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ANOTACE 

Ve své práci se zaměřím na osvětlení složitosti povolání učitele odborného výcviku, dříve 

mistra či mistra odborného výcviku ve vztahu k žákům, dříve učňům. Pokusím se vývoj 

povolání mistra, mistra odborného výcviku a učitele odborného výcviku ukázat tak, aby byl 

srozumitelný pro každého, kdo se chce s problematikou seznámit.  

Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část je věnována 

problematice vývoje dané profese, jejího postavení v současnosti i perspektivami v 

budoucnosti. V teoretické části budu vycházet z informací získaných z různých historických 

zdrojů, z odborné literatury a ze současné legislativy. V empirické části si stanovím 

výzkumnou otázku týkající se pohledu na povolání učitele odborného výcviku a její 

pravdivost budu ověřovat pomocí dotazníkového šetření a rozhovoru s minulými a 

současnými absolventy středního odborného učiliště. 
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ANNOTATION 

I concentrate on explaining of the complexity of the professional training teacher occupation, 

called expert or professional training expert in a relation to pupils, called apprentices. I show 

you a development of expert, professional training teacher and professional training expert 

occupation to be understood for everybody who is interested in it. 

There are two parts of my work – theoretical and empirical. The theoretical part is about 

development of this occupation, about its present and future position. The sources of my 

theoretical part are historical information, technical literature and contemporary legislation. 

My research question in the empirical part is a view of professional training teacher. I will 

check out its veracity by a questionnaire research and a dialogue with past and present 

apprentice school graduates. 
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1 Úvod 

Práce mistrů, mistrů odborného výcviku a učitelů odborného výcviku je velmi důležitou 

součástí vývoje v každé společnosti. Výroba a služby jsou závislé na kvalitní pracovní síle, 

která je produktem výchovy, vzdělávání a praktické výuky těchto odborníků ve svém oboru, 

a to v každé době historie lidstva. Z historického vývoje každá etapa představovala pro práci 

mistra, mistra odborného výcviku a učitele odborného výcviku, jiné možnosti uplatnění 

svých schopností a také jejich ocenění.  

V textu je použito označení mistr či učitel pro zjednodušení pouze v mužském rodě, platí 

však i pro ženy v této funkci. Termín mistr, mistr odborného výcviku, mistr a učitel 

odborného výcviku je používán v časovém kontextu. 

Tuto bakalářskou práci na toto téma jsem si vybrala, protože se mě tato tématika povolání 

učitele odborného výcviku kuchař – číšník v současnosti profesně dotýká. Prošla jsem ve 

své profesní historii postavením učnice, mistrové odborného výcviku i učitelky odborného 

výcviku. Tyto profesní zkušenosti bych chtěla využít ve své bakalářské práci.  

Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. 

Teoretické část práce je věnována vysvětlení pojmů týkajících se dané problematiky, a to na 

základě literárních rešerší. Tato část práce je členěna do několika podkapitol, které se 

zabývají vývojem, současností a perspektivami povolání učitele odborného výcviku kuchař 

– číšník. 

Cílem teoretické části bakalářské práce je popis problematiky v jednotlivých časových 

etapách vývoje povolání mistra/učitele odborného výcviku.  

Cílem výzkumu bude zjistit jaký byl pohled na povolání mistra/učitele odborného výcviku 

a jeho vývoj. 

Součástí empirické části je dotazníkové šetření, jeho vyhodnocení a interpretace. Tento 

výzkum bude mít podobu smíšeného designu výzkumu. Začne jako kvantitativní, kdy bude 

využita metoda sběru dat pomocí dotazníku a metoda dedukce. Následně poté výzkum 

kvalitativní, kdy využiji metodu rozhovoru a indukce. Použiji proto sekvenční kombinování. 
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2 Historický pohled na práci mistra odborného výcviku  

2.1 Vznik pohostinství 

Abychom se mohli zabývat prací mistra odborného výcviku, musíme se nejdříve podívat, 

jak vůbec vzniklo pohostinství.  

Co je pohostinství, příznačně popisuje Petr Dočekal ve své internetové publikaci HACCP 

„Pohostinnost je jedna ze základních vlastností člověka. Je to jeden z projevů, kterým se liší 

od ostatních živočišných druhů na planetě. Úroveň pohostinnosti odpovídá úrovni 

společnosti a jejímu rozvoji. Jak se vyvíjel člověk a celá společnost, tak se měnil přístup 

k pohostinnosti. Původně znamenala pohostinnost bezplatné poskytnutí noclehu a jídla a pití 

poutníkovi, později se tato činnost stala podnikáním s cílem dosažení výdělku.“ (Dočekal, 

2017, čl.4) 

O vzniku pohostinství uvádí „První hostince vznikaly při klášterech a sloužily k občerstvení 

a ubytování věřících poutníků. Ke konci 11.století a počátkem 12.století už vznikaly hostince 

jako houby po dešti nejen ve městech, ale i na vesnicích. U cest byly zakládány tzv. formanské 

hospody, což byly zájezdní hostince, ve kterých přespávali se svými vozy formané, tedy 

nájemné přepravci. V podstatě tehdy existovaly dva druhy hospod. Jednak luxusnější 

hostince zájezdní-formané si mohli dovolit určitou vyšší úroveň služeb. Pak především 

fungovaly obyčejné krčmy s právem šenku, ve kterých s korbelem v ruce splachovalo pot z 

celodenní dřiny mnoho poddaných.“ (Dočekal, 2017, čl.4) 

Na provozování šenku bylo nutné udělení městského povolení. Šenkýř se nestaral o provoz 

sám. Dočekal píše „Hospoda v oněch dobách byla neoddělitelnou součástí domu šenkýře. 

Domácnost hospodského byla s krčmou propojena. Neexistovalo soukromí pro rodinu, celá 

domácnost majitele byla do provozu hostince zapojena. Každý měl svůj úkol, svou práci. 

Vlastní výčep většinou vedla manželka hospodského nebo vdova po něm. Návštěva šenku tak 

byla v podstatě na úrovni sousedské návštěvy.“ (Dočekal, 2017, čl.4) 

O dalším rozvoji pohostinství Dočekal uvádí „K většímu rozvoji pohostinských služeb došlo 

až na konci středověku, a to zejména v podnicích určených pro šlechtu. V 15.století se začaly 

používat ubrusy, od 17.století se k jídlu už přikládaly příbory. Nápoje našly své místo ve 
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skleněných nádobách, využívaly se porcelánové mísy. Přípravy jídel se chopili školení 

kuchaři, hosty obsluhovali vyučení číšníci.“ (Dočekal, 2017, čl.3) 

Hostinští, kteří si zde účtovali větší obnosy za pohostinnost, chtěli dopřát šlechtě i jinou 

úroveň jak obsluhy, tak podávaných jídel, a tak chtěli od svých pomocníků dobré znalosti a 

předávali jim své vlastní zkušenosti. 

A zde je vlastně začátek mistra a učně a vzdělávání.  

Pohostinství se předávalo z pokolení na pokolení. Otec učil svého syna, děti bývaly už od 

dětství v kuchyni a pomáhaly při drobných a pomocných pracích. Někdy z nedostatku 

vlastních dětí brali majitelé hospod na práci do kuchyně děti cizí. Buď od svých známých 

nebo sirotky a začali je učit svému umění. 

Všechny tyto děti začínaly od pomocných prací a do učení nastupovali velmi brzy.  Jak uvádí 

Vondruškovi „Do učení nastupovali chlapci zhruba v patnácti letech (ale doloženy jsou i 

případy mladších učedníků, dokonce pětiletých a šestiletých, záleželo na obtížnosti daného 

oboru). (Vondruškovi, 2015, s.36) Mistr neboli majitel pohostinství rozděloval a určoval 

práci všem které měl na starosti. Tady je vidět první počátky vztahu mezi mistrem a učněm. 

Kdy vlastně učni začínali od toho nejjednoduššího a postupně postupovali dále a výše. Ne 

všichni ovšem mohli dosáhnout cíle. Mistr si vybíral ty nejschopnější – většinou samozřejmě 

své děti a ty zaučoval a zasvěcoval do svých tajů. Učni se učili neustálým opakováním jedné 

činnosti a až byli schopni ji bezvadně zvládnout mohli dělat další. Uvedu příklad: loupání a 

čištění zeleniny, kuchání drůbeže a čištění masa a další podobné činnosti. Mytí nádobí a 

úklid kuchyně patřil vždy neodmyslitelně k povinnostem učňů. Učební podmínky pro 

cechovní dorost byly ve středověku mimořádně nepříznivé. Například omezení pracovní 

doby neexistovalo. 

