivé úseky filmu.  

Velká výhoda je, že žáci si mohou filmovou instruktáž pustit doma na svých 

počítačích. 

1.7 Využití didaktických prostředků v odborném výcviku 

„V odborném výcviku používáme takovou technickou a účetní dokumentaci, která je 

obvyklá v provozních podmínkách, pro které se učni připravují, a kterou budou po 

vyučení při této práci používat“
17

 

Do technické dokumentace patří: výkresy, schémata, grafy, dílenské tabulky, 

kuchařské normy a jiné technologické výrobní i pracovní postupy. 

Do účetní dokumentace řadíme: materiálové listy, výdejní a příjmové doklady, 

kalkulační listy, mzdové listy, účetní knihy. 

Než žáci začnou pracovat v odborném výcviku, musí si nejprve osvojit základní 

vědomosti z odborných předmětů. v tomto okamžiku je důležité, aby učitelé a mistři 

odborných předmětů spolupracovali a tím žáci získávali teoretické znalosti, které si 

mohou v následujících hodinách odborného výcviku vyzkoušet a získat praktické 

dovednosti. Harmonii mezi odbornou teorií a praxí nazýváme horizontální a vertikální 

soulad učiva. 

Při odborném výcviku žáci začínají základními nejjednoduššími úkoly tak, aby si 

osvojili postupem času všechny důležité návyky v daném oboru v souladu 

s dodržováním bezpečnosti práce a hygienického minima. Učitel vede žáky k tomu, aby 

se postupně naučili používat samostatně základní technickou dokumentaci svého oboru. 

A zde jsou důležité mezipředmětové vztahy, kde jde o propojování více předmětů, 

které spolu úzce souvisí. v oboru hotelnictví se jedná hlavně o odborné předměty 

technologie přípravy pokrmů, technika obsluhy a služeb, nauka o výživě, řízení 

                                                 
17ČADÍLEK, M., Didaktika praktického vyučování I. Pedagogická fakulta Masarykova univerzita 

v Brně. Brno, 2005. 104 s., s. 68 
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hotelového provozu, marketing, management, cestovní ruch, ekonomika, účetnictví, 

právo, obchodní korespondence a informační a komunikační technologie. 

Při odborném výcviku si je žáci dávají do souvislosti a tím si propojují znalosti 

a dostávají komplexní náhled na svůj obor. v praxi se často stává, že žák měl zkreslené 

představy o oboru, který si zvolil nebo mu ho vybrali rodiče. 

Příklad z praxe: 11 příklad z oboru hotelnictví 

Velmi dobrým příkladem by mohl být obor hotelnictví. Mnoho žáků si ho vybere 

s představou, že budou sedět v kanceláři nebo na recepci. Bohužel skutečnost je 

úplně jiná, a když zjistí, že v podstatě musí zvládnout kompletní vedení hotelu, 

znát obory jako kuchař, číšník, provozní nebo účetní, k tomu musí umět dva cizí 

jazyky a samozřejmostí je velmi dobrá práce s počítačem, málokdo tento velmi 

náročný obor dokončí a raději přejde na nějaký snazší. 

Nejčastěji využívané metody odborného výcviku při práci s technikou a učební 

dokumentací je instruktáž, která je rozdělena do tří částí - instruktáž úvodní, průběžná 

a závěrečná. Pak metoda situační kdy se žák musí, naučí jak reagovat například při 

změně pracovního prostředí nebo při změně pracovních předmětů jako je používání 

jiných materiálů. Problémové metody, které často navazují na probrané učivo 

v odborných předmětech a umožňují žákům využít k řešení různých problémových 

situací. Ať už by se jednalo o problém například nedodání včas nebo vůbec 

objednaného materiálu (surovin) nebo jak by si počínali v roli provozní a řešili by 

situaci, kdy dva zaměstnanci výrobního střediska nedorazí do zaměstnání. A tady 

v kombinaci inscenační metodou by žáci mohli ne jen řešit daný problém, ale i ho 

zahrát jak by se oni v dané situaci zachovali. 
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2 Charakteristika oboru 

2.1 Údaje o škole18 

Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. v Jablonci nad Nisou je soukromým 

subjektem a jde o jednu z poboček, které zřizuje JUDr. Emil Ščuka. 

