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Úvod 

Bakalářská práce Postoje žáků ke zdravému životnímu stylu v kontextu české 
gastronomie se zabývá tím, jak by měl zdravý životní styl ovlivnit typicky českou 
gastronomii, a to především výběrem kvalitních surovin, vhodnou volbou tepelných 
úprav jídel a v neposlední řadě i výpočtem optimálního příjmu energetické a biologické 
hodnoty potravin. Inspiraci pro tuto práci jsem hledala v historii české gastronomie, ta 

je nastíněna v kapitolách 1.8 a 1.9, kde jsou zmíněny vybrané recepty z našich regionů. 

Některé z nich jsou použity v realizovaném projektu, který je součástí bakalářské práce, 
kromě toho práce mapuje i znalosti, dovednosti a vědomosti, které žáci získali během 
studia na naší škole v odborných a praktických předmětech. 

K výběru tohoto tématu mě přivedla dlouholetá pedagogická praxe a chtěla využít své 

zkušenosti z hodin potraviny a výživy, technologie přípravy pokrmů. V rámci teoretické 

výuky se snažím žáky informovat o zdravém životním stylu, jedním z mých cílů je 

naučit žáky gastronomické školy, aby zvládli nové trendy, uměli získávat nové 

poznatky a tvořivě je aplikovat při výkonu svého povolání, a to při výběru i přípravě 

pokrmů. 

Teoretická část je zaměřena na přehled, jaké existují formy vzdělávání žáků na 

středních gastronomických školách, jaké obory lze s tímto zaměřením studovat, jaké 

existují formy studia a jaký je profil žáka. V neposlední řadě jsou zmíněny rámcové 

a školní vzdělávací programy. Poslední částí teoretické části je věnována stručné historii 

české gastronomie. 

Praktická část s názvem „Zdravá česká kuchyně“ vychází ze školního projektu, který je 

realizován v rámci školního vzdělávacího programu pro žáky 4. ročníku oboru 

Gastronomie. Zmíněný projekt byl uskutečněn v rozmezí několika vyučovacích hodin. 

Žáci shromažďovali informace studiem odborné literatury, vyhledáváním na internetu, 

rovněž navštívili Muzeum gastronomie v Praze. V závěru práce jsou rozebrány 

výsledky projektu „ Zdravá česká gastronomie“. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Vzdělávání žáků středních gastronomických škol 

1.1.1 Charakteristika gastronomických škol 

V první řadě je důležité zvážit, k čemu nám dnes slouží síť neustále se rozšiřujících 

gastronomických škol. Hlavním cílem a posláním středních gastronomických škol je 

příprava, většinou mladých lidí k plnohodnotné službě člověku, který jídlem uspokojuje 

své základní biologické potřeby. Tato služba se neváže pouze na stránku tělesnou, ale 

často i na duševní a estetickou. 

Gastronomické školy nepřipravují mladého člověka jen po stránce odborné, ale kladou 

především velký důraz na jeho komunikační schopnosti. Ty jsou při této službě stejně 

důležité, jako odborné znalosti. Pokud nemá gastronomický pracovník empatii a cit pro 

pochopení lidských potřeb, nezíská si nikdy jejich důvěru. Gastronomické školy by 

měly připravit žáky na všechny oblasti lidského stravování včetně doplňkových služeb, 

aby nebyli v praxi později zaskočeni.  

Gastronomické školy věnují ve srovnání s jinými odbornými školami velkou pozornost 

výchovnému působení, vedou žáky ke vzájemné toleranci a přátelství, smyslu pro 

povinnost, k odpovědnosti k sobě samým i bližním. Výhodu zde mohou mít školy, které 

nemají mnoho žáků a mají lepší podmínky pro vytvoření rodinné atmosféry při studiu. 

Tím, že škola umožňuje žákům plně využívat posilovnu, výpočetní techniku a internet, 

zdůrazňuje důležitost relaxace a odpočinku při výkonu gastronomického povolání. 

Gastronomické školy úzce spolupracují se stravovacími zařízeními, která umožňují 

žákům vykonávat odbornou praxi, a tím pomáhají školám. Bez úzké návaznosti na 

praxi, kde žáci mohou využít své vědomosti a proměnit je v dovednosti a zkušenosti 

s drobnými radami od starších zkušenějších gastronomických pracovníků, nelze žáky 

vychovávat a vzdělávat. 

Je proto potřeba si uvědomit, jaké požadavky jsou kladeny na žáky, kteří mají zájem 

o studium na gastronomických školách. Uchazeči, kteří mají zájem o toto studium, musí 

úspěšně absolvovat základní školu s optimálními výsledky a dovoluje-li to jejich 
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zdravotní stav, mohou se přihlásit. Výběr mají z několika oborů, které gastronomické 

školy nabízejí. Zpravidla všechny střední gastronomické školy nabízejí studium 

v oborech Kuchař - kuchařka a Číšník - servírka. Školy dále doplňují možnosti studia 

o další obory, jako jsou čtyřletý studijní obor Gastronomie a dále nástavbové maturitní 

obory v denní i dálkové formě. Vzhledem k tématu bakalářské práce považuji za 

vhodné podrobněji analyzovat zmíněné obory studia. 

Obor 65-41-L 01 Gastronomie čtyřleté denní studium 

Žáci oboru Gastronomie studují čtyři roky a studium končí absolvováním maturitní 

zkoušky. Poté mají možnost dalšího specializačního studia na vyšší odborné škole nebo 

vysoké škole. Obor Gastronomie propojuje teoretickou výuku s praxí ve stravovacích 

zařízeních. Připravuje žáky k výkonu práce středního managera. Absolvent má široké 

uplatnění, může pracovat ve všech typech stravovacích zařízení, např. v restauracích, 

hotelech, zařízeních společného stravování apod. 

Obor 65-51-H 01 Kuchař - kuchařka tříleté denní studium 

Tento obor připravuje absolventy k výkonu povolání kuchař zejména v pozici 

zaměstnance ve velkých, středně velkých nebo malých provozech. Po získání nezbytné 

praxe v oboru je připraven i na samostatnou podnikatelskou činnost v pohostinství. 

Po osvojení povinného základu oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník poskytuje ŠVP 

prohloubenou přípravu v jednotlivém povolání kuchař - kuchařka. Poznatky 

z technologie spolu s praktickými cvičeními a odbornou praxí vytvářejí solidní základ 

k tomu, aby se v dané problematice dokázali dobře orientovat. 

Absolvent by měl znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného 

skladování, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Dále bude připraven 

zajišťovat provoz výrobních středisek, využívat technologická zařízení, organizovat 

potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou 

dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně 

a komunikovat ve dvou cizích jazycích. Na základě dosaženého vzdělání bude připraven 

k zapojení se do systému celoživotního vzdělávání. Tříletý učební obor je koncipován 

jako samostatný obor profesní přípravy se zaměřením pro úsek technologie přípravy 
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jídel s všeobecným přehledem po celé oblasti společného stravování a se základními 

předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru. 

Obor 65-51-H 01 Číšník - servírka tříleté denní studium 

Tento tříletý učební obor je určen pro absolventy základní školy a je zakončen 

závěrečnou zkouškou a výučním listem. Obor je vhodný především pro uchazeče 

s praktickým nadáním. Obor připravuje žáky k výkonu práce související s prodejem 

jídel a nápojů v různých typech odbytových středisek. Žáci si osvojují základní přístupy 

i moderní trendy v obsluze hosta. Důraz je kladen na výchovu ke správné komunikaci, 

ochotě vyhovět přáním různých typů zákazníků. Po absolvování najdou žáci uplatnění 

v různých typech zařízení poskytujících stravovací služby. 

Obor 65-41-L-51  Gastronomie dálková a denní nástavba 

Jedná se o dvouletou denní nebo tříletou formu dálkového nástavbového vzdělávání 

ukončenou maturitní zkouškou. Obor je určen pro absolventy tříletých oborů kuchař, 

číšník nebo kuchař-číšník  a navazuje na odborné a všeobecné znalosti  žáka získané 

v průběhu předchozího odborného vzdělání. Absolventi se uplatní ve všech typech 

provozů především ve funkci provozních pracovníků v oblasti stravování a ubytování, 

ve středním managementu nebo jako samostatní podnikatelé v oblasti pohostinství, 

ubytovacích a dalších služeb. 

1.1.2 Žák střední gastronomické školy 

Je důležité vědět nejen, jaká věková kategorie před učiteli na středních školách stojí, ale 

i co si myslí, a jak se chová. Na základě zjištěných informací se může podařit tyto 

osobnosti a jejich individualitu lépe pochopit. Díky tomu je můžeme efektivněji vést 

k prevenci a péči o své zdraví tím, že budou dodržovat pravidla zdravého životního 

stylu. 

Adolescenci, období života, ve kterém se tito žáci nachází, lokalizuje M. Vágnerová 

(1999) přibližně mezi 15. a 20. rokem života člověka s určitou individuální variabilitou. 

Jedinec se nachází mezi pubertou a dospělostí. Je to velký posun dopředu z mnoha 

hledisek (biologické, psychické, sociální). Jak upozorňuje P. Strašák (2010), 

v adolescenci dochází k výrazným vývojovým změnám. Je to období, kdy člověk úplně 

opouští dětství, ale dospělé hodnoty ještě nejsou upevněny. Na začátku tohoto období je 
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už člověk pohlavně zralý a právě ukončil základní školu, kdežto na konci období může 

člověk nastupovat do práce, s čímž souvisí i ekonomická nezávislost. Adolescence je 

přechodné období, které člověku slouží k urovnání si vlastních hodnot, postojů a cílů, 

aby mohl být svobodný a odpovědný. U jedince se dotváří identita. P. Strašák (2010) 

doplňuje, že na konci adolescence by měl dospělý jedinec v optimálním případě znát 

své vlastnosti, své silné a slabé stránky, být si vědom svých limitů a vytyčit si 

realistické cíle. Některým lidem se to ale nemusí podařit za celý život. 

Jednou z cest, jak dojít k vlastnímu sebepojetí, může být příklad, kdy adolescent 

převezme nějaký standardní vzorec chování, který již viděl u rodiny nebo jiných lidí. 

Druhou možností je, že si identitu aktivně sám vytvoří, to však vyžaduje překonávání 

překážek, tedy mj. odolnost, vytrvalost a sebedůvěr. Adolescent však může o to lépe 

realizovat svůj potenciál. Jsou také případy, kdy jedinec trpí velkým vnitřním zmatkem 

a není schopný systematicky směřovat k nějakému cíli, jedná se o tzv. difúzní identitu, 

která v krajním případě už spadá do oblasti patologie. Při vytváření vlastní identity však 

může dojít i k antiidentifikaci.  

Antiidentifikace je zvláštním typem převzetí identity. Jedinec sice vyjadřuje nesouhlas 

s chováním a názory ostatních, ale současně nehledá vlastní cestu a dělá přesný opak 

toho, co po něm chce jeho okolí. Pokud není jedinec v hledání sebe sama úspěšný, může 

se u něj projevit i tzv. adolescentní moratorium, během kterého člověk zatím odkládá 

definitivní rozhodnutí ohledně vlastního zacílení a experimentuje s různými rolemi 

např. student, pracující atd. Takovému člověku trvá déle než se "usadí". 

Pro adolescenta má značný význam jeho tělo a zevnějšek; fyzická krása nebo síla a to, 

jak adolescenta posuzují ostatní, bývá důležitou součástí sebepojetí. Tento posudek 

může mít velký vliv na sebehodnocení a sebevědomí, které se v tomto období ještě 

dotváří. Styl v oblékání a účesu signalizuje většinou příslušnost k nějaké skupině 

a touhu po pozornosti okolí. Tyto projevy později ustupují, s tím jak člověk dospívá. 