Více než zápiskům o výuce učňů v kuchyni, se mistři zabývali zápisem svých receptů, a tak 

vznikaly první kuchařské knihy. V 16.století se začínají objevovat i první psané receptury 

na přípravu jídel. Ale i zde je možné se dozvědět něco o tom, jak by měl vypadat kuchař, co 

by měl mít na sobě a jaké by měl mít vlastnosti, a hlavně co všechno by měl znát a umět.  
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Toto je možné se dočíst v Kuchařské knize (Ein New Kochbuch), která byla vytištěna ve 

Frankfurtu nad Mohanem v roce 1581. Jejím autorem byl Marx Rumpolt, má 482 stran a je 

uložena v knihovně Hotel Management School v Cornellu. (Dočekal, 2017) 

Nejprve o vlastnostech dobrého kuchaře „O kuchaři. Kapitola III. Jest to o kuchaři, jemuž 

knížata a panstvo musí důvěřovat, ne málo, nýbrž více, takže na všechny ostatní služebníky, 

kteří jsou tak vysoko a tajní, jak vždy mohou uložit. Kuchař by měl tudíž být pěkně upřímný, 

okázalý, sympatický, zdravý, věrný, čistý, pilný, přátelský a ve vaření člověk šikovný, zkušený 

a učený. A protože je mu přidělen a svěřen vysoký těžký úřad, tak by se měl ve všem svém 

počínání projevovat tím vlídněji, dobrotivěji, ochotněji, skromněji, dobromyslněji a 

bohabojněji a srdce a mysl svého pána svou dobrotivostí, věrnou pílí, soucitem, bohabojným 

žitím, bytím a životem natolik zaujímá a ujišťuje, že bude ještě laskavější a lepší a oddá se 

všemu dobrému, bude se levně a dostatečně vysoko činit. Pán by neměl snadno přijmout a 

vydržovat kuchaře, který je pijákem vína a opilcem a je zvyklý se vínem nasávat jako vařený 

předkrm.“ (Dočekal, 2017) 

Nyní o tom, jak by měl správný kuchař vypadat „Kuchař by se měl na každý den dobře a 

dostatečně zásobit čistými servítky a zástěrami a dalšími čistými bílými ručníky a utěrkami. 

Jejich vousy, rovněž vlasy na hlavě by měly být pěkně jemně, …. zkráceny a natočeny a měli 

by nosit pěknou bílou čistou košili, a také nikoliv špinavý, usmrkaný a umazaný oděv, nýbrž 

pěkně čistý, slušivý, krátký, ne široký, ... plandavý a rozedraný, nýbrž dobře ušitý, přiléhavý 

oděv, nohavice a kabátce. Měli by být pěkně usměvaví, laskaví, poslušní, ochotní, přátelští 

a veselí.“ (Dočekal, 2017) Totéž platilo i pro ostatní osazenstvo kuchyně „Ostatní 

podkuchaři by měli být v kuchyni také pěkně čistí a zkušení. Taktéž kuchtíci by měli být také 

upomínáni a povinováni, aby tam vstupovali nikoliv špinaví a sprostí, nýbrž pěkně čistí, 

umytí a čiperní.“ (Dočekal, 2017) 

V této době zastávali roli číšníků ještě kuchaři, jak je možné se dočíst v této knize „Když 

jsou všechny pokrmy hotové a připravené a kuchař je chce servírovat, tak by si měl předem 

přichystat servírovací stolek nebo kuchyňský stůl a pěkně půvabně jej pokrýt čistým bílým 

ubrusem a na něj pěkně uspořádaně postavit všechny kuchyňské potřeby jako citróny, 

pomeranče, olivy, kapary, sýr a cukr a všechno koření, nůž, pironen neboli malé vidličky, 

čisté bílé servítky, krajíce chleba a všechny omáčky. A především je vidět, že se má kuchař 
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vesele a radostně, přec by však neměl být natolik veselý, že kvůli tomu bude úplné prase. Po 

večerním nebo nočním jídle by měl hofmistr, majordomus nebo vrchní štolba k sobě povolat 

kuchaře a nákupčího, jaké dobré menu by se mělo podávat na následující oběd.“ (Dočekal, 

2017) 

Z těchto historických pramenů lze vycházet jako z předlohy pro současné receptury a zásady 

stolničení.  

Celé 16. století v české kuchyni je považováno za období „rozmařilosti“. Byl dán základ 

především ochucování pokrmů a do svébytné české kuchyně vstupují jídla italská, španělská, 

francouzská i anglická. Z této doby pocházejí i první tištěné kuchařské knihy. „První 

dochovanou tištěnou kuchařku vydal tiskař Severin mladší na začátku 16. století. Na 92 

listech je uvedeno asi 400 krmí.“ (Dočekal, 2017, čl.6) 

Na hradech pak byly hradní kuchyně, kde pracovalo vždy více kuchařů. Tady se mistrům 

říkalo kuchmistr. „Kuchmistr byl významný a ctěný; podle řádu Petra ze Švamberka jedl u 

šlechtického stolu. Petr Vok z Rožmberka měl roku 1593 v kuchyni kuchmistra, i 

kuchyňského písaře, 5 kuchařů, paštikáře a šest pacholat. (…) Aristokrati dbali také na 

výchovu kuchařů. Své kuchaře posílali do sídel jiných urozených rodin či dokonce do 

kuchyní na cizí panovnické nebo velmožské dvory. I při cestách do ciziny se kuchmistři 

mnohému naučili.“ (Beranová, 2005, s.257) 

2.2 Mistr a cechy 

Vznik cechů můžeme zaznamenat již ve 12.století, jak píše ve své knize Dějiny řemesla a 

obchodu Zikmund Winter „V Němcích pozoruje se od polovice XII. století až do čtvrti věku, 

potom následujícího hnutí, směřující k tomu, aby řemesla upravila se v cechy, totiž 

v společenstva, jež mají vlastní orgány, samosprávu, osobitost korporací. Kterak se 

z neorganisovaného řemesla stalo samostatné společenstvo, korporace s veřejnoprávními 

náležitostmi.“ (Winter, 1906, s.49-50) 

O vzniku cechů píše také Buzková „Cech je sdružení nebo organizace řemeslníků jednoho 

řemesla. Je to středověké společenství, které vznikalo ve větších městech hlavně ve 13. – 15. 

století. Za účelem ochrany chrání příslušníky a jejich zájmy stejného řemesla před šlechtou 

a konkurencí. Cechy také dohlížely na kvalitu a cenu výrobků, řízení nákupu surovin a 
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odbytu výrobků. Mistři si vychovávali své učedníky a ti u nich skládali mistrovské zkoušky. 

Tzv. zachovací list určoval podmínky, za kterých byl zájemce přijat do cechu. Musel být 

občanem daného města, také měl být z plné rodiny a musel být pokřtěn. Cechy nedovolily, 

aby někdo, kdo není jejich členem, provozoval jejich řemeslo.“ (Buzková, 2012) 

O vývoji řemesel dále pokračuje „Ve vývoji řemesel docházelo celá staletí k velkému 

zlepšení, k němuž přispěli nemalou měrou i tovaryši na vandru (tzv. odpuštění), kteří putovali 

od města k městu. Podmínkou, aby se z tovaryše stal mistr, bylo právě to, že se musí vydat 

do světa na zkušenou. Na vandru se naučil znát ještě lépe své řemeslo, získával zkušenosti, 

poznal jiné lidi a zvyky.“ (Buzková, 2012) 

Kdo to byl mistr, popisuje Havlíček „Na rozdíl od šlechtických titulů, získaných dědičně 

nebo za zásluhy, bylo označení nebo titul mistr udělováno univerzitním hodnostářům a 

vzdělancům, a za tvůrčí mistrovství vynikajícím umělcům a řemeslníkům. V období rozvoje 

řemesel a slučování do cechů byli zkušení řemeslníci jmenováni mistrem podle cechovních 

regulí na základě řemeslné mistrovské zkoušky.“ (Havlíček, 2008, s. 4) 

Vzniku cechů také zmiňují ve své publikaci Pátrová a Voděra „Počátky cechovních 

organizací spadají do středověku, kdy ve městech vznikají první cechy jako profesionální 

korporace řemeslníků jednoho řemesla. Objevili se různé názory na to, zda cechy navázaly 

na dobrovolná náboženská bratrstva, nebo vznikly pod tlakem městské rady. Řemeslníci 

organizovaní v ceších mohli snáze eliminovat konkurenci cizích řemeslníků a diktovat 

spotřebitelům ceny a kvalitu svých výrobků, na druhou stranu díky zavedeným vnitřním 

pravidlům zajišťovali plynulé zásobování své obce základními výrobky.“ (Pátrová, Voděra, 

2010, s.5) 

Významná role cechů spočívala v ochraně práv jejich členů a ve stanovení přísných zásad, 

týkajících se hlavně kvality a hierarchie práce. Na vrcholu cechovní hierarchie stáli 

cechmistři, jeden nebo několik podle velikosti cechu, kteří vykonávali jurisdikci v 

cechovních věcech a spravovali cechovní jmění. 