Vzdělávání na pobočce školy je určeno zejména pro studenty romské menšiny 

a studenty sociálně znevýhodněné. Z přijetí ke studiu nejsou vyloučeni ani ostatní vážní 

zájemci o uvedené obory 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus a 65-51-E/02 Práce ve 

stravování. 

Záměrem školy je umožnit studentům vzdělání, odpovídající zvolenému směru studia 

nejen v oblasti vědomostí a praktických dovedností, ale i společenské výchovy. 

Vyučovací metody jsou voleny tak, aby si studenti základní učivo zapamatovali trvale, 

aby se převážnou většinu učiva naučili ve škole a nebyli nepřiměřeně zatěžováni 

domácí přípravou. 

2.2 Obsah oboru vzdělávání Hotelnictví 

„Vaření není chemie, je to umění. Vyžaduje instinkt a chuť, ne přesné dávkování.“ 

Xavier Marcel Boulestin 

Gastronomie a její vývoj ve společnosti je historicky bohatá a vyvíjí se společně 

s vývojem člověka. Gastronomie je srovnatelná s hudbou. Jejich porovnání se přímo 

nabízí. Poslech hudby je stejně jako konzumace jídla zážitkem individuálním, zážitkem 

určitého okamžiku, a proto zážitkem pomíjivým, ale přesto hlubokým. Stejně jako hudba 

má i gastronomie svoje skladatele a své interprety. Mistr kuchař je špičkovým 

interpretem, často i skladatelem. Recept je vlastně partiturou připravenou k přehrání. 

Vysoká gastronomie je srovnatelná s koncertem vážné hudby. Šéfkuchař je dirigent 

a orchestr je složen z kuchařů a číšníků.
19

 

                                                 
18

 Střední odborné školy Managementu a Práva [online]. [cit. 2014-04-08]. Dostupné z: 

http://www.sosmap.cz/  

19Muzeum gastronomie: Gastronomie a hudba. [online]. [cit. 2014-04-10]. Dostupné 

z:http://www.muzeumgastronomie.cz/cs/o-gastronomii  
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Rychlý rozvoj v této oblasti přináší nové požadavky na přípravu odborníků. Tou může 

být vyučení v oboru, studium na střední odborné škole nebo rekvalifikace. Všechny 

formy studia poskytují určitý rozsah znalostí, vědomostí a dovedností, které je ale 

potřeba neustále prohlubovat a zdokonalovat. 

2.3 Profil oboru20 

Kód a název vzdělávacího programu: 65-42-M/01 Hotelnictví 

Délka a forma studia: čtyřleté denní studium 

Studijní obor je určen pro: hochy a dívky 

Podmínky přijetí: ukončení 9. ročníku ZŠ a zdravotní způsobilost 

Způsob ukončení vzdělání: maturitní zkouška 

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Absolventi studijního oboru se stávají profesionály ve službách stravovacích, 

ubytovacích, informačních, provozních a řídících v hotelovém provozu a v cestovním 

ruchu. 

Škola směřuje k výchově odborníků prostřednictvím výuky v teoretických a praktických 

předmětech. V teoretickém vyučování jsou využívány moderní metody výuky za 

přispění nových didaktických pomůcek a moderní techniky, jako jsou dataprojektory, 

videokamery, interaktivní tabule, multimediální počítače, ale také osvědčené standardní 

metody frontální a skupinové výuky. Žáci jsou hlavně motivováni k týmové spolupráci. 