Adolescence je bezesporu obdobím, které klade velké nároky nejen na jedince, ale i na 

jeho nejbližší okolí. Adolescenti více preferují jednoznačné a zásadní řešení problémů, 

přetrvává u nich nechuť k dělání kompromisů a typické je zlehčování nebo úplná 

ignorance cizích "dobrých rad". Adolescenti spíše preferují intenzivní prožitky a neradi 



14 

čekají na nějaký cíl. Myšlení je velmi pružné a výkonné. Mění se také vztah mezi 

dospívajícím a jeho rodiči. Ti většinou definitivně ztrácejí svoji nadřazenou pozici nad 

svým „dítětem“. Pro dospívajícího jedince jsou v této etapě velmi důležití vrstevníci. 

V době, kdy se uvolňuje z vazeb rodiny, ještě není schopen fungovat zcela samostatně, 

potřebuje oporu od lidí, kteří mu rozumějí, jelikož jsou na tom podobně. S nimi také 

sdílí své prožitky a získává sociální dovednosti. 

Adolescent, který si je už jistější sám sebou, již nemá potřebu se tolik demonstrativně 

vymezovat vůči rodičům a vztahy se vzájemně uklidňují. Obě strany mohou docílit 

nové formy pozitivního a obohacujícího vztahu, jelikož se člověk neustále 

osamostatňuje, zasahuje tento proces i vrstevnickou adolescentní skupinu, od které se 

zralý jedinec postupně odpoutává. 

Zralost jedince se projeví, mj. ve schopnosti navázání a udržení dlouhodobého 

partnerského intimního vztahu. Sexuální potřeba se stává psychosociální potřebou, 

a nejen prestižní záležitostí. Někteří lidé na konci adolescentní doby mění své 

socioekonomické podmínky – uzavírají manželství, nastupují do zaměstnání, což je 

rovněž symbolem samostatnosti a dospělosti. Je to významná změna v životě člověka, 

která mnohé přináší, ale současně vyžaduje. Člověk se musí přizpůsobit prostředí, do 

něhož přijde, akceptovat autoritu nadřízených, vycházet se spolupracovníky. 

Obecná charakteristika osobnosti mladistvého jedince nás vede k úvahám o vhodnosti či 

nevhodnosti volby gastronomické profese některými z nich. Uvědomujeme si, že 

významným formativním činitelem ve vyzrávání osobnosti člověka je jeho vzdělávání, 

působení školy a učitelů. V našem případě jde o školy gastronomické, proto se budeme 

dále zabývat obory studia na středních gastronomických školách. Analýza vzdělávacích 

programů nám také umožní zjistit, zda mohou studované poznatky přispět k utváření 

zdravého životního stylu žáků. 

1.1.3 Obory vzdělávání ve středních gastronomických školách 

Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání. 

Funkce rámcových vzdělávacích programů 

Národní program vzdělávání v České republice a zákon č. 561/2004 Sb. tzv. školský 

zákon, zavádějí do vzdělávací soustavy nový systém vzdělávacích programů. Hlavními 
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prostředky pro realizaci vzdělávacího a výchovného procesu jsou státní Národní 

programy a školní vzdělávací program (ŠVP). Do státních programů patří rámcové 

vzdělávací programy (RVP), ŠVP slouží ke vzdělávání na konkrétních školách. Nový 

systém se také snaží o modernizace výuky s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání 

a připravenost žáků na život ve 21. století. [cit. 18. 11. 2010, URL: http://zpd.nuov.cz 

[online]] 

Pojetí rámcových vzdělávacích programů 

RVP jsou zpracovány pro každý obor vzdělání, zvlášť. RVP se zaměřují na výsledky 

(výstupy) vzdělávání, jako jsou schopnosti a znalosti žáka, z nichž se později stávají 

dovednosti, postoje a hodnotové orientace, kterých by měl žák dosahovat nejen v závěru 

studia, ale i v jeho průběhu. Vždy na určité úrovni hodnotíme výkon žáka, můžeme tak 

porovnávat úroveň odborného vzdělávání. „Učivo není cílem vzdělávání, ale 

prostředkem dosažení požadovaných výstupů“. Nově jsou do oblasti všeobecného 

vzdělávání zařazeny také základy vzdělávání v informačních a komunikačních 

technologiích (ICT, Information and Communication Technologies) a základní 

ekonomické vzdělávání do odborných vyučovacích předmětů. Na rozdíl od RVP, 

dosavadní učební dokumenty vymezují jen obecné cíle a obsah vzdělávání, tedy to, co 

se má žák naučit. 

„RVP pro střední odborné vzdělávání jsou státem vydané pedagogické (kurikulární) 

dokumenty, které vymezují závazné požadavky na vzdělávání v jednotlivých stupních 

a oborech vzdělání, tzn. zejména výsledky vzdělávání, kterých má žák v závěru studia 

dosáhnout, obsah vzdělávání, základní podmínky realizace vzdělávání a pravidla pro 

tvorbu školních vzdělávacích programů.“ Tyto dokumenty jsou přístupné pro veřejnost. 

Podle potřeby se po určitém období mohou inovovat. [cit. 18. 11. 2010, URL: 

http://zpd.nuov.cz [online]] 

Kompetence absolventa 

Kompetence je moderním pojmem, kterým se zabýval již J. Průcha (2001) a ten se nyní 

uplatňuje v české i zahraniční pedagogice. Snaží se zdůraznit, že cílem vzdělávání 

nejsou jen znalosti a dovednosti žáka, jak tomu bylo dříve. Dnes je cílem připravit 

způsobilého žáka pro výkon povolání, ale také pro život v moderní společnosti. Cíle 
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středního odborného vzdělávání směřují k tomu, aby si žáci vytvořili klíčové a odborné 

kompetence. Klíčové a odborné kompetence se vzájemně prolínají, nemůžeme je nikdy 

zcela oddělit, protože kompetence představují důležitý pojem v dnešním procesu 

vzdělávání, budu se jimi dále v této práci zabývat. 

1.1.3.1 Klíčové kompetence 

Klíčové kompetence se dále dělí na kompetence k učení, kompetence k řešení 

problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské 

kompetence a kulturní povědomí, matematické kompetence, kompetence využívat 

prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. 

Všechny tyto kompetence jsou velmi důležité pro vymezení schopností a dovedností 

absolventa. Dále se tato práce bude podrobněji zabývat každou z těchto kompetencí. 

Kompetence k učení jsou zaměřené tak, aby se absolventi zvládli efektivně učit, a to 

nejen vhodně zvolenými podmínkami pro učení, ale i uplatňováním více technik učení. 

Absolventi by měli sami dokázat zhodnotit, zda dosáhli nějakých výsledků a pokroku 

v učení. Při učení by si také měli najít pozitivní vztah k učení a stanovit si své potřeby 

a reálné cíle, a to jak v současném, tak i budoucím vzdělávání, nejen v oboru, ale 

i v pozdějším povolání. 

Kompetence k řešení problémů jsou zaměřené na vzdělávání, které žáky učí jak 

samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy v životě. Absolvent musí 

zvládnout porozumět zadání nějakého úkolu nebo problému, který má vyřešit vhodně 

zvolenými dostupnými prostředky, a poté vyhodnotit a ověřit správnost řešení. Tyto 

kompetence předpokládají, že absolvent dokáže spolupracovat v týmu. 

Komunikativní kompetence jsou zaměřené na vzdělávání v oblasti vyjadřování 

absolventů formou ústní i písemnou nejen v učebních, ale i pracovních a životních 

situacích. Absolvent by měl formulovat své myšlenky a srozumitelně se vyjadřovat 

ústně i písemně přiměřenou formou podle situace, ve které se nachází. Absolvent by si 

také měl být vědom toho, že jazykové dovednosti jsou důležité pro jeho životní 

i pracovní uplatnění. 

Personální a sociální kompetence jsou postaveny na základě poznání sebe sama. 

Absolvent by si měl umět stanovit přiměřené cíle pro další rozvoj své osobnosti 
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v oblasti zájmové i pracovní. Tento rozvoj by mu poté měl pomoci ve spolupráci 

s ostatními lidmi a tím by se měl podílet na vytvoření vhodných mezilidských vztahů. 

Absolvent by měl být dále schopen reálně posoudit své fyzické a duševní možnosti 

a také odhadnout důsledky svého jednání nebo chování v různých situacích a za své 

činy nést následky. S tím souvisí i schopnost absolventa předcházet osobním konfliktům 

a snažit se vytvářet dobré mezilidské vztahy. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí slouží k tomu, aby absolventi uznávali 

a dodržovali hodnoty a postoje důležité pro život v demokratické společnosti 

a respektovali společenské normy, zákony a práva druhých lidí. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám. Absolventi by 

měli být schopni efektivně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů, aby 

se mohli úspěšné uplatnit na trhu práce, a po nástupu do zaměstnání budovat svoji 

kariéru a neustále si doplňovat informace. 

Matematické kompetence slouží absolventovi k tomu, aby byl schopen využívat 

matematických dovedností v různých životních situacích. Měl by zvládnout správně 

převést běžné jednotky, umět číst a vytvářet různé formy grafického znázornění 

(tabulky, diagramy, grafy aj.) a efektivně využívat matematické postupy i při řešení 

některých úkolů v běžných situacích. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

a pracovat s informacemi se snaží adolescenty naučit jak zacházet nejen s počítačem 

a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky 

ICT, aby adolescenti byli schopni informace vyhledat a dále s nimi pracovat a posoudit 

jejich věrohodnost. 

1.1.3.2 Odborné kompetence 

Odborné kompetence určují profesní profil absolventa. Vyjadřují, na jaký pracovní 

výkon a rozsah by měl být absolvent způsobilý při výkonu povolání. „Odvíjejí se od 

kvalifikačních požadavků na výkon konkrétního povolání a charakterizují způsobilost 

absolventa k pracovní činnosti.“ Pro každé povolání jsou určeny odborné vědomosti, 

dovednosti, postoje a hodnoty potřebné pro výkon pracovní činnosti. Absolventi by měli 

chápat, že dodržováním bezpečnosti práce pečují nejen o své zdraví, ale i zdraví svých 
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spolupracovníků i dalších osob vyskytujících se na pracovišti. Absolventi by měli 

usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, aby svoji nedbalou práci 

nepoškodili dobrého jména podniku, ve kterém našli pracovní uplatnění. Absolventi by 

také měli znát finanční i společenské ohodnocení své práce společností. [cit. 18. 11. 

2010, URL: http://zpd.nuov.cz [online]] 

Dále je také důležité se podrobně zabývat rámcovými a školními vzdělávací programy, 

ze kterých se dovídáme další důležité podrobnosti o vzdělávání žáků středních 

gastronomických škol. 

1.1.4 Rámcové a školní vzdělávací programy 

RVP jsou závaznými dokumenty, které slouží pro střední odborné školy v oblasti 

všeobecného vzdělávání a rozvoje žáků. Školy jsou povinny RVP respektovat a dále jej 

rozpracovat do svých školních vzdělávacích programů. Škola tak může reagovat na 

požadavky trhu práce a společnosti celkově. Všeobecné vzdělávání je důležité pro 

celoživotní vzdělávání (učení), slouží k porozumění současným jevům ve společnosti 

i velkému pokroku vědy a techniky, ale také k flexibilitě a k umění se přizpůsobit často 

se měnícím životním i pracovním podmínkám. 