Cech měl své vnitřní uspořádání a artikule „sestávají se zejména z článků o učednících a 

tovaryších, o podmínkách nutných k přijetí za mistra, o poplatcích do společné pokladny a 

o kvalitě výrobků.“ (Pátrová, Voděra, 2010, s.7) 
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Přijetí do učení bylo vymezeno určitými pravidly. O tomto uvádí ve svém článku Lenka 

Kapustková „Na počátku přijal mistr chlapce na takzvaný "košt". Byla to několikatýdenní 

zkouška, během které musel mistr rozpoznat, zda se budoucí učeň k řemeslu hodí. Pak teprve 

mohl učně nahlásit cechu a učení započalo. K vyučení byl třeba dostatek finančních 

prostředků (mistr inkasoval platbu předem) a záruka jedné či více osob, že chlapec pochází 

ze slušné křesťanské rodiny a byl zplozen v manželském loži. Učeň bydlel u svého mistra, ten 

jej po celou dobu živil i šatil.“ (Kapustková, 2012) 

První stav učednický byl tedy nejnižší, potom následoval druhý stav tovaryšský, jak o tom 

píše dále Kapustková „Po vyučení se stal z učně tovaryš. Aby tovaryš nasbíral co nejvíce 

zkušeností dříve, než se stane mistrem, vyžadoval se od něj "vandr". Ten trval minimálně 

rok, ale často i více. Tovaryš musel po tuto dobu pracovat v jiném městě u cizího mistra, aby 

získal zkušenosti a poznatky z jiných krajů.“ (Kapustková, 2012) 

Třetí a nejvyšší byl stav mistrovský „Mistrem se stával tovaryš většinou ve městě, kde se 

vyučil. To ale obnášelo značný finanční výdaj, který si ne každý mohl dovolit. Bylo nutné 

nejen zaplatit příslušnou částku v penězích a vosku do cechovní pokladnice, ale také zaplatit 

mistrům "svačinu"- pohoštění (to se skládalo především z piva). Rovněž materiál na 

zhotovení mistrovského kusu si musel tovaryš hradit sám.  Pokud pak u zkoušky neobstál, 

toto vše propadlo cechu.“ (Kapustková, 2012) 

Z členství v cechu vyplívaly nejen výhody, ale i povinnosti „Po přijetí do cechu mohl mistr 

pracovat samostatně, najímat si tovaryše i prodávat na městském trhu. Cechy si velmi 

zakládaly na své počestnosti, každý jejich člen tak musel dodržovat přísná pravidla. Za 

prohřešky, které se nám dnes zdají úsměvné, platili mistři vysoké pokuty, nebo byli rovnou 

vyloučeni z cechu. Ztrátu počestnosti si zasloužil například ten, kdo zplodil nemanželské dítě, 

vzal si těhotnou ženu, účastnil se pohřbívání sebevraha, ale také kdo zabil kočku, nebo 

zdechlý dobytek z chléva vynesl a zakopal.“ (Kapustková, 2012) 

Mistrem se nemohl stát například syn městského drába, robotníka, dřevaře, ponocného, 

hrobníka, metaře ulic nebo ovčáka. Autorita mistrů vyplývala z jejich technických znalostí 

a věku. Mistrům byli podřízeni tovaryši a učňové, kteří se od mistrů učili základům řemesla. 

Aby se mohl tovaryš stát mistrem, musel vytvořit mistrovské dílo a splnit další podmínky. 
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O dalším vývoji cechů Kapustková pokračuje „Od 16. století začaly být cechy "přeplněné". 

Aby si mistři chránili svůj trh, snažili se podporovat pouze rodiny stávajících mistrů. 

Podmínky pro přijetí do cechu se tak zpřísnily, že si mnozí tovaryši na mistrovskou zkoušku 

nedokázali vydělat. Stávali se z nich potulní tovaryši, putující za prací od města k městu, 

často i s rodinou.“ (Kapustková, 2012) 

O zrušení cechů píše „Od 18. století se cechy se svými přísnými pravidly začaly stávat spíš 

brzdou v rozvoji řemesel.  Nedokázaly konkurovat vznikajícím manufakturám a později 

továrnám. Byly za to stále častěji kritizovány. Začalo se uvažovat o jejich zrušení. S 

nástupem průmyslové revoluce pak ztratilo cechovní zřízení v některých oborech zcela 

smysl. Ve druhé polovině 19. století byly cechy oficiálně zrušeny. V některých případech však 

tyto spolky neoficiálně přetrvávaly až do dob první republiky.“ (Kapustková, 2012) 

2.3 Shrnutí 

Ve středověku bylo cestování doménou církve a šlechty, běžná populace cestovala spíše 

výjimečně. Proto byla také nabídka i kvalita služeb středověkého pohostinství omezená a 

jejich úroveň nebyla vysoká. Proto církev zřizovala při klášterech pro věřící noclehárny s 

možností jednoduchého stravování. Poutníci si pobyt v těchto ubytovacích zařízeních buď 

odpracovali nebo klášteru přinesli dar.  

Později vyrostla síť středověkých hostinců. Byly to hospody zájezdní – pro cestující 

obchodníky, panské – pro zámožnější klienty, vesnické a městské – pro prostý lid. Cenová 

úroveň byla samozřejmě různá. Jídla hostinský připravoval na otevřeném ohništi, později se 

začaly budovat pece. A aby na to všechno nebyl hostinský sám, měl k ruce pomocníky, které 

učil svému umění.  

Později začaly vznikat cechy. Cech bylo řemeslnické nebo obchodnické sdružení, které 

hájilo práva a zájmy svých členů, dohlíželo na jakost a cenu výrobků, na 

výchovu učedníků a skládání mistrovských zkoušek. 

Titul mistr v minulosti označoval také majitele a vedoucího řemeslnické dílny. K založení 

či převzetí řemeslnické dílny musel mistr složit mistrovské zkoušky a zaplatit příspěvek do 

cechovní poklady. Základní součástí této funkce bylo vždy také pedagogické vedení učňů a 

musel být organizován v cechu.  
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Učeň byl žák, který se připravoval pod vedením příslušného mistra na řemeslo nejčastěji v 

jeho vlastní řemeslnické dílně, ve které také zpravidla i bydlel a žil. Po složení tovaryšských 

zkoušek se z něho stal tovaryš. 

Tovaryš byl učeň, který úspěšně splnil tovaryšské zkoušky. Pak mohl samostatně vykonávat 

práci ve svého oboru. Z tovaryše se stal mistr po složení mistrovské zkoušky a po povinné 

praxi, kterou byl vandr. 

Pro nepružnost a neschopnost konkurence v rozvíjející se industriální společnosti byly ve 

druhé polovině 19. století cechy oficiálně zrušeny. 
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3 Práce mistra odborného výcviku za minulého režimu 

3.1 Mistr odborného výcviku 

Na 4. a 5. konferenci partnerství TTnet ČR v příspěvku Havlíček popisuje zrození mistra 

odborného výcviku „Od středověku až po první republiku učili své žáky a v řemeslech učně 

mistři nebo (při větším počtu zaměstnanců, které mistr vedl) jimi pověření zkušení tovaryši, 

parťáci, předáci, instruktoři pod přímým dohledem a vedením mistrů.“ (Havlíček, 2008, s.5) 

Dále uvádí: s rozvojem moderního průmyslu, pohostinství, prodeje a služeb, se výuka 

velkého počtu učňů postupně soustřeďovala do specializovaných škol a učilišť. Zde došlo i 

k rozdělení na teoretické vyučování a částečnému prvnímu odbornému výcviku na 

pracovištích učňovských středisek, odborných učilišť nebo i vybraných provozech na 

pracovištích firem, které si vychovávaly své vlastní učně. Další výuka učňů probíhala na 

skutečných provozních pracovištích mezi ostatními zaměstnanci opět pod vedením mistrů 

těchto pracovišť. (Havlíček, 2008, s. 5) 

3.2 Kdo je mistr odborného výcviku 

„V období rozvoje řemesel a slučování do cechů byli zkušení řemeslníci jmenováni mistrem 

podle cechovních regulí na základě řemeslné mistrovské zkoušky. V období koncentrace 

výroby se postavení mistra jako nejlepšího, nejzkušenějšího a uznávaného odborníka 

přeneslo i do organizace pracovní činnosti tak, že vedoucí pracovník byl označován za 

mistra, i když mnozí podřízení byli (a jsou) stejně kvalitní mistři oboru jako on, nebo i 

kvalitnější.“ (Havlíček, 2008, s. 4) 

 „A konečně i mistrům, jejichž souběžnou nebo převážnou náplní práce byla výuka řemesel, 

pracovní vyučování, dnes tak zvaný odborný výcvik, či obecně praktické vyučování, bylo také 

v návaznosti na historický vývoj ponecháno označení mistr.“  

Kdo může být označen jako mistr? Podle Havlíčka „Mistr má kromě své špičkové 

kvalifikace, znalostí a zkušeností i zodpovědnost nejen za kvalitní provedení díla, za výrobu 

a provoz, ale také za přidělování vhodné práce zaměstnancům, pracovní podmínky, 

dodržování pracovní a technologické kázně, sledování, vyhodnocování a zlepšování kvality 

práce, plnění plánu prací, za bezpečnost práce a rozvoj firmy i za dodržování pracovně 

právních předpisů a dalších zákonů, práv a svobod.“ (Havlíček, 2008, s. 5) 
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Před rokem 1990 nepatřila problematika mistrů v odborné literatuře mezi frekventovaná 

témata. Do počátku 80. let byla většina mistrů zaměstnanců podniků, ve kterých probíhala 

praktická výuka žáků a které byly řízeny různými rezorty. Přesto vznikla publikace Mistr a 

učeň od autorů Čepek, Kodýtek, Švanda. Tito autoři píší „Mistr je výchovný pracovník, 

vzdělávající a vychovávající učně ve vyučovacím předmětu, který nazýváme ne zcela výstižně 

odborný výcvik. Je to v podstatě „učitel odborného výcviku“. Jeho ústředním úkolem je 

předat učňům praktické vědomosti a dovednosti nezbytné pro vykonávání povolání 

kvalifikovaných dělníků nebo jiných obdobných pracovníků. Jeho neméně významným 

úkolem je spolupůsobit při výchově učňů v morálně a politicky vyspělé občany našeho 

státu.“ (Čepek, Kodýtek, Švanda,1971, s.77)  

Podle Čepka je mistr odborného výcviku také organizátorem pracovního procesu a ve 

skupině, kterou vede zastává řadu funkcí.  