Naopak v praktickém vyučování předmětů technologie přípravy pokrmů 

a technika obsluhy a služeb probíhá realizace a nácvik jednotlivých technologických 

procesů v laboratorní kuchyni v pravidelných několikahodinových blocích. Zde je 

preferován individuální přístup, každý žák samostatně vykonává nácvik odborných 

dovedností pod dohledem učitele. Ve vyšších ročnících je realizována praktická výuka 

v reálných pracovních podmínkách ve spolupráci s vybranými sociálními partnery 

v regionu, kde žáci získávají praktické dovednosti a zkušenosti. Kromě odborných 

                                                 
20 Školní vzdělávací program: 65-42-M/01 Hotelnictví. [online]. [cit. 2014-04-08]. Dostupné z: 

http://www.sosasou-vlasim.cz/svp/hotelnictvi_a_turismus.pdf 
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kompetencí zde posilují kompetence komunikativní a sociální, včetně nácviku řešení 

možných problémů či neobvyklých situací. 

2.4 Profil absolventa oboru Hotelnictví 

Absolvent daného oboru má předpoklad uplatnit se při výkonu odborné 

činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v různých pracovních 

pozicích a právně organizačních formách podnikání v široké oblasti hotelového 

průmyslu. Měl by ovládat též další související služby v cestovním ruchu. Měl by 

ovládnout dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace. Při přípravě absolventa 

se klade důraz na profesionalitu, přesnost, slušné chování, umění jednat s lidmi, 

dodržování právních norem a profesní etiku. 

2.5 Možnost dalšího vzdělávání 

Kromě přímého pracovního uplatnění mohou absolventi pokračovat ve studiu na 

vyšších odborných školách nebo na vysokých školách se zaměřením na hotelnictví, 

ekonomii či cestovní ruch. Studenti mají též možnost osvojení si teoretických 

i praktických znalostí při pobytu na zahraničních stážích. To sebou přináší spoustu 

pozitiv, především dokonalé procvičení cizího jazyka, poznání zvyklostí odlišných 

kultur i praktik užívaných v cizích kuchyních a schopnost adaptovat se na cizí 

a domovu vzdálené prostředí. 

2.6 Technologie přípravy pokrmů21 

2.6.1 Charakteristika předmětu technologie přípravy pokrmů 

Předmět technologie přípravy pokrmů je zaměřený na přípravu pokrmů teplé i studené 

kuchyně, moučníků a kalkulaci pokrmů. v průběhu předmětu se učí teoreticky 

a prakticky přípravy běžných i technologicky náročných jídel teplé i studené kuchyně, 

teplých i studených moučníků, ovládání základní techniky, osvojení zásad správné 

výživy, nácvik estetické úpravy pokrmu. Výuka teoretická probíhá v prostorách školy 

a praktický nácvik probíhá ve školní cvičné kuchyňce. Tento odborný předmět se 

vyučuje v hodinovém bloku v trvání čtyř po sobě jdoucích vyučovacích hodinách. 

                                                 
21 Školní vzdělávací program: 65-42-M/01 Hotelnictví. [online]. [cit. 2014-04-08]. Dostupné z: 

http://www.sosasou-vlasim.cz/svp/hotelnictvi_a_turismus.pdf 
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2.6.2 Tematické plány 

Školní vzdělávací program hotelnictví se uskutečňuje na základě státem stanoveného 

rámcového vzdělávacího programu. Cílem školního vzdělávacího programu je připravit 

natolik kvalifikovaného zaměstnance, který se uplatní na trhu práce a je schopen 

celoživotně se vzdělávat a tak obstát v konkurenčním prostředí jak v naší republice, tak 

i v zahraničí. 

Na základě učebního plánu si každý vyučující vytváří tematický plán svého předmětu. 

Jaké didaktické prostředky využijí ve výuce, vybírají jednotliví vyučující se zřetelem 

k charakteru daného předmětu, ale v koordinaci s ostatními vyučujícími a s ohledem na 

možnosti školy. 

2.6.2.1 Příklad tematického plánu předmětu technologie přípravy pokrmů 

Před jejich zpracováním si musí učitelé odborných předmětů uvědomit, že učivo má na 

sebe věcně a časově navazovat a vzájemně se doplňovat. Tematický plán schvaluje 

ředitel školy a potom je závazný. 