Vzhledem k tématu je důležité zabývat se i zásadami tvorby ŠVP. Pomocí ŠVP každá 

škola uskutečňuje vzdělávání v daném oboru vzdělání. Odpovědnost za kvalitu ŠVP 

a jeho plnou realizaci v praxi, nese ředitel školy. ŠVP je veřejně přístupný. Škola může 

ŠVP zpracovat dvěma způsoby, buď jako standardní (klasický), tj. na základě 

vyučovacích předmětů a učebních osnov, nebo jako modulový, který podporuje 

individualizaci vzdělávací cesty žáků. Na základě jednoho RVP může škola zpracovat 

i více ŠVP pro různé obory. 

ŠVP vymezuje očekávané kompetence absolventa, výsledky a obsah vzdělávání. 

Je zaměřen také na to, aby pomohl absolventům s uplatněním na trhu práce. ŠVP 

pamatuje i na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky mimořádně nadané 

a dospělé žáky, kterým vytváří vhodné podmínky pro vzdělávání. 

V ŠVP by vždy v úvodních identifikačních údajích mělo být uvedeno, jak se školní 

vzdělávací program nazývá v oboru vzdělání a jaký je jeho kód. Identifikační údaje 

musí také obsahovat název a adresu školy nebo zřizovatele. Dále by v ŠVP měl být také 
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uveden stupeň vzdělání, kterého absolvent dosáhne, za jak dlouho a jakou formou 

vzdělávání. Platnost ŠVP poznáme podle vymezeného data platnosti, podpisu ředitele 

a razítka školy. Vymezení profilu absolventa v ŠVP je důležité pro zaměstnavatele, 

úřady práce, ale i pro zájemce o vzdělávání. Od profilu absolventa se odvíjí také 

koncepce a obsah celého vzdělávacího programu. ŠVP zahrnuje také charakteristiku 

vzdělávacího programu, ta je důležitá zejména pro ty, kteří se podle ŠVP řídí a učební 

plán, který je unikátní pro každou formu studia. 

Vedle ŠVP a RVP je výrazným stimulem také globální strategie pro 21. století, kterou 

vyhlásila Světová zdravotnická organizace jako program ovlivňující zdraví celého 

obyvatelstva. 

1.2 Pojetí vyučovacího předmětu potraviny a výživa, technologie 

1.2.1 Obecné cíle předmětu Potraviny a výživa 

Vyučovaný předmět poskytuje žákům ucelené vědomosti o potravinách, jejich jakosti, 

složení, skladování, dále se zabývá hygienou v gastronomii, skladováním potravin 

s ohledem na jejich specifika při přípravě jídel. Žáci jsou rovněž seznámeni s důležitou 

funkcí nápojů ve výživě, jejich rozdělením, charakteristikou a výrobou jednotlivých 

druhů. Osvojí si zásady zdravé, dietní a racionální výživy. 

Druhá část vyučovaného předmětu Potraviny a výživa vychází ze znalostí fyziologie 

lidského organismu a jeho potřeb. Žáci jsou schopni sledovat nové trendy ve výživě, 

umí kombinovat potraviny a nápoje podle pravidel diferencovaného a racionálního 

stravování. Výuka je zaměřena na osvojení potřebných znalostí a dovedností, které žák 

uplatní při odborném výcviku, a na prevenci civilizačních onemocnění a některých 

specifických způsobů stravování. 

1.2.2 Charakteristika učiva předmětu Potraviny a výživa 

Předmět Potraviny a výživa vychází z obsahového okruhu RVP. Výživa představuje 

výčet základního dělení potravin, pochutin, poživatin a nápojů, dále pak zařazení 

jednotlivých složek do jakostních tříd a požadavky na hygienu při skladování 

v gastronomii. 
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V prvním ročníku se žáci zaměřují na jednotlivé složky potravin, dále na rostlinné 

potraviny (ovoce, zelenina, obiloviny, luštěniny, houby), pochutiny (kořenící přípravky, 

káva, čaj, sladidla). Druhý ročník tvoří učivo s důrazem na živočišné potraviny (maso, 

masné výrobky, mléko, mléčné výrobky, vejce) a nealkoholické i alkoholické nápoje. 

Učivo třetího a čtvrtého ročníku se orientuje na způsob, rozdělení a fungování trávicího 

systému, trávení jednotlivých živin a na vliv na lidský organismus a civilizační 

onemocnění. V části věnované racionální výživě se žáci seznamují se zásadami zdravé 

výživy tak, aby své vědomosti dokázali aplikovat při praktickém sestavování jídelních 

lístků  např.  při diferencovaném stravování. Ve čtvrtém ročníku žáci pracují 

s výživovými tabulkami a své znalosti aplikují ve své závěrečné projektové práci. 

1.2.3 Obecné cíle předmětu Technologie 

Vyučovací předmět poskytuje žákům ucelenou soustavu vědomostí o přípravě, úpravě 

a zpracování surovin, potravin a nápojů při vlastní přípravě jídel a nápojů. Zohledňuje 

zásady racionální a zdravé výživy v návaznosti na klasické i moderní technologické 

postupy přípravy a zpracování pokrmů. Žáci jsou rovněž seznámeni s jejich expedicí, 

úpravou při servisu a hospodárné využití surovin. 

V rámci vyučovaného předmětu Technologie je kladen důraz na samostatnou práci 

a rozhodování, dodržování hygienických, ekologických, bezpečnostních a dalších 

pravidel, předpisů souvisejících se zpracováním surovin, přípravou a expedicí pokrmů. 

Teoretická výuka je zaměřena na osvojení potřebných znalostí a dovedností, které žák 

uplatní při odborném výcviku. 

1.2.4 Charakteristika učiva předmětu Technologie 

Předmět Technologie vychází z obsahového okruhu RVP. Tento předmět poukazuje 

především jak co nejefektivněji zvládnout technologické postupy, ale mít zároveň 

přehled v daném oboru a naučit se základní techniky a poznat organizaci práce, hygienu 

v gastronomických provozech. Své teoretické vědomosti co nejlépe uplatnit v odborném 

výcviku a naopak. 

V prvním ročníku se žáci zaměřují na charakteristiku závodů společného stravování 

a na hygienické a bezpečnostní předpisy výrobních středisek, jejich členění a základní 

vybavení, na odbornou literaturu a normování, na předběžnou úpravu potravin a na 
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základní tepelné úpravy. Posledním tematickým celkem jsou polévky, vložky a zavářky. 

Druhý ročník tvoří učivo, které je zaměřeno na různé druhy omáček, příloh, bezmasých 

pokrmů, hotových pokrmů ze všech druhů masa. Učivo třetího a čtvrtého ročníku 

rozšiřuje znalosti o dalším využití masa v podobě jídel na objednávku, bezmasé 

pokrmy, na které navazují moučníky studené i teplé. V části věnované diferencovanému 

stravování a dietám, aplikují své znalosti a vědomosti ve své závěrečné projektové 

práci. 

1.2.5 Metody a formy výuky 

Při výuce jsou využívány pestré formy a metody ověřené dlouholetou praxí pedagoga, 

nezastupitelnou roli má pochopitelně frontální výuka a klasická metoda výkladu. Pro 

oživení výchovně vzdělávacího procesu poslouží řízené diskuse, prezentace, práce 

s odbornou literaturou a samostatné skupinové práce žáků. Důraz je kladen na názornost 

a srozumitelnost s ohledem na specifika vyučovaných žáků a je posílen využitím 

didaktických pomůcek např. vzorků jednotlivých potravin, názornými DVD, naučnými 

a instruktážními filmy. Při výuce je využíván internet, odborné knihy a časopisy 

potravin (Gastronomická revue, Food servis, Minutka), ve kterých žák vyhledává 

a srovnává jednotlivé informace z oblasti potravin a výživy. Důraz je kladen na 

samostatnou práci při vyhledávání nových informací, a to formou referátů a projektů, 

které se týkají zadaných témat. Důležitou součástí výuky jsou odborné exkurze 

a aktuální výstavy např. SALIMA, TOP Gastro. 

1.3 Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků vyplývá z dílčí klasifikace, která zohledňuje zájem žáka o danou 

problematiku při vyučování a sleduje průběžně jeho aktivitu. Do celkové známky jsou 

započítány i výsledky samostatné práce, zejména referáty a projekty. Žáci jsou 

hodnoceni ústně a písemně. Při ústním zkoušení je hodnocena srozumitelnost, vztahy 

a návaznost mezi jednotlivými probíranými celky, faktické znalosti, hodnotí se i forma 

vyjadřování. Hodnocení provádí vyučující, který využívá i vlastní sebehodnocení žáka, 

zohledněna je i aktivita žáků při vyučování a jejich domácí příprava. 

U písemného projevu je kladen důraz na pochopení zpracovávaného tématu, 

přehlednost, přesnost a návaznost na probíranou látku. Jako forma závěrečného 
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opakování a prověřování znalostí jednotlivých tematických celků jsou zařazeny písemné 

testy. 

Ve třetím a čtvrtém ročníku je na zadané téma klasifikována seminární práce. Hodnotí 

se obsah, způsob zpracovaných informací a grafická úprava. 

1.4 Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Komunikativní kompetence 

Žáci jsou, mimo jiné, vzděláváni k tomu, aby se srozumitelně vyjadřovali 

v nejrůznějších situacích, dokázali se prezentovat, a to mluvenou i písemnou formou, 

vyjadřovali se důstojně, respektovali partnera v komunikaci, vyjadřovali se přiměřeně 

a věcně, formulovali a zdůvodňovali svá stanoviska, porozuměli a zpracovávali 

přiměřeně náročné souvislé texty na obecná i odborná témata, užívali adekvátních 

stylistických a jazykových prostředků včetně odborné terminologie. 

Personální a sociální kompetence 

Žáci adekvátně reagují na hodnocení svého vystupování, přijímají radu a kritiku. 

Zvažují a ověřují kriticky své poznatky a zkušenosti. Dokáží se adaptovat na měnící se 

životní podmínky, pracují v týmu a odpovědně přijímají a plní svěřené úkoly. Svoji 

práci posuzují nezaujatě, zvažují návrhy své i ostatních. Žáci jsou vedeni k tomu, aby 

byli připraveni posuzovat své přednosti i nedostatky, odhadovat důsledky svého chování 

v různých situacích se rozhodovat a plánovat svůj osobní život, přijímat a odpovědně 

plnit svěřené úkoly, vystupovat nezaujatě, nepodléhat předsudkům a stereotypům, 

ověřovat si informace, kriticky myslet a hodnotit, poučit se ze svých chyb, přijímat radu 

a kritiku a zkušenosti jiných lidí, dál se vzdělávat, pečovat o svůj fyzický i duševní 

rozvoj. 

Kompetence k řešení problémů 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci byli schopni řešit problémy v běžných i krizových 

životních situacích, volili vhodné metody a postupy myšlení a navrhovali řešení, 

spolupracovali při řešení v týmu, zdůvodňovali způsoby řešení a přejímali za ně 

odpovědnost, využívali svých schopností, zkušeností a talentu. 
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Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Vzdělávání žáků směřuje k tomu, aby jako absolventi využívali svých možností na trhu 

práce a rozvíjeli profesní kariéru a uplatnění. Žáci mají reálnou představu o možnostech 

uplatnění na trhu práce, o pracovních, platových a jiných podmínkách a možnostech 

profesní kariéry, informace a znalosti, jak zúročit své schopnosti v konkurenci, vědět, 

jakým způsobem komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, znát svá práva, 

a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů, představu o podstatě a principu podnikání, 

ekonomických, právních a administrativních otázkách podnikání. 

Kompetence aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby byli absolventi schopni využívat a různé matematické, 

dovednosti, tj. především používat a převádět běžné jednotky, využívat a vytvářet různé 

formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.), správně 

převádět a používat matematické jednotky, vymezovat, popisovat, označovat a nacházet 

konkrétní řešení problémů, odhadovat řešení, sestavovat řešení praktického úkolu na 

základě dílčích výsledků. 