Vystupuje jako 

• výkonný orgán, který plánuje a usměrňuje činnost učební skupiny, tedy v případě 

mistra odborného výcviku v oboru kuchař – číšník, rozděluje práci v kuchyni a řídí 

činnost v jídelně restaurace 

• odborník, který rozumí práci a umí posoudit učňův výkon, konkrétně v kuchyni se 

jedná především o dodržování technologických postupů přípravy jídel, hygieny a 

bezpečnosti práce a v konečné fázi posouzení a zhodnocení výsledků po vizuální a 

chuťové stránce připravovaných pokrmů 

• „reprezentant skupiny“, který do jisté míry zastupuje celou skupinu před ředitelem 

učiliště 

• „otec skupiny“, na kterého se mohou učni s důvěrou obrátit 

•  tvůrce nebo zprostředkovatel „skupinové ideologie“, neboli jaké názory budou 

učňové přijímat za své a považovat za závazné normy 

• „ochránce“ dobrých vnitřních vztahů mezi učni ve skupině, mezi učni a jím samým, 

mezi skupinou a ostatními učebními skupinami 

• „soudce“, který udílí uvážlivě tresty a odměny 

• „vzor“ všeho k čemu vychovává (Čepek, Kodýtek, Švanda, 1971, s.78) 
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V současné době lze postavení mistra odborného výcviku definovat takto „mistr předává 

učňům vědomosti a učí je dovednostem ve svém oboru. Vede je k tomu, aby vlastním 

přemýšlením rozvíjeli získané poznatky a zdokonalovali svoji zručnost. Mistr zajišťuje 

cílevědomost, plánovitost vyučování v odborném výcviku. Vychází přitom z pedagogických 

dokumentů a uplatňuje v plné míře svoje zkušenosti, pedagogické a odborné zkušenosti. Pro 

kvalitní práci mistra je důležité, aby byl odborně na úrovni, a to ve svém oboru i 

v pedagogice. Aby uměl jasně a srozumitelně vysvětlovat a předvádět žákům pracovní 

činnost, aby byl rozhodný, ale i trpělivý, aby měl dobrý vztah k mládeži a pedagogický takt. 

(Čadílek, 2005, s.9) 

3.3 Výběr mistra odborného výcviku za minulého režimu 

Za minulého režimu byl kladen velký důraz na ideovou výchovu celé společnosti, a proto i 

mistři, kteří se věnovali učňům na skutečných provozních pracovištích, to je například 

v restauracích a jídelnách, se museli podílet na této výchově prostřednictvím odborného 

výcviku. Toto bylo projednáváno na 5. schůzi Národního shromáždění ČSSR „Mimořádně 

významné úkoly mají při výchově učňů závody, jejichž povinností je vytvářet věcné i kádrové 

podmínky pro odborný výcvik učňů a nezatlačovat potřeby této výchovy jinými výrobními 

zřeteli. Je třeba velmi pečlivě vybírat a školit jak učitele, tak i mistry odborného výcviku, 

kteří spolu s učiteli se účastní na ideové i odborné přípravě nové dělnické generace. 

Pedagogická kvalifikace učitelů i mistrů odborného výcviku musí zaručit kvalitní provádění 

této výchovy jak po stránce ideové, tak i odborné.“(Gremrot,1960) 

V učňovském školství tedy hrál ve výchovné práci vždy velmi důležitou roli mistr 

odborného výcviku a proto „Vyučujícím v odborném výcviku nemůže být učitel, který zvládl 

určité množství odborných vědomostí, ale neosvojil si delší prací bezpečně pracovní 

dovednosti, návyky a zkušenosti nezbytné pro výkon kvalifikovaných dělnických, popř. 

obdobných povolání. Vyučujícím musí být vždy pracovník, který je vyučen, má potřebnou 

praxi, a zná proto dokonale pracovní činnosti, kterým se mají učni naučit. Je samozřejmé, 

že pouhé vyučení v oboru může mistrům pro jejich výchovnou práci jen těžko stačit. Je velmi 

potřebné, aby mistři nebyli jen zručnými dělníky, ale také široce vzdělanými lidmi. To, že 

mistr zná dokonale práce, kterým se učni mají naučit, a že je člověkem praxe, vytváří spolu 
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s dalšími okolnostmi příznivé podmínky pro to, aby v něm učni viděli svůj vzor, aby se snažili 

ho napodobovat, aby k němu měli dobrý vztah.“ (Čepek, Kodýtek, Švanda, 1971, s.81-82) 

3.4 Cíle mistra odborného výcviku za minulého režimu 

Odborný výcvik byl za minulého režimu i prostředek výchovy a měl své výchovné cíle, jak 

uvádí i Čepek ve své publikaci „Také odborný výcvik má své zvláštnosti, které jej předurčují 

k tomu, aby byl vhodným a účinným nástrojem při dosahování specifických výchovných 

cílů.“ (Čepek, Kodýtek, Švanda, 1971, s.15) 

„Hlavní výchovné cíle v odborném výcviku 

1. Vztah k práci. Svědomitě, ukázněně a kvalitně pracovat. Počínat si samostatně a 

odpovědně. Přistupovat k práci tvůrčím způsobem. Usilovat o zvyšování produktivity 

práce. Dbát nejen o dokonalé provedení výrobků (dokonalé poskytnutí služeb), ale 

také o jejich estetický vzhled. 

2. Vztah k učení. Osvojovat si uvědoměle potřebné vědomosti a dovednosti a zvyšovat 

tak svoje vzdělání. Uvědomovat si, že v učebním poměru lze získal jen základy 

odborného vzdělání a že je v zájmu mládeže i socialistické společnosti, aby se co 

nejvíce pracovníků vzdělávalo dále.“ (Čepek, Kodýtek, Švanda, 1971, s.15) 

Autoři dále pokračují: 

3. „Vztah k vědě a technice. Uvědomovat si, že rozhodujícím činitelem dalšího rozvoje 

výrobních sil je rozvoj a plné využití vědy a techniky, že jedině věda a technika mohou 

zajistit trvalý růst společenské produktivity práce. Přemýšlet o možnostech 

pracovních, organizačních a technologických zlepšení a usilovat o tvořivý vztah 

k práci. Podle svých schopností a možností si osvojovat novou techniku a napomáhat 

k jejímu zavádění.“ (Čepek, Kodýtek, Švanda, 1971, s.15–16) 

Dalším důležitým cílem je bezpečnost práce:  

4. „Vztah k bezpečnosti a hygieně práce. Uvědomovat si, že život a zdraví jsou to 

nejcennější, co každý z nás má, a že je naší povinností nejen vůči sobě, ale vůči 

společnosti, pečovat o ně a nehazardovat s nimi. Znát základní pravidla hygieny a 

bezpečnosti práce, dodržovat je a dbát, aby také ostatní pracovníci je dodržovali. 

Upozornit na bezpečnostní závady v provozu, v mezích svých možností je iniciativně 
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odstraňovat nebo jejich odstraňování prosazovat. Znát základy první pomoci a umět 

první pomoc poskytovat.“ (Čepek, Kodýtek, Švanda, 1971, s.16) 

Mezi další cíle minulého režimu patří: 

5. „Vztah k budoucímu povolání. Znát význam práce ve svém povolání pro život 

společnosti. Mít své povolání rád a být na ně hrdý. Překonávat potíže v práci a 

nesnažit se pro drobné nezdary nebo jiné nepodstatné důvody své povolání měnit. 

6. „Vztah ke společnému vlastnictví. Uvědomovat si, že předměty společenského 

vlastnictví patří nám všem, že jejich odcizováním nebo ničením jsou poškozovány 

zájmy celé společnosti. Šetrně zacházet s výrobním zařízením a dalšími zařízeními, 

jež slouží výchově a vzdělávání učňů, dbát o jeho ošetřování a údržbu, hospodárně 

zacházet s materiálem a s energií. Aktivně vystupovat proti nešetrnému hospodaření 

a proti rozkrádání socialistického majetku. Udržovat čistotu a pořádek na svém 

pracovišti.“ (Čepek, Kodýtek, Švanda, 1971, s.16) 

Jako další cíl uvádí: 

7. „Vztah k pracovnímu kolektivu. Vědět, že i kolektivu je síla, že dobrý kolektiv může 

dosáhnout úspěchů, kterých jednotlivci dosáhnout nemohou. Skromně se zapojovat 

do pracovního kolektivu, v rozumné míře podřizovat své zájmy zájmům kolektivu a 

odpovědně plnit všechny úkoly jím uložené. Přispívat k vytváření a k upevňování 

dobrých vztahů mezi členy kolektivu.“ (Čepek, Kodýtek, Švanda, 1971, s.16-17) 

Důležitým cílem tehdejšího režimu byl: 

8. „Vztah k dělnické třídě. Vědět, že dělnická třída měla rozhodující podíl na 

odstraňování kapitalistického zřízení, na odstranění vykořisťování člověka člověkem. 