Předmět technologie přípravy pokrmů je zaměřený na přípravu pokrmů teplé i studené 

kuchyně a moučníků, a kalkulaci nákladů na přípravu pokrmu. v průběhu předmětu si 

student osvojí teoreticky i prakticky náležitosti přípravy běžných i technologicky 

náročných jídel teplé i studené kuchyně a teplých a studených moučníků. 

Musí ovládnout základní techniky přípravy, sžít se se zásadami správné výživy 

i nacvičit zákonitosti estetické úpravy pokrmu. Výuka teoretická probíhá v prostorách 

školy a praktický nácvik probíhá ve školní cvičné kuchyňce. 

Výuka je obsahově, časově a organizačně vymezená. U žáků by měly být rozvíjeny 

především klíčové kompetence, které následně musí být schopni používat ve svém 

životě i v praxi. Ať už se jedná o běžné komunikační schopnosti nebo o využívání 

informačních a komunikačních technologií, či o odborné kompetence. Cílem mé výuky 

není jen předat určité množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností, ale 

snažím se, aby hlavní výukový cíl byl spojen s aktivní činností žáků, což jim umožňuje 

získané teoretické znalosti ihned vyzkoušet v praxi. Důraz se přitom snažím klást na 

samostatnou práci žáků, především na jejich osobní zodpovědnost a samostatnost. 

Ale i týmová spolupráce je předmětem mého pedagogického zájmu. 
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V praxi se mi osvědčilo, probíhá-li výuka v několikahodinových blocích. Ve 

vyučovacím bloku vidím velké pozitivum, mohu si zorganizovat výuku tak, abychom 

vše v klidu a bez časového stresu zvládli, praktické vyučování se snáze realizuje, 

a zároveň se více sblížím s žáky. 

Uvádím v příloze 10.1 příklad celoročního tematického plánu pro obor hotelnictví 

a turismus, pro první a druhý ročník. Výuka odborného předmětu je rozvržena do 

33 týdnů a vyučována po čtyřech vyučovacích hodinách. v průměru se výuky zúčastňuje 

v prvním ročníku 5 - 6 žáků, v druhém ročníku 7 - 8 žáků. Ale dle mých zkušeností ne 

všichni z těchto žáků mají zájem tento obor vystudovat. Chodí sice do výuky 

pravidelně, ale bez zájmu. 

3 Využití konkrétních didaktických prostředků  

V odborném předmětu „Technologie přípravy pokrmů“ půjde zčásti o využití 

didaktických prostředků frontální výuka a skupinové vyučování, kde není důležitý 

pouze výsledek, ale i postup k dosažení cíle. 

V hodinách využiji hned několik organizačních forem a metod výuky. Při teoretické 

části převážně využívám např. frontální organizační formu, při níž kladu důraz 

zejména na metody monologické (výklad, vysvětlení), dialogické (dialog), názorně 

demonstrační (obrázky, předvedení činnosti), metody práce s odbornou literaturou 

(normy, receptury). v praktické „laboratorní“ části většinou využívám např. 

skupinovou organizační formu s využitím metody samostatné práce studentů, 

praktické činnosti (práce ve školní laboratorní kuchyni, restauraci), problémové 

metody (vznikl problém - jak ho řešit?), inscenační (hraní rolí např. „host-obsluha“), 

situační (řešení konfliktů „na pracovišti“), diskuze (pohovoří o svých zkušenostech, 

poznatcích, problémech). 

Příklad z praxe: 12 praktické cvičení 

Zahájení výuky probíhá frontální výukou s využitím v kombinaci s výše 

uvedených metod. Žáky seznámím s cílem výuky, s představou, jak by měla 

výuka probíhat. Co bychom měli probrat za nové učivo a v případě, že budeme 

mít vše hotové, je možné ukončit výuku i o něco dříve než je naplánované.  
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Na začátku teoretické části výuky si prověřím žáky (využitím dialogové metody), 

co si pamatují z předešlých hodin. Systematicky přejdu k tématu dnešního 

výukového cíle a využitím metody slovní (výkladu, vysvětlování a dialogu) 

žákům vyložím nové učivo. 