Kompetence k učení 

Žák ovládá různé technik učení, s porozumění využívá ke svému učení různé 

informační zdroje, zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání, 

má pozitivní vztah k povolání a využívá ke svému učení provozní aktivity. 

Odborné kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi ovládali odborné gastronomické 

kompetence, využívali moderní trendy ve výživě, poznatky o potravinách a nápojích 

uplatňovali požadavky na hygienu, tzv. aby žáci dodržovali hygienické požadavky 

v gastronomii, znali sestavování výživy, zásady racionální výživy, druhy diet 

a alternativní způsoby stravování, rozlišovali vlastnosti a technologickou využitelnost 

základních druhů potravin a nápojů, znali způsoby skladování potravin a nápojů, 

sestavovali menu, jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel, pravidel 

racionální výživy a dalších hledisek. Výuka směřuje k tomu, aby žáci získali orientaci 

pro praktické zpracování jednotlivých druhů potravin a nápojů, měli úctu k živé 

a neživé přírodě, k ochraně a zlepšování životního prostředí. Dále, aby si žáci osvojili 



24 

poznatky o fyziologii člověka, zejména o trávicí, vylučovací, cévní a nervové soustavě, 

které souvisí s výživou člověka. Poznali základní pochody přeměny látek a energií 

v lidském organismu, měli velmi dobré znalosti o výživě, především racionální, ale 

i léčebné a dalších směrech. Zodpovědně přistupovali k samostatné a týmové práci, 

jednali odpovědně, samostatně a aktivně vyjadřovali své názory, obhájili svá stanoviska 

a přijímali stanoviska jiných. Měli vhodnou míru sebevědomí a byli schopni 

sebehodnocení. Žáci využívají k učení různé informační zdroje – učebnici, odborný tisk, 

svoje zkušenosti či zkušeností jiných lidí (s používanými potravinami, pochutinami 

a nápoji). Zpracovávají si přehledné a srozumitelné poznámky jak z mluveného projevu, 

tak z psaného textu. Žáci se vyjadřují přiměřeně v psaném i mluveném projevu, 

srozumitelně formulují svoje myšlenky, používají odborné termíny, prezentují výsledek 

svojí práce, reagují adekvátně na hodnocení svého vystupování, přijímají radu a kritiku. 

Využívají prostředky informačních a komunikačních technologií a pracují 

s informacemi zejména při tvorbě seminárních prací. Dále rozlišují a charakterizují 

potraviny a nápoje z hlediska druhů, technologického využití a významu ve výživě. 

Správně skladují přijaté suroviny, vyznají se v údajích na etiketách. Využívají základní 

matematické úkony při řešení výpočtu BMI, energetické a biologické hodnoty. 

Disponují poznatky z anatomie a fyziologie člověka. Charakterizují mechanismus 

přeměny látek a energií v lidském organismu. Mají přehled o výživě, znají zásady 

racionální výživy, druhy diet a alternativní způsoby stravování. Pracují s výživovými 

normami a vhodně kombinují potraviny technologické úpravy v jednoduchých 

jídelníčcích tak, aby bylo zabezpečeno optimální stravování. Sestavují nabídku pokrmů 

pro příslušníky různých etnik podle jejich tradic. 

1.5 Začleňování průřezových témat 

1.5.1 Občan v demokratické společnosti 

Žáci jsou vedeni k aktivitě, k diskuzím nad konkrétními potravinovými a ekologickými 

problémy, učí se obhajovat svůj názor a respektovat výsledky a názory druhých. 

V úlohách týkajících se výživy je posilována gramotnost žáků, jejich samostatnost 

a schopnost řešit daný úkol. 
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1.5.2 Člověk a svět práce 

Žáci jsou vedeni k důslednosti, pečlivosti, profesionalitě a vytrvalosti. Při skupinové 

výuce se učí spolupracovat, pomáhat druhým a komunikovat. Žáci si v průběhu studia 

vytvářejí reálnou představu o svých schopnostech a dalším možném vzdělávání. Rovněž 

nacházejí vztah ke společnosti, škole, pedagogům a svým spolužákům. 

1.5.3  Člověk a životní prostředí 

V rámci předmětu realizujeme průřezové téma člověk a životní prostředí. Hlavní důraz 

klademe na to, aby si žáci osvojili principy šetrného a odpovědného přístupu 

k životnímu prostředí v rámci potravinářské prvovýroby, zpracování potravin 

a nakládání s odpady. Zejména nakládání s odpady je podrobně probíráno v tematickém 

okruhu zabývajícím se hygienickými předpisy a systémem kritických bodů HACCP. 

1.5.4 ICT  

Absolventi by měli využívat efektivně prostředky ICT a pracovat s informacemi a PC 

tak, aby pracovali s PC a ostatními prostředky informačních a komunikačních 

technologií rozlišovali běžný a aplikační programový software, komunikovali 

elektronickou poštou, využívali WEB technologie a internet, dokázali využít informace 

z různých zdrojů a formátů (tištěná, audiovizuální, elektronická média) přistupovali 

k informacím kriticky, byli mediálně gramotní, ověřovali si věrohodnost zdrojů. 

1.6 Mezipředmětové vztahy 

Předměty též úzce souvisí se stolničením, s ekonomikou a účetnictvím, s odborným 

výcvikem, speciální technologii, s marketingem a managementem a s cizími jazyky. 

1.7 Osobní zkušenost 

V rámci výuky předmětů Technologie, Potraviny a výživa jsem u žáků v posledních 

letech sledovala nárůst zájmu o zdravou výživu a o inovační změny v přípravě pokrmů.  

Mým zájmem bylo, jak by toto téma lépe pochopili, včetně názoru na individuální 

možnosti podpory výuky zdravé výživy. Jak z této mé zkušenosti vyplývá, obecně lze 

hovořit o preferencích jednotlivých metod výuky potravin a výživy v případě podpory 

zdravého stravování a prokázala jsem dokonce překvapivou podporu nepopulárních 

opatření, jako například odstranění sladkých pochutin ze stravy žáků a sladkých 
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limonád. Výsledkem mého pozorování je potřeba zařadit do výuky potraviny a výživy 

moderní a zajímavá témata, metody řízeného rozhovoru, diskuse apod. Pojem zdravá 

výživa je v současné době velice používán. Nejen zdravá výživa, ale i celkový životní 

styl. Je jen na nás, jak pomůžeme budoucím generacím změnit koloběh každodenního 

života a stravování především. Výuka zdravému stravování je v rámci učebního oboru 

kuchař již v dnešní době zcela nepostradatelná. Její začlenění do předmětu 

„Technologie přípravy pokrmů“, do předmětu „Potraviny a výživa“ samozřejmostí. 

Budoucí kuchaři by měli myslet nejen na to, zda jsou připravované pokrmy chutné, ale 

především i zdravé. Měli by umět rozpoznat kvalitní potraviny. Vychováváme novou 

generaci. Jedním ze základních cílů je příprava absolventa, který má nejen určitý 

odborný profil, ale který se díky němu dokáže také úspěšně prosadit na trhu práce 

i v životě. Mnozí získají uplatnění nejen v závodech veřejného stravování, ale 

i v uzavřeném stravování, např. školních jídelnách, mateřských školách, nemocnicích, 

závodních jídelnách apod. Zde se lidé stravují dlouhodobě. Lze předpokládat, že 

i stravování v restauracích a ostatních zařízení rychlého stravování se bude zvyšovat. 

Cílem je poskytnout žákům znalosti o technice výroby, odbytu výrobků a služeb ve 

stravovacích zařízeních. Žáci se naučí sestavit jídelní a nápojové lístky a různé typy 

menu, kde uplatní znalost správné výživy a gastronomických pravidel a dalších faktorů 

ovlivňujících úspěšný prodej a získání zákazníků. 

Výživa se v dnešní společnosti stává důležitou součástí našeho života. Způsobu 

stravování se přikládá stále větší důraz a vzrůstající počet studií na toto téma je toho 

důkazem. Správná výživa má za následek nejen zdravé tělo, jeho správné fungování, ale 

má vliv i na správnou psychiku člověka. To, jak se člověk stravuje, se odráží na celé 

jeho osobnosti. Proto je důležité se o naše tělo starat a snažit se mu dodávat ty nejlepší 

zdroje energie. Výživa je nesmírně důležitá, jak pro správný vývoj a růst, tak pro 

získání správných stravovacích návyků, které si jedinec do dospělého života přináší 

z dětství. Naučit děti a budoucí kuchaře správným stravovacím stereotypům a jejich 

vyvážeností, zabránit civilizačním chorobám, jako je obezita či její protipól anorexie, by 

mělo být cílem všech, co se na výživě podílejí.  

Česká republika se v poslední době stala jednou ze zemí s velkým počtem obézních lidí 

a procento obézních dětí je zvláště alarmující. Téma Zdravá výživa je aktuální pro celou 
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naši společnost. Ovšem, nepochybně právě kuchaři by měli se získanými informacemi 

pracovat. V praktickém vyučování se musí cílevědomě a systematicky upozorňovat na 

možnosti šetrnějších úprav, či výběru surovin. 

1.8 Historie 

Česká gastronomie má dlouholetou tradici, tak dlouho, jak Češi obývají území České 

republiky, která se dělí na Čechy, Moravu a Slezsko. Pokud hovoříme o české kuchyni, 

hovoříme o všech územích, které se dělí na krajové kuchyně. Během století některá jídla 

zanikla, jiná se zdokonalila a další vznikla. V kuchařských knihách se nepsalo pouze 

o vlastní přípravě jídel, ale byly tam i další rady a ponaučení. Mezi jedny 

z nejznámějších kuchařských knih patří kniha „Kuchařství“ z 16. století od autora 

Bavora Rodovského z Hustiřan, který nás zasvěcuje do tehdejší gastronomie. Je zde 

hodně receptů na polévky, kyselice, jíchy (šťávy) a šlaše (omáčky). Další kapitola se 

věnuje kaším, varmužím a mazům. Tato kniha dokumentuje, že naši předci 

upřednostňovali především polévky, kaše a omáčky. Jsou zde také recepty na přípravu 

různých druhů masa, ryb a drůbeže (koury), jídla spánevní (připravované na pánvi), 

zelenina a houby. Je zajímavé, že součástí těchto kuchařek byl také návod jak se chovat 

u stolu, můžeme mluvit již o etice stolování. 

V polovině 19. století se velkou měrou o gastronomii zasloužila Magdaléna Dobromila 

Rettigová, která napsala „Domácí kuchařka anebo pojednání o masitých a postních 

pokrmech pro dcerky české a moravské“. Tato kuchařka byla součástí každé 

domácnosti, vařilo podle ní několik generací. I v dnešní době jsou některé recepty 

nadále používány v restauracích. Jako hlavním propagátorem je šéfkuchař Jaroslav 

Sapík. Domácí kuchařka obsahuje nejrůznější jídla, včetně postních, moučníků, dortů 

a pamlsků. I zde se můžeme setkat s velkým množstvím polévek, které jsou 

z nejrůznějších surovin, na ně kladen velký důraz. Mohli bychom použít rčení „Polévka 

je grunt“. Závěrem se kuchařská kniha zaměřuje na rady o čistotě, hygieně v kuchyni 

a sladování potravin. 

Co mě nejvíce zaujalo, byly počátky gastronomických pravidel jako například různá 

ponaučení jak mají pokrmy za sebou následovat a samozřejmě etika stolování. 