Být hrdý na příslušnost k dělnické třídě, jejíž nejvyspělejší představitelé jsou 

důležitými nositeli pokroku v naší společnosti. Chápat KSČ jako předvoj dělnické 

třídy, jako vedoucí politickou sílu naší společnosti, která usiluje o neustálé zvyšování 

životní a kulturní úrovně dělnictva a všech pracujících. Zapojovat se postupně do 

pokrokového politického dění.“ (Čepek, Kodýtek, Švanda, 1971, s.17) 

V posledním cíli popisují autoři mravní vlastnosti:  

9. „Základní mravní vlastnosti, dobré vztahy k lidem a slušné chování. Neusilovat o 

výhody na úkor druhých nebo na úkor společnosti. Být k lidem pozorný a laskavý. 

Chovat se k dospělým zdvořile a slušně. Uvědomovat si, že vztahy mezi lidmi narušují 
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takové vlastnosti, jako je hrubost, pokrytectví, lhostejnost, prolhanost, faleš, neúcta 

k jiným, vyvyšování se nad jiné atd. být nesobecký, ukázněný, sebekritický, umět se 

ovládat, být vytrvalý, samostatný a iniciativní. Věnovat dostatek péče osobní hygieně 

a svému oblečení. Vědět, že slušné chování je projevem kulturní vyspělosti a úcty 

k člověku. Uvědomovat si, že kulturní vztahy mezi lidmi začínají tím, že člověk umí 

slušně pozdravit, poděkovat, pořádat o službu nebo informaci, a dopustí-li se chyby, 

omluvit se. Kultivovaně se chovat při každé příležitosti.“ (Čepek, Kodýtek, Švanda, 

1971, s.17)  

K tomuto všemu byli učni na provozních pracovištích tedy v restauracích a jídelnách, za 

minulého režimu vedeni. Navíc si ještě museli osvojit, naučit se a postupně zdokonalovat 

svoji odbornou profesi, a to pod vedením svého mistra. 

3.5  Shrnutí 

Odborný výcvik se liší od všech ostatních vyučovacích předmětů tím, že jeho obsahem je 

především osvojování manuálních dovedností a návyků potřebných pro vykonávání určitého 

povolání, proto se pečlivě vybírali mistři odborného výcviku a kladl se důraz na jejich 

odbornou kvalifikaci a vztah k tehdejšímu společenskému uspořádání. Mistr musel být 

pracovník, který byl vyučen ve svém oboru, měl potřebnou praxi, zkušenosti, uměl vést lidi, 

řídit práci a další odborné a pedagogické vzdělání. Kromě toho takové osobní vlastnosti, 

které umožňovaly vést mladé lidi a působit na ně v duchu tehdejší ideové výchovy. 
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4 Postavení učitele odborného výcviku v současnosti 

4.1 Z mistra učitel 

Na konci 20. století, po pádu „komunismu“, se změnilo i učňovské školství „Po roce 1989 

bylo školství a vzdělávání odpolitizováno a vykročilo na cestu demokracie, což prospívalo 

učitelské profesi, ale přesto se učitelé dostávali do problémů. Na jedné straně byl vytvořen 

prostor pro jejich iniciativy a inovace, svobodné rozhodování a nezávislost, na druhé straně 

se objevily stíny z minulosti. Učitelé byli jako profesní skupina činěni zodpovědnými za 

deformaci školní výchovy a vzdělávání v předchozím období a společensky kritizováni, 

mnohdy i odsuzováni.“ (Walterová, Černý, Greger, Chvál, 2010, s.214) 

Toto platilo i pro mistry odborného výcviku, i když se zde o nich přímo nepíše, neboť i oni 

stejnou měrou ne-li více ovlivňovali své žáky. Dále tito autoři uvádějí: „Od učitelů se 

očekávalo, že vlastní iniciativou a na základě profesního přesvědčení uskuteční přeměnu 

školy, změní přístup k žákům a pojetí vyučování. Tato očekávání vyvrcholila na počátku 21. 

století v duchu vize Bílé knihy (2001) a stala se oficiální skutečností uzákoněním tzv. 

kurikulární reformy (školský zákon 561/2004 Sb.).“ (Walterová, Černý, Greger, Chvál, 

2010, s.214) 

V Bílé knize byly stanoveny strategické změny ve vzdělávání „Charakterizují se v něm 

hlavní trendy rozvoje ekonomiky a společnosti ve vztahu ke vzdělávání a trhu práce a ve 

vztahu ke konceptu celoživotního vzdělávání a změnám vzdělávacího systému.“ (Sak a 

kolektiv, 2007, s.94) 

V učitelských novinách č. 38/2004 v článku Mistři patří historii, budou učiteli, Petr Husník 

píše: „Zákon o pedagogických pracovnících, který vstupuje v platnost 1. ledna příštího roku, 

ruší poněkud obstarožní a s předlistopadovými reminiscencemi spjaté pojmenování „mistr 

odborné výchovy“. Mistři se konečně dočkali určitého zrovnoprávnění, které si právem 

zaslouží – stanou se z nich učitelé, a to učitelé odborného výcviku. Neznamená to však, že by 

jejich postavení vůči ostatním pedagogům postrádalo výjimečnosti, za kterou budou 

vděční.“ (Husník, 2004) 

Dále pak Husník pokračuje: „Jestliže stávajícím mistrům odborné výchovy stačí k plné 

kvalifikaci vyučení v oboru, maturita a známá „dépéeska“ neboli doplňkové pedagogické 
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studium, pak příštím učitelům odborného výcviku bude stačit rovněž. Kdo čekal revoluci, 

bude zklamán. Nicméně zákon výrazně rozšiřuje okruh vzdělání, díky němuž bude dotyčný 

mistr (zůstaňme ještě protentokrát u starého označení) kvalifikován, a to směrem nahoru. 

Zákon říká, že mistr získává odbornou kvalifikaci kromě tradiční „maturitní“ 

úrovně také absolvováním akreditovaného studia vysoké školy či vyšší odborné školy, které 

odpovídá charakteru praktického vyučování, a zároveň absolvováním bakalářského studia 

z oblasti pedagogických věd zaměřeného na přípravu učitelů střední školy, nebo „vzděláním 

v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na 

přípravu učitelů střední školy, nebo studiem pedagogiky“.“ (Husník, 2004)  

K tomu je třeba dodat, že „Nutnou podmínkou pro všechny, kteří budou chtít být 

kvalifikováni pro tuto práci, je vyučení v oboru.“ (Husník, 2004) 

Havlíček ve specializaci pro mistra zase uvádí „Má-li mistr učit učně, musí mít ještě vyšší 

kvalifikaci, než je potřebná pro práci mistra ve výrobě nebo službách. Ke své plné 

profesionální kvalifikaci, znalostem, dovednostem, zkušenostem a schopnostem vést lidi musí 

mít navíc: 

• specifické pedagogické vzdělání 

• znalost bezpečnostních, hygienických, pracovně právních a dalších předpisů 

pro výuku, zaškolování a práci mladých a žáků 

• znalost organizace a průběhu výuky, pravomocí a povinností 

• sociální cítění, takt, empatii, přirozenou autoritu a další specifikované i 

nespecifikované předpoklady, a především svébytné kouzlo osobnosti“. 

(Havlíček, 2008, s. 5) 

K tomu samozřejmě podle Havlíčka patří i nezbytné kvalifikační předpoklady pro výkon 

tohoto povolání a pravidelné školení a přezkoušení: 

• z bezpečnosti a hygieny práce 

• z požárních předpisů 

• z pracovně právních a dalších předpisů pro vedoucí pracovníky 

• z nakládání s odpady 

• z poskytování první pomoci  

• kontrola zdravotní způsobilosti (Havlíček, 2008, s.5) 
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Dalším velmi důležitým předpokladem pro výkon povolání učitele odborného výcviku by 

měla být jeho vlastní praxe v oboru, kterou může získat v předchozím zaměstnání. 

4.2 Učitel odborného výcviku v současnosti – teoretické hledisko 

V této kapitole bych chtěla popsat teoretické hledisko učitele odborného výcviku. 

Emil Kříž popisuje současnou situaci na učilištích: „Na většině středních odborných učilišť 

probíhá výchovně vzdělávací proces ve dvou základních formách vyučování. Při teoretickém 

vyučování získávají žáci vědomosti ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech. Při 

praktickém vyučování získávají především odborné dovednosti v předmětu odborný výcvik. 

Předmět odborný výcvik je na středních odborných učilištích profilujícím předmětem. 

Vyučují ho učitelé praktického vyučování, kteří se podílejí podstatnou měrou i na výchově 

mladých lidí v celém výchovně vzdělávacím procesu. Dříve to byli mistři odborné výchovy. 