Po teoretické výuce se žáci převléknou do pracovních oděvů a připraví se na 

praktickou část výuky. Ta probíhá např. skupinovou formou výuky. Žáky 

rozdělím do 2. skupin (3-4 žáci). 

Každá skupina má určen cíl své práce například 

1. skupina - pokrm „Karbenátek smažený s vařenými brambory“ 

2. skupina - pokrm „Sekaná pečeně s bramborovou kaší. 

Všechny skupiny mají dané jídlo připravit pro 6 osob. Jejich doba přípravy by 

neměla přesáhnout hodinu a půl. Kuchařská činnost skončí v momentě, kdy daný 

pokrm naservírují na příslušný inventář.  

K dispozici mají školní laboratorní kuchyň se základním vybavením. Suroviny 

potřebné pro jejich pokrm si sepíšou a dostanou od učitele (vše potřebné jsem již 

zajistila a donesla na praktické cvičení).  

Žákům jednotlivě řeknu svoji představu o tom, co by měl v dané skupině dělat 

a jaká je jeho role. Pak už nechávám žáky pracovat samostatně. 

Nyní se stávám koordinátorem, konzultantem, asistentem, poradcem. 

Chodím a pozoruji dění na pracovišti. Všímám si chování a přístupu k činnosti 

jednotlivých žáků i celé skupiny. Pomáhám tam, kde je třeba. Převážně po celou 

dobu praktického cvičení využívám metodu dialogovou (dialog) a monologovou 

(vysvětlování). Během výuky je hodnotím a motivuji k dalším aktivním 

činnostem. 

Vzniklé konfliktní situace okamžitě řešíme a navrhujeme, jak by se příště vzniklý 

incident měl řešit, popřípadě jak se zachovat, aby vůbec k dané situaci nedošlo. 

Na závěr celé praktické činnosti shlédneme videozáznam pořízený během dne 

a žáci zhodnotí práci svojí, celé skupiny i ostatních skupin.  
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4 Vyhodnocení použití didaktických prostředků  

Výuka technologického předmětu v jednom bloku, jak jsem se již dříve zmiňovala, se 

mi osvědčila. Nedochází tu k žádnému časovému stresu, můžeme si průběh hodiny 

kompletně naplánovat. K cíli výukového bloku nemusím přistupovat způsobem 

frontální výuky, která je vhodná pouze na úvod hodiny, naopak pokračuji s navázáním 

nebo propojením jinou organizační formou výuky, například skupinové nebo 

individuální, kde se jedná o aktivizační metody a žáci je preferují. Dochází 

k různorodému, přímému i nepřímému vzájemnému působení učitele a žáků.
22

 

Žáci rádi pracují na praktických úkolech, rádi řeší úkoly vyžadující kreativitu a vlastní 

úsudek. Proč toho tedy nevyužít? 
23

 

Používám skutečné technické prostředky, aby žákům co nejvěrohodněji přiblížily 

skutečnou reálnou situaci v praktickém životě daného oboru. Jsou pro žáky zajímavější 

a tím, že si z části sami mohou řídit a organizovat výuku, se žáci učí pracovat ve 

skupině i individuálně a tím nést za své konání a rozhodnutí zodpovědnost. 

Je lépe, když se žáci s technickým zařízením seznamují pod dohledem učitele a tím 

získávají správné pracovní návyky. Učí se používat správné suroviny, technické 

postupy tak, aby odpovídali trendu doby. 

Při prvním kontaktu s technickým zařízením mají problémy ho využívat, například než 

by použili na strouhání robot, tak raději budou používat ruční struhadlo, protože se 

přístroje bojí nebo jsou líní ho pak umýt. 

Učitel zde nemá jen roli vzdělávací, výchovnou, ale i bezpečnostního technika 

(bezpečnost při práci, v případě zranění umět poskytnout první pomoc,…). Učitel musí 

mít dopředu dobře propracovaný celý plán výuky a dobré organizační schopnosti, tak 

aby zvládl i nečekané situace během dne.  