M. D. Rettigová patří k velkým osobnostem, a proto Asociace kuchařů a cukrářů ČR 
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použila její portrét a jméno na druhé nejvyšší vyznamenání pro kuchaře, které se 

uděluje za zásluhy v oboru. Nejvyšším vyznamenáním je Řád Svatého Vavřince. 

1.9 Typická česká kuchyně, vlastnosti, přechod na moderní 

kuchyni 

V české kuchyni mají polévky velkou tradici a jsou jejím základem. Polévky bývaly 

často základem oběda i večeře. Vařívaly se i k snídani. Připravovaly se z brambor, 

zeleniny, zelí, chleba, hub, mléka a zahušťovaly se krupicí, krupkami, jíškou nebo 

záklechtkou z mléka a mouky. Masové vývary byly používány pouze o svátcích. 

Důležitým znakem české kuchyně jsou dále omáčky. Základem je jíška a zeleninový 

nebo masový vývar a další přísady. Omáčky cibulová, česneková, koprová, houbová, 

křenová, okurková a další. Nelze opomenout ryby a pokrmy z nich, i když patřily mezi 

postní jídla. Dále pak zvěřina, protože české lesy oplývaly velkým množstvím zvěře. 

Další vliv na stravování ovlivňovalo roční období, náboženství (půst, svátky) 

a v neposlední řadě i vliv okolních kuchyní. Během let dochází ke změnám v přípravě 

pokrmů, více se zohledňuje kvalita surovin, dostupnost na českém trhu a poznatky 

o zdravé výživě. 

Podíváme-li se na českou kuchyni očima cizinců, má česká kuchyně osobitý charakter, 

obzvláště jde-li o pokrmy ryze národní nebo krajové. Mezi nejvíce preferované pokrmy 

v nabídce jídel patří svíčková na smetaně s knedlíkem, vepřová pečeně se zelím 

a knedlíkem, pražská šunka. Jedná se o pokrmy, které jsou tučná, vydatná a sytá. Mnohé 

suroviny, které jsou tak typické pro českou gastronomii a dávají pokrmům osobitou 

chuť a vůni jsou příliš tučná a neslučují se zdravou výživou, jako příklad mohu uvést 

vepřové maso, škvarky, sádlo a slaninu. 

Pokud chce česká gastronomie uspět v dnešní době, měla by se naše národní jídla 

přizpůsobit moderním požadavkům, ale zároveň zachovat jejich ráz. Omáčky můžeme 

zahušťovat rozmixovanou zeleninou a při podávání dávat menší porce. Mezi další 

varianty, které pomohou pro snížení energetické hodnoty pokrmu je použití nezahuštěné 

šťávy a výpeky z masa. 
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1.9.1 Vybrané krajové kuchyně a jejich historie 

Česká gastronomie je velice rozmanitá podle jednotlivých krajů (oblastí), kde vznikala 

– nížiny, hory, lesy nebo rybníky, řeky. Každá gastronomie je typická pro určitou 

oblast, jiná se prolínají a některá jídla jako např. z brambor se vaří ve všech krajích, ale 

mají jiný název. Jako příklad mohu uvést bramborák (cmunda, vošouch, kocour), 

chlupaté knedlíky (bosáky) a škubánky (kucmoch). 

1.9.2 Krkonoše a Podkrkonoší 

Krkonoše a Podkrkonoší patřily mezi chudé hornaté kraje. Díky těmto přírodním 

podmínkám se zde pěstovalo velice málo plodin.  Mezi charakteristické suroviny patří 

zelí, brambory, vejce, kozí mléko a sýry, lesní plody a houby. Mezi nejznámější pokrmy 

tohoto kraje patří krkonošské kyselo neboli  kyselica (polévka zahuštěná chlebovým 

kváskem), krkonošský bramborák anebo couračka (polévka). 

1.9.3 Šumava 

Šumava patří k nejstarším evropským pohořím, Její jméno je odvozeno od slovanského 

výrazu šuma, který označoval hustý les. Určujícím prvkem šumavské kuchyně bylo 

řemeslo, které vykonával živitel rodiny a ta si mohla dovolit zařadit do svého jídelníčku 

hovězí nebo telecí maso. Nejběžnější příloha k masu byly různé druhy knedlíků, do 

kterých se přidávaly škvarky, slanina a hlavně zakysané zelí. Část knedlíkových receptů 

staví na bramborovém základu, mezi nejslavnější patří drbáky či bosáky. A pak jsou tu 

rozličné škubánky a šlejšky, které se dělaly jak na slaný tak na sladký způsob. Mezi 

plodiny, které se v této oblasti pěstovaly, patří hrách, kroupy, brambory a houby. Díky 

těmto plodinám vznikalo spoustu šumavských specialit jako například čočkový prejt, 

pučálka (naklíčený hrách, používal se naklíčený pečený nebo syrový) a také houbový 

kuba. 

1.9.4 Jižní Čechy 

Jihočeská kuchyně byla v minulosti velice úsporná a jednoduchá. Skládala se především 

z vydatných polévek jako například kulajda, bramboračka anebo rybí polévka. 

Do kterých se přidávaly zde vypěstované bylinky a koření. K těmto vydatným 

polévkám se ještě servíroval druhý chod v podobě smažených vdolků a pečených 

buchet. Podle dochovaných historických zdrojů zde vzniklo knedlo-vepřo- zelo v takové 
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podobě, které připravujeme dnes. Mezi další pokrmy, které jsou typické pro tento kraj, 

patří tvarohové knedlíky přelité borůvkovým žahourem, lívance s borůvkami, bosáky 

(chlupaté knedlíky), cmunda (bramborák). 

1.9.5 Českomoravská vrchovina – Horácko 

Tato oblast České republiky patřila mezi chudé hornaté kraje. Lidová kuchyně této 

oblasti byla zaměřena především na luštěniny, brambory, houby a chleba. Pokrmy byly 

jednoduché a s netypickými názvy například šormajzl, jedná se o kroupy s hrachem, 

jáheník jedná se o jáhly, které jsou zapečené se sušenými švestkami, lepenice, 

kombinace brambor a kysaného zelí, škubánky (sladké nebo slané) 

1.9.6 Haná 

 Patřila mezi bohaté a úrodné kraje. Zdejší gastronomie čerpala z místních úrodných 

polí, sadů a zahrad. Jihomoravský jídelníček je bohatý na maso, sladké pokrmy, ale 

podle dochovaných historických zdrojů zde vznikl nespočet českých omáček, které se 

staly historickým dědictvím naší. 

 gastronomie a tvoří hlavní pilíř současných jídelních lístků v našich restauracích. Asi 

mezi nejznámější mohu jmenovat svíčkovou, křenovou, koprovou a znojemskou 

omáčku. Zdejší gastronomie se také pyšní rozličnými hanáckými koláči, které byly 

plněné uvnitř nebo na povrchu tzv. beneše a nebo buchtami. Ale asi mezi největší 

a nejstarší gastronomickou perlu patří olomoucké tvarůžky (sýr), které se na našem 

území vyrábí již od 15. století. 

Díky velkému počtu sadů a vinohradů se tento kraj pyšnil i kvalitními víny a pálenkami, 

ke kterým se vždy konzumovalo uzené maso a škvarky. 

Ale v tomto regionu nekralovaly jenom energeticky vydatné pokrmy, setkáme se zde 

i s lehkými a zdravými pokrmy jako například čočkový prejt s jáhly. 

1.9.7 Valašsko 

Obyvatelé toho to hornatého a chudého regionu žili jenom z toho, co si sami vypěstovali 

na ne příliš úrodných polích. Dařilo se zde především bramborám, zelí a trnkám, což 

jsou švestky, o které se vždy vedl boj mezi ženami, ty z nich vařily povidla a muži, kteří 

je nakládali na slivovici. Trnek na Valašsku nikdy nebylo nazbyt. Stejně tak jako 
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hrušek, které se používaly ke stejnému účelu jako švestky. Před hladověním Valachy 

zachraňoval chov koz a ovcí. Z jejich mléka se dělaly rozličné druhy sýra, z masa různé 

paštiky a klobásy. Ale jako velkou prioritou tohoto regionu je nespočet druhů koření 

a bylinek jako například oregano, máta, světlík nebo třezalka. Z  bylinek uměli vyrobit 

rozličné sirupy, které dále používali pro přípravu sladkých pokrmů a moučníků. Asi 

mezi nejznámější patří yalašský frgál s hruškovými povidly, pohanková a jáhlová kaše 

přelitá bylinkovým sirupem. Původní kuchyně na Valašsku přetrvává nebývalým 

způsobem i v 21. století, ať už jde o suroviny nebo recepty. Kyselica je jedním z jídel, 

ve kterých se potkávají všechny základní ingredience valašské kuchyně, dále skopový 

guláš, který se skládá ze skopového masa, z brambor, zeleniny a žampionů, a poledním 

pokrmem jsou střapečky se zelím. V krajových kuchyních, ale i v české gastronomii se 

dále projevuje také roční období, církevní svátky a další vlivy (přírodní katastrofy). 

Současné trendy v české gastronomii korespondují s vývojem ve společnosti. Česká 

gastronomie 21. století se spíše zaměřuje na regionální kuchyně, ve kterých se promítají 

prvky tradičních receptů s prvky zdravé výživy. Hlavním požadavkem je jedinečnost 

a kreativita technologických postupů dále nabídka místního piva či vína. 

Velkým pozitivem pro současnou gastronomii jsou farmářské trhy, které určují sezónní 

nabídku pokrmů v restauracích.  
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Projekt 

Název: ZDRAVÁ ČESKÁ KUCHYNĚ 

Motivace 

Moderní doba a s ní spojený životní styl s sebou přináší řadu problémů, které by měly 

být definovány a co nejrychleji řešeny, neboť tím, že jsou stále ignorovány, mohou mít 

trvalé negativní následky. Mezi tyto problémy bezesporu patří nedostatek fyzické 

aktivity dětí i dospělých, špatné stravovací návyky spojené s energeticky a biologicky 

nevyváženou stravou, která přináší řadu zdravotních rizik v podobě civilizačních 

chorob. 

Účastníci projektu 

Žáci 4. ročníku Gastronomie, kteří jsou rozděleni do 3 pracovních skupin, každá 

skupina má 3 žáky 

Obsah a cíl projektu 

Žáci by se v projektu měli seznámit s problematikou zdravé výživy v kontextu 

s klasickými českými pokrmy. Měl by jim být nastíněn historický vývoj české 

gastronomie a surovin, které značně ovlivnily tradiční pokrmy a které můžeme zařadit 

mezi kulinářské dědictví. Vzhledem k civilizačním onemocněním je nutné moderní 

českou gastronomii přizpůsobit novým lékařským poznatkům, které se týkají zdravé 

výživy a mohou předcházet zdravotním komplikacím. 

Projekt umožňuje žákům uplatnit dosavadní znalosti a zkušenosti z předmětu Potraviny 

a výživa a Technologie, dále rozvíjí jejich organizační schopnosti a samostatnost při 

řešení problému, objevujícího se v současné gastronomické realitě. Cílem projektu je 

rozvíjet práci žáků ve skupinách s důrazem na vzájemnou spolupráci a kooperaci, naučit 

je mezi sebou komunikovat a proniknout se zájmem do dané problematiky. 