Od 1. ledna 2005 mají postavení učitelů odborného výcviku.“ (Kříž, 2008, s. 24) 

Dále pak pokračuje „Současná rychle se měnící společnost, nové výrobní technologie, 

moderní výukové i výrobní prostředky, nové myšlení žáků vyžadují i nové přístupy učitelů 

odborného výcviku především při výuce předmětu odborný výcvik, ale i při výchově žáků a 

jejich mimoškolní činnosti. Každý učitel odborného výcviku musí mít úplné střední vzdělání 

v příslušném oboru vzdělání. Aby perfektně zvládal praktické dovednosti, je vhodné, aby 

pracoval několik let v provozních podnicích zabývajících se výrobní činností odpovídající 

danému oboru. To však nestačí. Učitel odborného výcviku musí umět praktickým 

dovednostem žáky naučit. Ne každý odborník ve své profesi to ale dokáže. K plné kvalifikaci 

učitelů odborného výcviku patří i jejich pedagogické vzdělání.“ (Kříž, 2008, s. 24) 

Podle Zákona č. 563/2004 Sb. – Zákon o pedagogických pracovnících, musí mít v současné 

době učitel odborného výcviku toto vzdělání, aby mohl učit odborný výcvik: 

„Učitel odborného výcviku získává odbornou kvalifikaci 

a) podle odstavce 3, nebo 

b) středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu 

středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a 
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1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním 

programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů střední školy nebo 

druhého stupně základní školy, 

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a 

zaměřeném na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy, nebo 

3. studiem pedagogiky podle § 22.“ (Zákona č. 563/2004 Sb. – Zákon o pedagogických 

pracovnících, § 9) 

Odstavec 3 je vzdělání učitele praktického vyučování podle Zákona č. 563/2004 Sb. – Zákon 

o pedagogických pracovnících. 

V současné době se od učitele odborného výcviku očekávají i další aktivity, které jsou přímo 

vymezeny v jeho náplni práce: 

• Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností žáků v 

odborném výcviku, který spočívá v osvojování a procvičování základních 

dovedností, činností a návyků, ve zhotovení výrobků a ve výkonu služeb, konkrétně 

oboru kuchař – číšník, poskytujících střední vzdělání s výučním listem nebo střední 

vzdělání s maturitní zkouškou v rámci školního vzdělávacího programu střední školy 

s příslušným odborným zaměřením. 

• Studium nových poznatků v oboru a jejich následná aplikace do vzdělávacích a 

výcvikových programů v rámci školního vzdělávacího programu, popřípadě do 

individuálních vzdělávacích plánů. 

• Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových výukových postupů 

ve vzdělávání.  

• Příprava a zadávaní úkolů, cvičení a zkoušení s cílem cvičit žáky, vyhodnocovat 

jejich znalosti a pokrok v rámci odborného výcviku, tvorba textových a jiných 

podpůrných učebních materiálů a pomůcek. 

• Provádění pedagogického poradenství v oblasti odborného výcviku, podněcování 

osobního vývoje žáků a diskutování o jejich pokrocích s rodiči a třídním učitelem a 

poskytování konzultací žákům, vykonávání úkolů a prací souvisejících s přímou 

pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky při odborném výcviku. 
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• Příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace; konání porad s učiteli a schůzek 

s rodiči. 

• Vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků. 

• Vedení odborného výcviku, vedení ročníkových a závěrečných prací žáků. 

• Spolupráce s firmami, organizacemi a institucemi při realizaci odborného výcviku. 

• Komplexní koordinace vzdělávání v odborném výcviku se znalostmi a dovednostmi 

z jiných oborů vzdělání, popř. tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s 

výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů. (NSP, 2017) 

„Sebelepší osnovy odborného výcviku, sebelepší výchovné podmínky a sebelepší metody 

nestačí samy o sobě k tomu, aby mistr jen na základě toho dosahoval těch nejlepších 

výsledků. Záleží vždy především na něm samotném, jaké budou výsledky jeho výchovné 

práce.“ (Čadílek, 2005, s.10) 

4.3 Učitel odborného výcviku v současnosti – praktické hledisko 

V této kapitole bych chtěla uvést praktické zkušenosti, z pozice učitelky odborného výcviku 

oboru kuchař – číšník, ze školy, kde jsem pět let pracovala. Bohužel ze zdravotních důvodů 

se nyní této profesi nemohu věnovat. 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště SČMSD, kde jsem vyučovala teoretické i 

praktické vyučování je v Žatci. Škola vznikla v roce 1959 a od roku 1993 je školou 

soukromou. Zřizovatelem je Svaz českých a moravských spotřebních družstev, skupina 

COOP se sídlem v Praze. Vyučují se zde obory zakončené maturitní zkouškou – Hotelnictví, 

Ekonomika a podnikání, Gastronomie, ale i učební obory – Kuchař – číšník a Kuchař – číšník 

se zaměřením na cukráře. (SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, 2017)  

Odborný výcvik na této škole je uskutečňován tímto dvojím způsobem: 

• „V rámci odborného výcviku žáci obsluhují ve školní cvičné kuchyni a vaří pro 

učitele, spolužáky, ale i pro širokou veřejnost.“ (SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, 2017) 

• Praktické vyučování zajišťuje škola také u smluvních partnerů na území celého 

regionu, dále pak v Praze, v Nesuchyni, v Mšených Lázních, na Máchově jezeře, ale 

i v horských střediscích v Krkonoších a Orlických horách. Součástí praktického 
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vyučování jsou i odborné praxe ve slovenském Šamoríně a v německém Cottbusu. 

(SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, 2017) 

Odborný výcvik je zajišťován u smluvních partnerů přímo v Žatci nebo v blízkém regionu, 

a to formou Smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování na 

pracovištích právnických osob (příloha 2), jejíž součástí je i Dohoda o pověření do 

funkce odborného garanta (instruktora) (příloha 1). 

Toto zajišťování odborného výcviku a uzavírání smluv bylo součástí mojí pracovní náplně. 

Ze své pozice učitelky odborného výcviku jsem vybírala vhodná pracoviště – restaurace, 

hotely, jídelny, pizzerie, kavárny a jiné. Bylo důležité, aby majitel daného pracoviště měl 

odborného garanta – instruktora, který by měl na starosti žáky, kteří by zde měli odbornou 

praxi. Většinou to byli kuchař a číšník, kteří zda pracovali. Tato odborná praxe je pro žáky 

velmi dobrou zkušeností, neboť jejich vzájemné vztahy jsou podobné vztahu zaměstnance a 

zaměstnavatele. Žáci jsou tak povinni se podřídit jejich vedení, provádět přidělenou práci, 

dodržovat pracovní dobu a bezpečnost práce. Naopak instruktor nebo majitel pracoviště je 

povinen jim přidělovat vhodnou práci a zajišťovat bezpečnost žáků a jejich morální a 

odborný růst. Toto je zakotveno přímo v Dohodě o pověření do funkce odborného garanta 

(instruktora) (příloha 1).  

Já ze své pozice učitelky odborného výcviku, jsem se snažila dbát o plnění těchto podmínek. 

Z praktického hlediska jsou však hlavními prioritami restaurací a jídelen jejich prosperita, 

před výukou žáků. Naopak technické vybavení restaurací a rozmanitost surovin, které 

mohou v praxi žáci vidět a používat je, je velkým přínosem. Žáci tak mohou využít v praxi 

své teoretické vědomosti, získané výukou ve škole. A je na učiteli odborného výcviku, aby 

uměl zkoordinovat náplň výuky, danou školním vzdělávacím programem s požadavky a 

prioritami pracovišť smluvních partnerů.  

Praktickou výuku vede učitel odborného výcviku přímo ve školní cvičné kuchyni a žáci tak 

pod jeho vedením vaří a obsluhují učitele, spolužáky, ale i širokou veřejnost. Učitel 

odborného výcviku zde může daleko lépe a flexibilněji propojovat teoretickou výuku 

s praktickou výukou v rámci školního vzdělávacího programu.  Také zde hraje důležitou roli 

organizace práce, která začíná například při nástupu nových žáků na pracoviště, kdy denní 

řídící činnost učitele odborného výcviku se projevuje v zajišťování vhodné práce, rozdělení 
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žáků do jednotlivých skupin, přípravou surovin, potřebných nástrojů a náčiní. Učitel 

odborného výcviku musí počítat s tím, že je nejen odborným, ale i osobním vzorem při 

utváření žákova vztahu k profesi, kterou si zvolil: kuchaře-číšníka.  

„Pro kvalitní práci mistra je důležité, aby byl odborně na úrovni, a to ve svém oboru i 

v pedagogice. Aby uměl jasně a srozumitelně vysvětlovat a předvádět žákům pracovní 

činnost, aby byl rozhodný, ale i trpělivý, aby měl dobrý vztah k mládeži a pedagogický takt. 

Je řada vynikajících odborníků, kteří ovládají svůj obor, ale neumí svoje vědomosti, 

dovednosti a zkušenosti předávat druhým – neumí učit. Chybí jim pedagogická dovednost. 

Dobrý mistr se trvale ve svém oboru zdokonaluje, rozvíjí svoje pedagogické i odborné 

schopnosti.“ (Čadílek, 2005, s.9)     

4.4 Shrnutí 

Po roce 1989 došlo k transformaci školství, tedy i učňovského školství a ke vzniku 

Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice, tzv. „Bílé knihy“.  Od 1. ledna 

2005 platí nové školské zákony, podle kterých se mění název funkce mistra odborného 

výcviku na učitele odborného výcviku a učně na žáka. Každý učitel odborného výcviku musí 

mít nejen střední, ale i vysokoškolské vzdělání.  Kromě toho se od něj očekávají i další 

aktivity, které jsou přímo dány v jeho náplni práce. Z praktického hlediska ve cvičné školní 

kuchyni učitel odborného výcviku může daleko lépe a flexibilněji propojovat teoretickou 

výuku s praktickou výukou v rámci školního vzdělávacího programu.    