                                                 
22

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy 

vyučování. 2., rozš. a aktualiz. vyd., [V nakl. Grada] vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 322 s. ISBN 978-80-

247-1821-7., s. 221 

23
 KOTRBA, T., LACINA., L. Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga. 2., přeprac. 

a dopl. vyd. Ilustrace Hana Šefrová. Brno: Barrister, 2011, 185 s. ISBN 978-808-7474-341., s.52 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat dostupnou odbornou literaturu a zpracovat 

přehled využití moderních didaktických prostředků ve výuce. 

K didaktickým prostředkům materiální povahy patří učební pomůcky, didaktická 

technika, výukové prostory a jejich vybavení a vybavení učitele a žáka. Mezi prostředky 

nemateriální povahy pak didaktické zásady, vyučovací metody (slovní, písemné práce, 

práce s učebnicí, tvorba a využití myšlenkové mapy, názorně demonstrační, praktických 

dovedností) a organizační formy vyučování (frontální, skupinové a individualizované). 

Tuto teoretickou část práce jsem doplnila o praktické příklady využití didaktické 

techniky, vyučovacích metod a organizačních forem vyučování ve výuce odborného 

předmětu. 

V další praktické části práce jsem krátce představila střední odbornou školu se 

zaměřením na obor Hotelnictví a vyučovací předmět Technologie přípravy pokrmů. 

Charakterizovala a analyzovala jsem vlastní zkušenosti začínající učitelky tohoto 

odborného předmětu a shrnula své dosavadní zkušenosti s uplatněním moderních 

didaktických prostředků ve výuce. 

Doufám, že popsané praktické ukázky využití těchto didaktických prostředků ve 

vyučování potvrzují to, o čem jsem se přesvědčila při své nepříliš dlouhé učitelské 

praxi: moderní didaktické prostředky - didaktická technika a další učební pomůcky, 

vyučovací metody a organizační formy výuky - jsou - li použity promyšleně a cíleně, 

vedou k celkovému zefektivnění výuky - ke zvýšení zájmu o učivo (a tím i o učební 

obor), k udržení vyšší pozornosti žáků při vyučování, k trvalejšímu osvojení učiva 

a k rychlejšímu a trvalejšímu vytvoření dovedností a návyků při praktické aplikaci. 
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10 Přílohy  

10.1 Ukázka tematického plánu pro 1 a 2 ročník 

Tematický plán učiva Technologie přípravy pokrmů pro 1. Ročník 

Učební obor: Hotelnictví a turismus 65-42-M/01 

Tematický plán: Technologie přípravy pokrmů 

Třída: 1. a        počet žáků: 9 

Časová dotace: 4 hodiny v týdnu, celkově 132 hodin 

Září 

 

1 
Hygienické požadavky na provoz a zařízení gastronomické výroby. Ochrana 

zdraví a bezpečnost práce. Organizace práce ve výrobě. Zásady zdravé 

výživy. Hygiena, ochrana, organizace, zásady, změny 

2 Potraviny - rozdělení. Předběžná příprava základních druhů potravin. 

3 Příprava potravin rostlinného původu - čištěni suchou, mokrou cestou 

4 
Příprava potravin živočišného původu - mechanické zpracování potravin, 

krájení, vykrajování do tvarů, sekání, strouhání, mletí, lisování, míchání, 

tření – šlehání 

Říjen 

 

5 - 8 

Tepelné zpracování potravin v pokrmy - spařování (blanšírování), 

předvaření, vaření, dušení, druhy základů, zahušťování, opékání, pečení, 

způsoby pečení, zapékání (gratinování), grilování, smažení. Ke každému 

technologickému zpracování následují nejpoužívanější receptury. 