Řešený projekt splňuje i požadavek mezipředmětových vztahů, jeho nesporným 

přínosem je jeho propojení s většinou vyučovaných předmětů: Technologie, Potraviny 

a výživa, Stolničení, ICT, Ekonomika a účetnictví, Dějepis, Český jazyk, ZSV, Tělesná 

výchova, Anglický jazyk a Německý jazyk. 
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Prostředí projektu 

Soukromá střední škola gastronomie s.r.o., Praha 8, školní kuchyně, Muzeum 

Gastronomie v Praze popř. využití v odborné praxi 

Pomůcky 

Receptury teplých pokrmů – Runštuk a kolektiv, Technologie přípravy pokrmů, 

Potraviny a výživa, Tabulky složení a výživových hodnot potravin, internet 

Časové rozvržení projektu 

10 učebních hodin je 1 hodina / 45 minut 

1. hodina – seznámení žáků s obsahem projektu, rozdělení do skupin 

2. hodina – zadání úkolů, vyhledávání teoretických informací prostřednictvím učebních 

materiálů a internetu  

3., 4. a 5. hodina - návštěva Muzea gastronomie v Praze, (seznámení s historií české 

gastronomie, doplnění informací, které se týkají českých pokrmů), doplnění pracovních 

listů 

6. hodina – třídění, doplnění a vyhledávání informací 

7. hodina – diskuse, výměna a propojení nových informací k zadanému projektu 

jednotlivých skupin a vyučujícího 

8. a 9. hodina – nácvik zadaného úkolu ve školní kuchyni 

10. hodina – prezentace řešených úkolů, shrnutí, vyhodnocení projektu 

Zadání úkolu 

Vyberte si jeden z tradičních klasický český pokrmů, který má vysokou energetickou 

hodnotu, a nesplňuje požadavky zdravé výživy. Pokuste se nahradit suroviny s vysokou 

energetickou hodnotou, jinými s nižší energetickou hodnotu. Zamyslete se i nad 

způsobem úpravy pokrmu. Zhodnoťte, jestli by se způsob přípravy nedal nahradit jinou 

metodou, která je šetrnější k surovinám i k našemu zdraví. Závěrem porovnejte 

energetickou hodnotu klasického českého pokrmu s pokrmem, který jste připravili 

s cílem, aby splňoval požadavky zdravé výživy. 
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2.2 Pracovní list č. 1 

KNEDLO – VEPŘO – ZELO - klasický recept dle platných norem 

Suroviny 

1 kg vepřového bůčku (plec), 30 g soli, 2 g kmín, 600 ml vody, 15 g hladké mouky 

Technologický postup pečení masa 

Opláchnuté vepřový bůček (plec) mírně osolíme, okmínujeme, vložíme do pekáče 

a mírně podlijeme vodou a pečeme. Během pečení maso přeléváme vzniklým výpekem. 

Pečeme doměkka a dozlatova. Upečené maso vyjmeme, výpek vysmahneme na tuk 

a zaprášíme moukou, orestujeme do požadované barvy, zalijeme vodou a provaříme. 

Provaříme asi 20 minut, dochutíme šťávu a přecedíme. 

Druhy masa – navrhované změny 

Vepřové maso – kýta 

Drůbeží maso – krůtí prsa, kuřecí  

Telecí maso 

Ostatní druhy masa - sójové maso, Robi 

Tepelná úprava 

Pečení v horkovzdušné troubě, v konvektomatu (pečení s párou) 

Zelí hlávkové bílé sterilované 

Suroviny 

1 200 g sterilovaného zelí (bez nálevu), 450 ml vody, 127 g cibule, 75 g tuku, 

30 g hladké mouky, 75 g cukru, 15 g soli, 30 g octa 

Technologický postup 

Zelí zalijeme dávkou vařící vody, přidáme kmín a za občasného míchání dusíme do 

poloměkka. Jemně nakrájenou cibuli osmahneme na tuku dorůžova, zaprášíme prosátou 

mokou a po mírném osmahnutí ji zamícháme do zelí, které za občasného promíchání 
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dodusíme téměř doměkka. Ke konci dušení zelí přisladíme a podle potřeby přisolíme 

nebo přikyselíme octem. 

Druhy zelí 

Zelí – sterilované, kysané, čerstvé zelí (salát) 

Způsoby zahuštění: nastrouhaný syrový brambor, bramborový škrob 

Způsoby dochucení: cukr / umělé sladidlo (Stévie), ocet / jablečný ocet 

Tepelná úprava 

Vaření na indukčním sporáku 

Houskové knedlíky kynuté 

Suroviny 

850 g hrubé mouky, 620 ml mléka, 20 g droždí, 20 soli, 2 ks vajec, 180 g tvrdé žemle 

nakrájené na kostičky 

Technologický postup houskového knedlíku (kynuté) 

Z trochu vlažného mléka, droždí a mouky připravíme řidší kvásek, který necháme 

vykynout. Do mouky přidáme sůl, rozmíchaný žloutek s trochou mléka a kvásek. 

Zpracujeme těsto, do kterého přidáme nakrájenou na kostičky žemli. Hotové těsto 

necháme vykynout, rozkrájíme na díly, rozválíme na podlouhlé šišky o délce 20 cm 

a vkládáme je do vařící mírně osolené vody a vaříme je 20 – 25 minut. Během varu 

knedlíky obracíme. 

Uvařené knedlíky vyjmeme, propíchneme vidličkou a ihned nakrájíme na plátky. 

Vhodné alternativní přílohy 

bramborové knedlíky, chlupaté knedlíky, horácké knedlíky, houskové (s práškem do 

pečiva nebo s droždím) knedlíky 

Navrhované změny 

Mouka -  bílou mouku můžeme nahradit moukou celozrnnou 
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Tepelná úprava 

Vaření v konvektomatu 

2.2.1 Závěr - Vepřo-knedlo-zelo ano, ale ve zdravější podobě 

Když zapomeneme na bůček a nahradíme ho vepřovou kýtou, v čem je rozdíl? Zatím co 

ve 100 g vepřového masa je průměrně asi 22 g tuku, v tučném vepřovém 47 g, avšak 

v kýtě je ho okolo 14 g. 

 K libovému masu by měla být velká porce nezahuštěného zelí nebo špenátu. Ideální je 

i zelný salát z kysaného zelí bez tepelné úpravy. Zelí jako příloha je ideální 

nezahuštěné, komu ale nechutná, může do něj nastrouhat brambor nebo jablko bez 

slupky. Jablko zelí nejen zahustí, ale dodá mu i oblíbenou nasládlou chuť, aniž bychom 

museli dochucovat cukrem nebo umělým sladidlem. A hlavně, zelí bychom měli volit 

vždy kysané, ne sterilované a místo osmi knedlíků si dát tak tři. 
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2.2.2 Pracovní list – Muzeum gastronomie - Historie vaření 

SKUPINA Č. 1 

1. Označ, ve kterém přístroji připravíme jídlo nejzdravěji. 

 a) fritovací hrnec  b) parní hrnec  c) mikrovlnná trouba 

2. Kdo nazval potravu lékem? 

 a) M. D. Rettigová b) A. Fleming  c) Hippokrates 

3. Ve zdravém těle je největší procentuální zastoupení 

 a) bílkovin  b) vody  c) tuku 

4. Hlavním sladidlem ve středověku byl 

 a) med  b) cukr  c) ovocná šťáva 

5. Pro tvorbu kostí tělo potřebuje. 

 a) železo  b) vápník  c) cement 

6. Fosfor získáváme konzumací 

 a) ryb  b) brambor c) rýže 

7. Přebytečný cukr se v těle přeměňuje na 

 a) vodu b) svaly  c) tuk 
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2.3 Pracovní list č. 2 

SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ – klasický recept dle platných norem 

Suroviny 

1 kg hovězího masa zadního, 50 slaniny, 30 g soli, 100 g tuku, 200 g zeleniny, 

85 cibule, 700 ml vody, 1 g celého pepře, 1 g nového koření, 1 g bobkového listu, 

45 g citronu, 50 g octa, 30 g cukru, 50 g másla, 150g hladké mouky, 500 ml smetany 

Technologický postup 

Pro přípravu toho to pokrmu používáme hovězí maso zadní, které protkáme slaninou 

a osolíme. Očištěnou kořenovou zeleninu společně s cibulí nakrájíme na kolečka, mírně 

osmahneme na tuku, přidáme maso, krátce v základu opečeme a podlijeme mírně 

vodou. K masu přidáme pepř, nové koření, bobkový list a tymián a pečlivě opláchnutý 

citron, nakrájený na plátky, zastříkneme octem, přikryjeme maso a dusíme (pečeme pod 

poklicí) do měkka. Během dušení, pečení maso obracíme, přeléváme šťávou a doléváme 

vodou. Měkké maso vyjmeme, šťávu zhustíme světlou zásmažkou připravenou z másla 

a prosáté mouky, rozředíme vodou, rozšleháme a zvolna vaříme za občasného 

promíchání nejméně 20 minut. Během varu přidáme smetanu. Omáčku procedíme, 

dochutíme solí, octem, a cukrem a znovu krátce povaříme. 

Tepelná úprava 

Pečení v horkovzdušné troubě, v konvektomatu (pečení s párou), dušení na sporáku 

(indukční sporák) 

Svíčková na smetaně – navrhované změny 

Maso - v klasickém receptu je použito hovězí maso zadní, které odpovídá zdravé 

výživě, neobsahuje tukovou svalovinu, hovězí svíčková, telecí maso, krůtí maso, kuřecí 

maso, sójové maso, Robi 

Omáčka - způsob zahuštění rozmixovaná zelenina, Solamyl, Maizena 

Dochucení: klasický ocet můžeme nahradit citronem, na doslazení můžeme použít např. 

Stevii 



39 

Zjemnění - sójová smetana, nízkotučné mléko, zakysaná smetana se sníženým obsahem 

tuku 

Karlovarský knedlík 

Suroviny 

680 g žemle nebo veky, 600 ml mléka, 5 ks vajec, 20 g soli, 110 hladké mouky, 

15 g petrželové natě, 40 g tuku 

Technologický postup 

Tvrdší žemle nakrájíme na kostky, pokropíme je částí mléka a necháme vsáknout. 

Vejce pečlivě oddělíme. Žloutky rozšleháme se zbylým mlékem, mírně osolíme, 

přidáme prosátou mouku, navlhčenou žemli, jemně nakrájenou petrželku a sníh z bílků 

a směs lehce promícháme. 

Ze vzniklého lehkého těsta tvarujeme knedlíkoví šišky, zabalíme je do navlhčené, 

tukem potření utěrky, konce upevníme provázkem a vložíme do horké vody. Knedlíky 

vaříme 20 minut. Po vyjmutí z vody je vybalíme a krájíme na plátky. 

Tyto knedlíky jsou vhodné k lehčím zdravotním pokrmům a k jemnějším masům, jako 

je kupříkladu telecí nebo kuřecí maso. 

Tepelná úprava 

Vaření v konvektomatu 

Vhodné přílohy 

Karlovarský knedlík z celozrnného pečiva, houskové knedlíky z celozrnné mouky 

2.3.1 Závěr - Svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem 

Při přípravě svíčkové omáčky použijeme velké množství kořenové zeleniny, kterou pak 

rozmixujeme, bude hustá i bez mouky a navíc mnohem chutnější a zdravější. Místo 

šlehačky dáme zakysanou smetanu se sníženým množstvím tuku nebo jogurt. 

Karlovarské knedlíky připravíme z celozrnného pečiva. 
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2.3.2 Pracovní list – Muzeum gastronomie - Ukryté bylinky 

SKUPINA Č. 2 

V následujících větách objevte ukryté názvy bylin a barevně je podtrhněte. 

 Sportovec na trati má talisman ve tvaru podkovy. 

 Bolí to? Ba, zalkal a uronil slzu. 

 Právě vylíhlé kuřátko prolezlo mezi křídly slepice. 

 Ve třídě všichni třídí odpad. Papír, sklo, směs a bioodpad. Pavel třídí i hliník 

a Petr železo. 

 Ve sklepě bylo hodně soudků neboli beček s vínem. 