29 

 

5 Perspektivy povolání učitele odborného výcviku v budoucnosti 

Perspektivy povolání učitele odborného výcviku jsou v současné době velmi diskutabilní, 

neboť tento vývoj není řešen jako samostatný, nýbrž je součástí vývoje pedagogických 

pracovníků a celého školství, které se odvíjí od politiky státu.  

V publikaci Školství – věc(ne)veřejná, prof. Walterová uvádí „Škola se mění v kontextu 

kulturních, sociálních, politických a ekonomických procesů. Vize budoucnosti školy není 

jednoznačná, existují alternativní scénáře, které se mohou stát myšlenkově produktivní 

cestou a perspektivním směrem dalšího cíleného rozvoje školy.“ (Walterová, 2010, s.65) 

Od současného i od budoucího učitele odborného výcviku se očekává, že žáky bude učit 

odborným znalostem a dovednostem a bude na ně působit i po stránce morální. 

„Od současné školy společnost požaduje, aby vybavila žáky potřebnými znalostmi, 

dovednostmi a způsobilostmi, seznámila je se základními hodnotami, normami a vzorci 

chování v demokratické společnosti. Působení školy je komplementární působení rodiny, 

jejíž role ve výchově dětí má primární význam. Od školy se očekává, že bude podporovat 

osobnostní a sociální rozvoj všech žáků, rozvíjet jejich individuální kognitivní i emoční 

potenciál a připravovat je na občanský, pracovní i osobní život v měnící se společnosti.“ 

(Walterová, 2010, s.65) 

Dále pokračuje „Při své práci se musí vyrovnávat s řadou problémů, které jsou důsledkem 

působení vnějších i vnitřních podmínek a vlivů. Potřebuje a očekává tedy podporu 

společnosti a spolupráci rodičů.“ (Walterová, 2010, s.65) 

Na další vývoj a perspektivy učitele odborného výcviku má zásadní vliv jeho další 

vzdělávání, a to jak po stránce pedagogické, tak především po stránce odborné. V případě 

gastro oborů například sledování nových trendů v gastronomii, vývoj nových strojů a 

zařízení, nových technologických postupů a surovin. 

„Gastronomie se stále vyvíjí, zaměřuje se na čerstvé domácí suroviny, kratší dobu přípravy 

jídel, nabídky salátů a jídel z volného výběru. Rozšiřuje se počet vegetariánského způsobu 

stravování, restaurace více používají bio potraviny, roste počet nekuřáckých restaurací. 

Gastronomické trendy se přizpůsobují životnímu stylu obyvatel. Rychlé občerstvení, 
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zážitková gastronomie, prolínání různých národních kuchyní do tradiční přípravy jídel.“ 

(Popová 2016) 

Moderní trendy v gastronomii jsou například: 

• Bio Food – pokrmy obsahují zdraví prospěšné látky 

• Brain Food – pokrmy obsahují dostatek živin zásobující náš mozek 

• Finger Food – pokrmy o velikosti jednoho až dvou soust 

• Molekulární gastronomie – jídlo je podáváno zcela netradičně ve formě pěny, želé, 

sirupu nebo v pilulce 

Moderní gastronomie využívá také například „šokery“, které pomocí kontinuálního proudění 

chladného vzduchu umožní rychlé zchlazení a zmrazení pokrmů, před jejich uložením do 

chladničky. (Grančaiová 2013) 

Aby mohl učitel odborného výcviku všechny nové trendy uplatňovat ve výuce a předávat 

nové poznatky svým žákům, musí se je nejdříve sám teoreticky i prakticky naučit. Na to 

slouží různé kurzy a školení, které patří do dalšího vzdělávání pedagogů. 

Další vzdělávání pedagogů patří k základním pracovním povinnostem, kterou jim ukládá 

zákon o pedagogických pracovnících, vyhláška č.317/2005 Sb. Vyhláška o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 

pedagogických pracovníků. 

V její první části – Druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (§ 1 - § 10), se 

učitele odborného výcviku týkají například tyto paragrafy: 

„§ 1 Druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Druhy dalšího vzdělávání jsou: 

a) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, 

b) studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, 

c) studium k prohlubování odborné kvalifikace. 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů“ (vyhláška č.317/2005 Sb.) 

Dále pak například: 
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„§ 3 Studium pedagogiky 

 (1) Studiem pedagogiky získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti 

pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace. 

(2) Studium se uskutečňuje 

a) pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední 

školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných 

předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy 

s právem státní jazykové zkoušky v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin“ (vyhláška 

č.317/2005 Sb.) 

Dobrý učitel odborného výcviku se neustále vzdělává, je kreativní a podporuje své žáky 

nejen v učení daného oboru, ale i v jejich morálním a sociálním růstu. Vede žáky k toleranci, 

rozpozná šikanu na pracovišti odborného výcviku a prosazuje rovné příležitosti pro všechny 

žáky. Měl by podporovat rozvíjení schopností s dovedností, které přesahují jednotlivé 

vyučovací předměty nebo jimi prostupují jako průřezová témata, zejména schopnost učit se. 

Podle Čadílka se zdůrazňují tyto klíčové kompetence: 

• „komunikativnost – dovednosti diskutovat, znázorňovat a vysvětlovat, zpracovávat 

a připravovat písemné materiály, číst s porozuměním a odpovídat na písemné 

materiály, včetně vlastní interpretace 

• rozvoj schopnosti učit se – sebepoznávání a zjišťování vlastních schopností, 

navrhování cílů směřujících k vlastnímu rozvoji, vyhledávání zpětné vazby, aktivity 

zaměřené na zvýšení efektivity učení a zdokonalování vlastní výkonnosti 

• práce v týmu – rozvíjí podíl jedince na určování společných cílů, rozdělování 

odpovědnosti při týmové práci, volbu pracovních metod, sledování pokroku při práci 

na splnění společného úkolu“ (Čadílek, 2001, s.7) 

Další klíčové kompetence jsou: 

• „řešení problémů – analýza různě složitých problémů, identifikace jejich podstaty, 

hledání přístupu k jejich řešení, plánování, realizaci a hodnocení efektivity řešení 
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• numerické aplikace – používání aritmetických a základních statistických technik při 

řešení konkrétních praktických situací 

• informační technologie – vyhledávání, výběr, zpracování a ukládání textových, 

grafických i numerických informací za účelem jejich dalšího využívání“ (Čadílek, 

2001, s.8) 

Učitel odborného výcviku má zpravidla dostatek možností, aby mohl na své žáky působit 

účinněji než například ostatní učitelé, a to zejména proto, že počet hodin přidělený 

odbornému výcviku je daleko vyšší než počet hodin přidělený jednotlivým teoretickým 

vyučovacím předmětům. 

5.1 Shrnutí 

Perspektiva učitele odborného výcviku spočívá v jeho neustálém vzdělávání, a to nejen 

v pedagogice, ale hlavně ve svém oboru. Pokrok, který jde neustále dopředu se odráží a 

prostupuje oborem gastronomie, který musí učitel odborného výcviku pozorně sledovat a 

reagovat na něj ve své výuce. Musí nejen sledovat tento vývoj, ale musí i umět žákům předat, 

předvést a vysvětlit nové technologie, které se v gastronomii objevují. Musí mít vysokou 

úroveň odborných znalostí nejen svého oboru a předmětu, ale i skupiny předmětů, které jsou 

navzájem propojeny. Nejlepším způsobem zajištění získávání kvalitních odborných 

zkušeností učitele odborného výcviku, je jeho vlastní praxe v odboru. 

Učitel odborného výcviku je také především člověk a měl by jím být i do budoucna. Měl by 

mít citlivý přístup k žákům, jejich porozumění a mít zájem o jejich problémy. Popřípadě 

pomoci s jejich řešením. Umět podat pomocnou ruku. Je a měl by být nejen učitel, ale i 

vychovatel. Snažit se být dobrým vzorem, a to ne pouze po stránce profesní. Vzbuzovat u 

žáků zájem o vybraný obor a naučit je neustále se zdokonalovat v tomto oboru. Vždyť 

kvalitních kuchařů a číšníků je stále málo.  
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6 Závěr teoretické části 

V těchto kapitolách jsem se zabývala povoláním učitele odborného výcviku kuchař-číšník, 

jeho vývojem, současností a perspektivami z teoretického hlediska. Nejprve jsem nastínila 

historii pohostinství, důvody pro předávání zkušeností mezi mistrem a učněm a následný 

vznik cechů. S rozvojem průmyslu a pohostinství se výuka učňů soustřeďovala do učilišť, 

kde došlo k rozdělení výuky na teoretickou a praktickou část, která probíhala pod vedením 

mistrů odborného výcviku. Za minulého režimu se mistři kromě odborné výuky podíleli i na 

ideové výchově učňů. Po roce 1989 došlo k transformaci školství a jeho odpolitizování. 

S novými školskými zákony dochází nejen ke změně názvu funkce mistr odborného výcviku 

na učitel odborného výcviku, ale i ke zvýšení požadavků na jeho vzdělání. Perspektiva 

učitele odborného výcviku spočívá v jeho neustálém profesním vzdělávání a zkvalitňování 

výuky. 
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7 Empirická část 

V empirické části použiji model smíšeného výzkumu (Mixed method research designs), 

který kombinuje kvantitativní a kvalitativní postup. Použiji sekvenční kombinování, kde 

začnu kvantitativním výzkumem (schéma QUAN – qual), a to formou dotazníkového 

šetření. A dále bude následovat kvalitativní výzkum (schéma QUAL – quan), a to formou 

rozhovorů s vybranými respondenty. 