Listopad  

9 
Polévky - vývar A, B, C, rybí, zvěřinový, z vnitřností, zeleninový, z hub, z 

koření 

Polévky - zahušťování, zjemňování, kořenění a dochucování, rozdělení 

10 - 11 Polévky - z hovězího, telecího, vepřového, skopového, drůbežího masa 

a kostí, z ryb, zvěřiny, dokončované před hostem, receptury. 

Prosinec 

 12 Polévky - z ryb, zvěřiny, dokončované před hostem, receptury. 

Leden  

 
13 

Polévky - z luštěnin, obilovin, zeleniny, z brambor, pečiva, mléka 

a mléčných výrobků, hub, zvláštní, z alkoholických nápojů, studené, 

dokončované před hostem, receptury. 

14 Polévky - vložky a zavářky 

15 
Přílohy i hlavní pokrmy z brambor - oškrábaných, oloupaných, vařených, 

dušených, smažených, vařených ve slupce, ze zapečených, pečených, 

syrových, těsta, polotovary, receptury. 

16 Shrnutí učiva, opakování 
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Únor  

 
17  

Přílohy i hlavní pokrmy z brambor - oškrábaných, oloupaných, vařených, 

dušených, smažených, vařených ve slupce, ze zapečených, pečených, 

syrových, těsta, polotovary, receptury. 

18 Přílohy i hlavní pokrmy z obilovin - kroupy, krupky, jáhly, pohanka, ovesné, 

žitné a pšeničné vločky, z hrubé mouky a krupice, receptury 

19 
Přílohy i hlavní pokrmy z těstovin, rýže 

Přílohy i hlavní pokrmy z luštěnin - čočka, fazole, hrách, sója, receptury 

Březen 

 

20 - 22 

Přílohy i hlavní pokrmy ze zeleniny - cibule, česnek, pór, kořenová zelenina - 

černý kořen, křen, mrkev, celer, pastiňák, petržel, ředkev, ředkvička, řepa 

salátová - využití, tepelné úpravy 

Přílohy i hlavní pokrmy ze zeleniny - košťálová - artyčoky, brokolice, chřest, 

kapusta hlávková, kadeřavá, růžičková, kedluben, květák, zelí hlávkové, 

kysané, čínské, pekingské. 

Přílohy i hlavní pokrmy ze zeleniny - rozdělení - lusková - fazolové lusky, 

hrášek, 

- plodová - cuketa, kukuřice cukrová, lilek, okurky, paprika, patisony, rajčata, 

tykev, 

- zelené natě - kopr, libeček, pažitka, petrželka, nať cibule, nať česneku, 

bazalka, dobromysl, kerblík, koriandr, lebeda zahradní, máta peprná, 

meduňka, saturejka, využití, receptury. 

Duben 

 
23 

Bezmasé pokrmy - z brambor, luštěnin, zeleniny, mléko a mléčné výrobky, 

tvaroh, sýry - dělení, tepelná úprava - vařením, roztavením, pečením, 

zapékáním, smažením využití, receptury 

24 Bezmasé pokrmy - vejce - vaření, ve vodní lázni, zapékání, pečení, smažení, 

receptury 

25 - 27 

Moučné pokrmy a moučníky - z obilovin, z těstovin, nudle, z různých druhů 

těst 

- bramborové, ze spařeného, z pálené, z tvarohového, z litého vaječného, z 

litého piškotové hmoty, z kynutého, nákypy, krémy, receptury 

Květen 

 

28 - 29  

Maso - složení, dělení, metody bourání, masné výrobky. Příprava masa pro 

kuchařské zpracování - vykostěni, odležení, kuchařská úprava masa, 

Uchování, nakládání, marinády, destiláty, zahušťování šťáv a omáček různě 

upravených mas. 

30 - 31 
Maso - rozdělení masa - hovězí - tepelná úprava - vaření, dušení, opékání, 

zapékání, pečení, grilování, smažení, receptury. 

Maso - hovězí - vnitřnosti - droby - tepelné úpravy, receptury. 