 Správce fotbalového hřiště upravuje pažit každé sobotní ráno před 

výkopem. 

 Je to pro dobro, myslím, všech zúčastněných. 

 Ty mi ani o tom nemluv! 

 Pořadatelé prosili zpěvačky, zda by mohly zopakovat vystoupení i v sobotu. 

 Na jehly a skalpely někdo nemůže ani pohlédnout, jiní mají strach 

z pavouků. 

 Krotitel pak v tisku vysvětloval: „Náš nenažraný lev Andule sežral svačinu.“ 

 Na dovolené v Turecku si generál nejvíc oblíbil Istanbul a major Ankaru. 

 Na vaše rozmary nemám čas! 

 Maršal vějičku úzkostlivě sledoval, změna větru by znamenala velké 

komplikace pro celý jeho plán. 

 Uslyšeli jsme velkou “šupu“, PAL, kanón vystřelil. 
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2.4 Pracovní list č. 3 

Technologický postup klasického českého moučníku 

TRHANEC 

Trhanec je jedním z mnoha pokrmů, které prozrazují, jak byl příhraniční region 

ovlivňován různými kulinářskými tradicemi. Trhanec je českým příbuzným rakouského 

a německého Kaiserchmarrn 

Suroviny 

250 g hladké mouky, 6 vajec, 400 ml mléka, 100 g rozinek, 100 g másla, 100 g mandlí, 

2 vanilkové cukry, špetka soli a kypřícího prášku, 2 lžíce cukru krupice, moučkový cukr 

(upřesnit) 

Technologický postup dle platných norem 

Vejce rozklepeme a bílky pečlivě oddělíme od žloutků. Žloutky mírně osolíme, 

rozšleháme, přidáme mléko a za stálého prošlehávání přisypeme prosátou mouku 

s práškem do pečiva. Do vzniklého těstíčka zamícháme přebrané, opláchnuté, spařené 

rozinky a posekané mandle a zlehčíme je vmícháním pevného sněhu, vyšlehaného 

z bílků s krupicovým cukrem. 

Z hotového těstíčka upečeme po obou stranách v tukem vytřených pánvích placky, 

pomocí vidliček je roztrháme na menší kousky, pocukrujeme a podlijeme ovocným 

sirupem, rozředěným vařící vodou. 

Navržené změny 

Mouka: můžeme použít celozrnnou 

Ovocný sirup: můžeme použít čerstvé rozmixované ovoce 

Cukr: můžeme nahradit umělým sladidlem 

Tepelná úprava 

Pečení na teflonové, keramické pánvi (nevyžadují tolik tuku) 

  



42 

Závěr - Trhanec 

Při přípravě trhance musíme být velice citlivý na změnu surovin, protože při jakékoliv 

změně, změní tento klasický moučník svou nezaměnitelnou, typickou chuť, vzhled 

i vůni. Jako výraznou změnu, která by splňovala zadání projektu, bychom doporučovali 

změnit gramáž tohoto moučníku zhruba na polovinu doporučované gramáže 

v klasických recepturách. A strávníkům, kteří bez toho druhu nemohou být, více 

pohybu. 

TVAROHOVÉ KNEDLÍČKY S BORŮVKOVÝM ŽAHOUREM  

Suroviny 

500 g tvarohu, 2 vejce, 400 g krupičky, špetku soli, 500 g borůvek, 250 ml smetany, 

50 g cukru 

Tvarohové knedlíčky 

Technologický postup dle platných norem 

Měkký tvaroh smícháme se solí, celými vejci, krupičkou a vytvoříme těsto, které nelepí 

a není příliš tuhé. Z těsta tvoříme kuličky o průměru 2 až 3 cm a vkládáme do horké 

vody, kde je vaříme tak dlouho, dokud nevyplavou. 

Tepelná úprava: vaření ve vodě na indukčním sporáku 

Žahour 

Technologický postup dle platných norem 

Omyté borůvky promícháme s cukrem, přidáme k rozehřátému máslu do kastrůlku, 

podlijeme vodou a přivedeme k varu. Necháme povařit, po té přilijeme smetanu, 

povaříme a ještě teplé přeléváme na hotové tvarohové knedlíčky. 

Tepelná úprava 

Dušení na indukčním sporáku 

Navržené změny 

Těsto: pro výrobu těsta můžeme použít nízkotučný tvaroh a celozrnnou mouku 
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Žahour: borůvky můžeme pouze rozmačkat bez tepelné úpravy, místo smetany 

použijeme nízkotučnou zakysanou smetanu, nízkotučné mléko anebo sójovou smetanu. 

 Závěr – Tvarohové knedlíky 

 Výhodou tvarohových knedlíků je i to, že jsou zdrojem kvalitních bílkovin 

VDOLKY 

Suroviny 

1 kg polohrubé mouky, 35 g droždí, 125 g cukru krupice, 400 ml mléka, 3 ks vajec, 

20 g citrónové kůry, 15 g soli, 115 g másla, 400 švestkových povidel, 500 g tuku, 

25 g tvrdého tvarohu, 250 ml smetany ke šlehání, 25 g cukru moučky 

Technologický postup dle platných norem 

Droždí promícháme s trochou cukru, rozředíme malým množství vlažného mléka, 

přidáme trochu mouky a vypracujeme řídké těstíčko (kvásek), které necháme vykynout. 

Do zbylé dávky mouky přidáme vejce, cukr, nastrouhanou citrónovou kůru, sůl 

a rozpuštěné máslo, vlažné mléko a vykynutý kvásek. Směs dobře vypracujeme 

a necháme v teple vykynout. 

Dostatečně vykynuté těsto rozválíme na silnější plát asi 1,5 cm tlustý a vykrajujeme 

vdolečky, které necháme vykynout a vkládáme je do horkého tuku, kde je smažíme. 

Po usmažení je potřeme švestkovými povidly, dozdobíme ušlehanou šlehačkou 

a posypeme nastrouhaným tvrdým tvarohem. Na jednu porci servírujeme pět vdolečků. 

Tepelná úprava 

Smažení tuto úpravu lze nahradit pečením v konvektomatu 

Navržené změny 

Těsto: pro výrobu těsta můžeme použít celozrnnou mouku a nízkotučné mléko. 

Na dozdobení vdolečků můžeme použít nízkotučnou zakysanou smetanu a protlak 

z ovoce. 
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Závěr - Vdolky  

Vdolky patří ke klasickým českým pokrmům (moučníkům). Surovin, které se dají 

zaměnit je opravdu málo, ale asi největším oříškem byla změna tepelné úpravy - 

smažení, která je nenahraditelná pro typický vzhled, vůni a chuť toho to pokrmu. Přesto 

tu existuje možnost, která se dá pouze využít ve veřejném stravování a to je funkce 

pečení v konvektomatu. U této metody použijeme minimální množství tuku, ale 

nevýhodou této metody je, že vdolečky mají vypečenější povrch a mají kratší 

poživatelnost. 

2.4.1  Závěr projektu – Dezerty 

Naše babičky dávaly jako dezert po obědě tvarohové či bramborové ovocné knedlíky. 

Celkem vhodná volba, zejména přidáme-li více ovoce napovrch, posypeme je mákem 

nebo nasucho opraženými oříšky, či strouhaným tvarohem. Jen opatrně s máslem 

výrazně zvýší energetickou hodnotu celého pokrmu. A samozřejmě pozor také na cukr 

a bílou mouku, která má vysokou energetickou hodnotu a minimální biologickou 

hodnotu. 

  



45 

2.4.2 Pracovní list – Muzeum gastronomie - Historie vaření 

SKUPINA Č. 3 

1. Lidé v pravěku nejprve jedli jen syrovou stravu, jakmile se naučili 

rozdělávat oheň, začali potraviny také tepelně upravovat. Zatím však 

nepoužívali žádné nádoby. Vyjmenujte alespoň dva způsoby vaření, kdy 

není potřeba žádná nádoba.  

A………………………………………………………………………………………… 

B………………………………………………………………………………………… 

2. Lidé v neolitu domestikovali - začali pěstovat obilniny, luštěniny a také 

chovali domácí zvířata pro mléko a maso. Jmenujte alespoň jednu rostlinu 

a jedno zvíře domestikované v neolitu.  

A………………………………………………………………………………………… 

B………………………………………………………………………………………… 

3. Vařit v hliněných nádobách nebylo jednoduché, kuchaři museli nejprve 

nádobu naplnit vodou a pak teprve vložit další potraviny. Nádoby ohřívaly 

zahrabané v popelu s horkými uhlíky. Později byla vyvinuta speciální 

nádoba. Čím byla opatřena a jak se jmenovala?  

A………………………………………………………………………………………… 

4. I ve středověku se stále vařilo na otevřeném ohni. Jak se jmenovala 

místnost určená k vaření, která ještě neměla komín?  

A. Čoudnice  

B. Dýmná jizba 

5. Velký krbový komín naopak dominoval černé kuchyni, kterou najdeme 

často zachovanou na hradech a zámcích. Která z těchto věcí v této 

kuchyni nebyla 

A. Pec  
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B. Udírna  

C. Chladírna  

6. V čem se mylo nádobí v kuchyni z učebnice Orbis pictus od 

J. A. Komenského, co předcházelo našemu kuchyňskému dřezu?  

A………………………………………………………………………………………… 

7. První sporáky konstruované a vyrobené v 19. století byly vestavovány 

do krbového komína a topilo se v nich dřevem, ve městech později uhlím. 

Krbové komíny potom nahradily komíny tahové. I do kuchyně se však 

brzy dostali nové energie. Která z nových energií se začala využívat 

k vytápění kuchyňských sporáků dřív a kdy to bylo?  

A. Elektřina  

B. Plyn 

8. Do vybavení kuchyně před sto lety patřily věci a nádoby, které již nyní 

většinou nepoužíváme, nebo je jinak pojmenováváme. Co to je sporokrb, 

kredenc a jak vypadal a na co se používal kuthan?  

A………………………………………………………………………………………… 

B………………………………………………………………………………………… 

C………………………………………………………………………………………… 

9. Koloniály, byly pověstné svoji nabídkou zámořského zboží. Nabízely 

kávu, čaj, rýži, kakao, cizokrajné koření, ale také drahé látky, či vonné 

oleje. Znáte nějaká další stará česká pojmenování obchodu s potravinami 

nebo smíšeným zbožím? Jak nazýval J. A. Komenský prodejce na 

stáncích, když si posteskl, že také chtějí slouti kupci?  

A………………………………………………………………………………………… 

B………………………………………………………………………………………… 
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2.5 Závěr projektu zdravá česká gastronomie 

Zdravé stravování ale nutně neznamená, že se musíme vzdát české klasiky. I ji lze 

připravit chutně, zdravě a méně kaloricky. Chceme-li jíst česky a zdravě, musíme 

myslet i na to, že nás organismus potřebuje dostatek zeleniny, která v naší kuchyni 

figuruje sporadicky. Uvádí se, že by denní spotřeba zeleniny měla být alespoň 

400 gramů a k tomu by mělo být zastoupeno ovoce 200 gramy. Neměli bychom 

zapomínat ani na recepty Magdaleny Dobromily Rettigové, která byla osvědčenou 

rádkyní už našich prababiček. 

Jako největší úskalí české gastronomie se jeví vysoký příjem tuků, a to hlavně 

nasycených mastných kyselin v podobě sádla, másla, slaniny a tučného masa. V české 

klasické gastronomii se objevuje velmi málo zeleniny, možná jediný recept se 

zeleninou, který mě napadá je vepřo-knedlo-zelo. Přesto, že zelí je poměrně hodně 

bohaté na vitamín C a další minerální látky, při tepelné úpravě dochází k jejich značné 

ztrátě. 