Červen 

 32 Maso - opakování 

33 Shrnutí učiva, opakování 
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Tematický plán učiva Technologie přípravy pokrmů pro 2. ročník 

Učební obor: Hotelnictví a turismus 65-42-M/01 

Tematický plán: Technologie přípravy pokrmů 

Třída: 2. a       počet žáků: 13 

Časová dotace: 4 hodiny v týdnu, celkově 132 hodin 

Září 

 
1 

Opakování učiva z 1. ročníku hygiena, organizace práce, tepelné zpracování 

potravin v pokrm, polévky, omáčky, přílohy, bezmasé pokrmy, maso - 

hovězí. 

2 - 4 

Omáčky - jejich význam, zahuštění, ochucení a rozdělení 

Omáčky - základní teplé, hrubé bílé a tmavé, jemné bílé, krajové a národní 

Omáčky - studené z octa a oleje, salátové z majonézy, zálivky - jednoduché, 

složité 

Říjen 

 5 Maso - složení, dělení, kuchařská úprava  

6 - 7 
Hovězí maso - tepelné úpravy a využití jednotlivých částí masa 

Hovězí vnitřnosti - droby - tepelné zpracování a využití 

8 Telecí maso - tepelné úpravy a využití jednotlivých částí masa 

Listopad  

9 Telecí vnitřnosti - droby - tepelné zpracování a využití 

10 
Vepřové maso - tepelné úpravy a využití jednotlivých částí masa 

Vepřové vnitřnosti - tepelné zpracování a využití 

11 Vepřové hody 

Prosinec 

 
12 

Skopové maso - tepelné úpravy a využití jednotlivých částí masa 

Skopové vnitřnosti - tepelné zpracování a využití 

Leden  

 13 Kozí a kůzlečí maso - tepelné úpravy a využití jednotlivých částí masa 

14 Koňské maso - tepelné úpravy a využití jednotlivých částí masa 

15 
Králičí maso - tepelné úpravy a využití jednotlivých částí masa 

Králičí vnitřnosti - tepelné zpracování a využití 

16 Shrnutí učiva, opakování 

Únor  

 
17 - 18 

Mletá masa - příprava, tepelné úpravy 

Tepelné úpravy pečením nebo grilováním v alobalu, fólii, papilotě 

19 Drůbež - příprava, kuchyňské zpracování, tepelné zpracování 

Březen 

 20 Drůbež - příprava, kuchyňské zpracování, tepelné zpracování 

21 Ryby - příprava, kuchyňské zpracování, tepelné zpracování 

22 Mořské plody - dělení, tepelné úpravy 
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Duben 

 23 Zvěřina - dělení, příprava, kuchyňské zpracování, tepelné zpracování 

24 
Pokrmy studené kuchyně - používané potraviny a pochutiny, ochucená 

másla, máslové pomazánky, pěny, majonézy, pomazánky 

25 Saláty, koktejly 

26 Studené pokrmy i předkrmy z mas  

27 Studené pokrmy i předkrmy ze sýrů a se sýry 

Květen 

 28 Studené pokrmy i předkrmy z vajec 

29 Chuťovky, chlebíčky 

30 Teplé předkrmy z mas, hub, ze sýrů, z těstovin, vajec, ze zeleniny 

31 
Dietní stravování - zásady, dělení, úpravy, druhy diet - indikace, 

charakteristika, technologická úprava 

Červen 

 
32 Strava jiných národů - francouzská, anglická, německá, ruská, maďarská, 

bulharská, čínská, americká 

33 Celkové shrnutí a opakování učiva za 1. a 2. ročník 
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10.2 Nástěnné tabule24 

10.2.1 Zpracování hovězího masa 

10.2.2 Zpracování vepřového masa 

  

                                                 
24Nástěnné tabule. [online]. [cit. 2014-04-01]. 

Dostupné z: http://scientia.cz/Produkty/Nastenne_tabule/Sadysleva25/4554.aspx 

http://scientia.cz/Produkty/Nastenne_tabule/Sadysleva25/4554.aspx
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10.3 Ukázka prezentace 
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10.4 Pracovní list   
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10.5 Myšlenkové mapy  
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10.6 Didaktické testy
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