Českou klasiku je možné uvařit zdravěji už tím, že si budeme vybírat libové maso. 

Žádný vepřový bůček, ale kýtu nebo plec. Vždy je třeba odstranit viditelné části tuku. 

Maso nejprve opečeme na sucho a při tepelné úpravě místo živočišného tuku použijeme 

rostlinné tuky. Jídlo bude zdravější také tehdy, pokud budeme používat nádobí 

s nepřilnavým povrchem, na kterém můžeme opékat a péci nasucho bez použití 

tuku. Při pečení masa můžeme nahradit tuk zeleninou (například paprika, rajče, cibule 

a česnek). 

Dalším úskalím naší gastronomie je velká spotřeba bílé mouky. Jsou pokrmy, které bez 

mouky neuvaříme, ani neupečeme. V takových případech dáme přednost moukám 

celozrnným, které jsou zdravější. Jsou vymlety z celého obilného zrna, a tak obsahují 

i řadu vitamínů, minerálních látek a vlákniny, o které je bílá mouka ochuzená. Možná 

zjistíme, že pokrmy z nich jsou chuťově dokonce zajímavější než z bílé mouky, navíc 

má celozrnná mouka krásně oříškovou chuť. 

Realizovaný projekt umožnil žákům objevit nové poznatky, naučili se formulovat 

vlastní názory, respektovat a poslouchat názory druhých. Žáci se seznámili s možnými 
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alternativami, které lze využít v běžné gastronomické praxi. Při řešení projektu dokázali 

diskutovat, prosazovat vlastní postupy a obhájit si průběžné i závěrečné hodnocení. 

Projekt splnil požadavek propojení s ostatními předměty, žáci dokázali uplatnit 

i znalosti z ostatních předmětů. 

3 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo přiblížit českou gastronomii moderním trendům ve 

stravování a upozornit na nové směry, které ji ovlivňují, s ohledem na to, že by se měly 

zohledňovat i praxí ověřené trendy, které stravování ovlivňovaly i v minulosti. Vývoj 

české gastronomie je podmíněn i regionálními zvyklostmi a tradicemi jednotlivých 

regionů, ve kterých pokrmy vznikaly a připravovaly se z dostupných surovin tamějších 

obyvatel. V současné gastronomii je výrazná snaha vracet se k osvědčeným receptům 

našich předků a čerpat z jejich kulinářských zkušeností, které lze přizpůsobit novým 

poznatkům a požadavkům zdravé výživy. S výsledky je důležité seznámit i širokou 

veřejnost v rámci veřejného stravování. 

Předkládaná bakalářská práce na téma „ Postoje žáků ke zdravému životnímu stylu 

v kontextu české gastronomie“ byla realizována za pomoci projektu, který vychází ze 

vzdělávací oblasti „Učit se poznávat“, „Učit se pracovat a jednat“, „Učit se být“ a „Učit 

se žít společně a „Učit se žít s ostatními“ v Rámcovém vzdělávacím programu pro 

střední odborné školy. Jednotlivé tematické okruhy na sebe navazují a vzájemně se 

prolínají. Dalším pozitivem tohoto projektu je i to, že jsou vzájemně propojeny 

i mezipředmětové vztahy (mezi vyučovacími předměty technologie, potraviny a výživa, 

stolničení, ekonomika a účetnictví a dějepis). 

Na základě prostudované literatury by měla práce poskytnout přehled problematiky 

výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdravému stravování, analyzovat fakta na 

základě zjištěných informací, využít zjištěné výsledky a navrhnout změny, které by 

měly skloubit tradiční přípravu českého jídla s novými gastronomickými trendy. 

Bakalářská práce vychází z odborné literatury, informací dostupných na webu, 

z projektu „ Zdravá česká gastronomie“ a samozřejmě z vlastní pedagogické 

a gastronomické praxe.  



49 

Záměrem celého projektu bylo, aby si žáci uvědomovali své zdraví jako skutečnou 

hodnotu, aby dokázali řešit problémy, cítit odpovědnost za svůj způsob chování, aby 

prokázali určitý stupeň duševní odolnosti, aby ovládali komunikaci a uměli pracovat 

v týmu a spolupracovat s ostatními. Žáci by měli využít svého odborného vzdělání 

k tomu, aby se dokázali aktivně podílet na tvorbě nových podmínek, novátorsky 

přistupovali ke způsobu stravování celé společnosti a získané poznatky dokázali 

prosazovat v další odborné praxi. Tento realizovaný projekt se mi jevil jako užitečný 

návod, jak zkvalitnit gastronomickou nabídku v našich restauracích. Na každém 

jídelním lístku by měl mít své místo tradiční český pokrm připravený podle zásad 

zdravé výživy.  

V době realizace projektu žáci k zadaným úkolům přistupovali zodpovědně a kreativně, 

využívali poznatků, které získali v teoretické výuce, ale i při návštěvě muzea 

gastronomie, kde měli možnost nahlédnout do dávné historie prostřednictvím starých 

kuchařek, náčiní a přístrojů. Své nově nabyté poznatky propojili s pracovními listy, 

které byly v rámci projektu připraveny. Z projektu vyplývá i to, že žáci jsou zdravým 

trendům ve stravování nakloněni, chystají se v budoucích zaměstnáních aplikovat 

poznatky znalostí moderních českých pokrmů, i když v současnosti mnozí zásady 

zdravé výživy nedodržují, protože nemají zdravé stravovací návyky z rodinného 

prostředí. 

Vedení projektu a práce s tím spojená byla velmi zajímavá a obohacující: poznat blíže 

žáky, jejich stravovací postoje a hodnoty,  postavit proti sobě  tradiční české recepty 

a nové zdravější stravovací trendy. Můj projekt prokázal, že mladá generace má se 

zdravým životním stylem určité problémy (alkohol, návykové látky, fast foody apod.) 

a je třeba tyto otázky řešit. Nechci tvrdit, že všichni žáci mají nezdravý životní styl, ale 

dospívání si určitě zaslouží pozornost dospělých a zejména pedagogů – profesionálů. 

Myslím, že mé zkušenosti a znalosti jim mohou pomoci najít alternativu v podobě 

takových stravovacích návyků, které budou splňovat nároky za zdravý životní styl. 
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7 Přílohy 

7.1 Pracovní list – Muzeum gastronomie - Historie vaření 

1. Označ, ve kterém přístroji připravíme jídlo nejzdravěji. 

 a) fritovací hrnec  b) parní hrnec  c) mikrovlnná trouba 

2. Kdo nazval potravu lékem? 

 a) M. D. Rettigová b) A. Fleming  c) Hippokrates 

3. Ve zdravém těle je největší procentuální zastoupení 

 a) bílkovin  b) vody  c) tuku 

4. Hlavním sladidlem ve středověku byl 

 a) med  b) cukr  c) ovocná šťáva 

5. Pro tvorbu kostí tělo potřebuje. 

 a) železo  b) vápník  c) cement 

6. Fosfor získáváme konzumací 

 a) ryb  b) brambor c) rýže 

7. Přebytečný cukr se v těle přeměňuje na 

 a) vodu b) svaly  c) tuk 
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7.2 Pracovní list – Muzeum gastronomie - Ukryté bylinky 

V následujících větách objevte ukryté názvy bylin a barevně je podtrhněte. 

 Sportovec na trati má talisman ve tvaru podkovy. 

 Bolí to? Ba, zalkal a uronil slzu. 

 Právě vylíhlé kuřátko prolezlo mezi křídly slepice. 

 Ve třídě všichni třídí odpad. Papír, sklo, směs a bioodpad. Pavel třídí i hliník 

a Petr železo. 

 Ve sklepě bylo hodně soudků neboli beček s vínem. 

 Správce fotbalového hřiště upravuje pažit každé sobotní ráno před 

výkopem. 

 Je to pro dobro, myslím, všech zúčastněných. 

 Ty mi ani o tom nemluv! 

 Pořadatelé prosili zpěvačky, zda by mohly zopakovat vystoupení i v sobotu. 

 Na jehly a skalpely někdo nemůže ani pohlédnout, jiní mají strach 

z pavouků. 

 Krotitel pak v tisku vysvětloval: „Náš nenažraný lev Andule sežral svačinu.“ 

 Na dovolené v Turecku si generál nejvíc oblíbil Istanbul a major Ankaru. 

 Na vaše rozmary nemám čas! 

 Maršal vějičku úzkostlivě sledoval, změna větru by znamenala velké 

komplikace pro celý jeho plán. 

 Uslyšeli jsme velkou “šupu“, PAL, kanón vystřelil.  
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7.3 Pracovní list – Muzeum gastronomie - Historie vaření 

1. Lidé v pravěku nejprve jedli jen syrovou stravu, jakmile se naučili rozdělávat 

oheň, začali potraviny také tepelně upravovat. Zatím však nepoužívali žádné 

nádoby. Vyjmenujte alespoň dva způsoby vaření, kdy není potřeba žádná 

nádoba.  

A. Rožnění, opékání na kamenech 

B. Pečení a vaření ve varných jámách 

2. Lidé v neolitu domestikovali - začali pěstovat obilniny, luštěniny a také chovali 

domácí zvířata pro mléko a maso. Jmenujte alespoň jednu rostlinu a jedno zvíře 

domestikované v neolitu.  

A. Pšenice jednozrnná, hrách čočka 

B. Kozy, prasata, ovce, kočky a psy 

3. Vařit v hliněných nádobách nebylo jednoduché, kuchaři museli nejprve 

nádobu naplnit vodou a pak teprve vložit další potraviny. Nádoby ohřívaly 

zahrabané v popelu s horkými uhlíky. Později byla vyvinuta speciální nádoba. 

Čím byla opatřena a jak se jmenovala?  

A. Nožičky a jmenovala se trojnožka 

4. I ve středověku se stále vařilo na otevřeném ohni. Jak se jmenovala místnost 

určená k vaření, která ještě neměla komín?  

A. Čoudnice  

B. Dýmná jizba 

5. Velký krbový komín naopak dominoval černé kuchyni, kterou najdeme často 

zachovanou na hradech a zámcích. Která z těchto věcí v této kuchyni nebyla 

A. Pec  

B. Udírna  

C. Chladírna  
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6. V čem se mylo nádobí v kuchyni z učebnice Orbis pictus od 

J. A. Komenského, co předcházelo našemu kuchyňskému dřezu?  

A. Dřez, škopek 

7. První sporáky konstruované a vyrobené v 19. století byly vestavovány do 

krbového komína a topilo se v nich dřevem, ve městech později uhlím. Krbové 

komíny potom nahradily komíny tahové. I do kuchyně se však brzy dostali nové 

energie. Která z nových energií se začala využívat k vytápění kuchyňských 

sporáků dřív a kdy to bylo?  

A. Elektřina  

B. Plyn v 19. století 

8. Do vybavení kuchyně před sto lety patřily věci a nádoby, které již nyní 

většinou nepoužíváme, nebo je jinak pojmenováváme. Co to je sporokrb, 

kredenc a jak vypadal a na co se používal kuthan?  

A. Sporokrb- sporák 

B. Kredenc – kuchyňská linka 

C. Kuthan – nízký hrnec na dušení pokrmů 

9. Koloniály, byly pověstné svoji nabídkou zámořského zboží. Nabízely kávu, 

čaj, rýži, kakao, cizokrajné koření, ale také drahé látky, či vonné oleje. Znáte 

nějaká další stará česká pojmenování obchodu s potravinami nebo smíšeným 

zbožím? Jak nazýval J. A. Komenský prodejce na stáncích, když si posteskl, že 

také chtějí slouti kupci?  

A. Krám, hokinářství, kvelb, kupecký krám 

B. Budkaři 