7.1 Cíle výzkumu 

Cílem průzkumného šetření bylo zjistit jaký byl pohled respondentů na povolání učitele 

odborného výcviku ve čtyřech zkoumaných obdobích. 

Zároveň jsem si stanovila výzkumnou otázku pro ověření: 

Jaký byl mistr/učitel odborného výcviku kuchař-číšník odborníkem ve své profesi, a 

jak uměl předávat své zkušenosti a vědomosti žákům/učňům ve zkoumaném časovém 

období? 

U této výzkumné otázky budu vycházet ze zkušeností oslovených respondentů v různých 

časových obdobích. 

7.2 Charakteristika respondentů 

Respondenti byli: 

• moji bývalí spolužáci SOU Jeseník 

• kolegové SOU a SOŠ Žatec 

• současní a bývalí žáci SOU a SOŠ Žatec 

7.3 Kvantitativní část výzkumu 

Dotazníkové šetření probíhalo v období října 2017.  Dotazníky byly respondentům předány 

osobně nebo elektronickou poštou. Stejným způsobem bylo provedeno i odevzdání 

vyplněných dotazníků. Respondentů bylo celkem 40 a byly všem poskytnuty informace o 

záměru této bakalářské práce. Dotazník byl anonymní a obsahoval i instrukce k vyplnění. 

Dotazník vyplnili všichni oslovení respondenti, ale 10 dotazníků od současných žáků muselo 

být z důvodu neúplnosti vyřazeno. 
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Použitá škála odpovědí je odstupňována v rozsahu 0 až 4, což odpovídá těmto hodnotám: 

0 určitě ne 

1 spíše ne 

2 spíše ano 

3 ano 

4 určitě ano 

 

Tabulka 1 – Respondenti podle období studia 

Graf 1– Respondenti podle období studia 

Dotazník odevzdalo celkem 30 respondentů. Nejméně respondentů bylo před rokem 1970, 

pouze 1, což je 3,30 % a nejvíce po roce 1990, 16 respondentů, což je 53,3 %.  
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Tabulka 2 - Můj zájem o obor ovlivnil náš UOV  

absolutní procentuální 
počet počet

před rokem 1970 1 1 3,3%

v letech 1970-1980 0 0 0 4 2 6 20,0%

v letech 1980-1990 0 0 0 2 5 7 23,3%

po roce 1990 2 1 4 9 0 16 53,3%

absolutní počet 2 1 4 15 8

procentuální počet 6,7% 3,3% 13,3% 50,0% 26,7%

4respondent        
 hodnocení 0 1 2 3
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23,3%
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procentuální počet podle
roku studia

 

Graf 2 - Můj zájem o obor ovlivnil náš UOV  

Respondenti odpovídali pomocí pětistupňové škály, kde stupeň 0 znamenal „neovlivnil“ a 

stupeň 4 potom vyjadřoval nevyšší míru ovlivnění. V letech 1970 až 1990 volili respondenti 

stupeň 3 a stupeň 4, udávali tedy vysokou míru svého ovlivnění zájmu o zvolený obor UOV. 

Po roce 1990 byly volby respondentů pestřejší; žádný respondent nevolil stupeň 4, tedy 
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nejvyšší míru ovlivnění, 9 respondentů volilo stupeň 3, 1 respondent stupeň 1 a dva 

respondenti stupeň 0, tedy nepřipustili žádné ovlivnění svého zájmu o obor UOV. 4 

respondenti volili stupeň 2. 
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Tabulka 3 - UOV byl pro mne dobrým odborným vzorem  

absolutní procentuální 
počet počet

před rokem 1970 0 0 0 0 1 1 3,3%

v letech 1970-1980 0 0 0 3 3 6 20,0%

v letech 1980-1990 0 0 0 0 7 7 23,3%

po roce 1990 1 0 5 2 8 16 53,3%

absolutní počet 1 0 5 5 19

procentuální počet 3,3% 0,0% 16,7% 16,7% 63,3%

4respondent        
 hodnocení 0 1 2 3
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Graf 3 - UOV byl pro mne dobrým odborným vzorem 

Respondent ze skupiny před rokem 1970 volil stupeň 4, UOV tedy pro něj byl dobrým 

vzorem; stejně volilo všech 7 respondentů ze skupiny 1980 až 1990. Pro skupinu 

respondentů v letech 1970 až 1980 volili 3 respondenti nejvyšší stupeň 4 a 3 respondenti 

stupeň 3; i pro tuto skupinu respondentů tedy byl podle jejich vyjádření UOV dobrým či 

spíše dobrým vzorem. Skupina respondentů po roce 1990 volila nejvyšší stupeň 4 osmkrát a 
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stupeň 3 dvakrát, pro 10 respondentů této skupiny tedy byl UOV dobrým či spíše dobrým 

vzorem. Pro jednoho respondenta uvedené skupiny nebyl UOV dobrým vzorem a 5 

respondentů volilo neutrální stupeň 2. Lze konstatovat, že pro respondenty šetření byl UOV 

dobrým a spíše dobrým vzorem v 63,3 %, což je jistě velmi pěkný výsledek. 
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Tabulka 4 - Náš UOV byl odborníkem ve svém oboru 

absolutní procentuální 
počet počet

před rokem 1970 1 1 3,3%

v letech 1970-1980 6 6 20,0%

v letech 1980-1990 7 7 23,3%

po roce 1990 1 2 1 5 7 16 53,3%

absolutní počet 1 2 1 5 21

procentuální počet 3,3% 6,7% 3,3% 16,7% 70,0%

4respondent        
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Graf 4 - Náš UOV byl odborníkem ve svém oboru 

Respondent ze skupiny před rokem 1970 volil stupeň 4, tedy viděl UOV jako velmi dobrého 

odborníka; stejně volili respondenti ze skupin 1970-1980 a 1980-1990. Skupina respondentů 

po roce 1990 volila nejvyšší 4 stupeň sedmkrát a 3 stupeň pětkrát, pro 1 respondenta této 

skupiny tedy byl UOV spíše dobrým odborníkem. Pro dva respondenty uvedené skupiny 

spíše nebyl UOV dobrým odborníkem a jeden respondent volil stupeň 1. Celková většina 
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respondentů hodnotila stupněm 4 a 3, což je 86,7 % a byl tedy pro ně UOV odborníkem ve 

svém oboru. 

  



42 

 

Tabulka 5 - Za svým UOV jsem mohl/a přijít s osobními problémy 

absolutní procentuální 
počet počet

před rokem 1970 1 1 3,3%

v letech 1970-1980 2 4 6 20,0%

v letech 1980-1990 2 1 2 2 7 23,3%

po roce 1990 3 3 5 5 16 53,3%

absolutní počet 3 5 8 11 3

procentuální počet 10,0% 16,7% 26,7% 36,7% 10,0%

4respondent        
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Graf 5 - Za svým UOV jsem mohl/a přijít s osobními problémy 

Respondent před rokem 1970 označil odpověď 4, určitě chodil za svým UOV s osobními 

problémy; čtyři respondenti v letech 1970–1980 označili odpověď 3, ano chodili za svým 

UOV a dva odpověď 2, chodili občas za svým OUV; respondenti v letech 1980–1990 

odpovídali téměř v celé škále od stupně 1 po stupeň 4, což značí větší zdrženlivost v řešení 

osobních problémů s UOV. Po roce 1990 je řešení osobních problémů respondenty se svým 
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OUV méně časté, jak to vyplývá z odpovědí v rozmezí stupně 0 až stupně 3. Celkem, podle 

respondentů, měl OUV u svých žáků osobní důvěru, přesto, že se tato osobní důvěra 

postupně snižuje. 
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Tabulka 6 - Větším přínosem pro mne byla škola – z hlediska teorie 

absolutní procentuální 
počet počet

před rokem 1970 1 1 3,3%

v letech 1970-1980 3 3 6 20,0%

v letech 1980-1990 3 4 7 23,3%

po roce 1990 2 3 5 2 4 16 53,3%

absolutní počet 2 3 8 10 7

procentuální počet 6,7% 10,0% 26,7% 33,3% 23,3%

4respondent        
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Graf 6 - Větším přínosem pro mne byla škola – z hlediska teorie 

Lze předpokládat, že z hlediska teorie je teoretická výuka větším přínosem než praxe. To 

také potvrdili respondenti, kteří v 56,6 % vypověděli, že teoretická výuka pro ně byla větším 

či spíše větším přínosem než OV. Pouze 16,7 % respondentů volilo stupeň 0 či 1, domnívají 

se, že teoretická výuka pro ně z hlediska teorie nebyla větším přínosem než OV. 16,7 % 
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respondentů se tedy domnívá, že jejich teoretické znalosti byly utvářeny spíše v hodinách 

OV než v hodinách teoretické výuky. 26,7 % respondentů volilo neutrální stupeň 2. 
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Tabulka 7- Větším přínosem pro mne byla praxe – z hlediska budoucí profese 
absolutní procentuální 

počet počet
před rokem 1970 1 1 3,3%

v letech 1970-1980 6 6 20,0%

v letech 1980-1990 1 6 7 23,3%

po roce 1990 1 1 4 3 7 16 53,3%

absolutní počet 1 1 4 4 20

procentuální počet 3,3% 3,3% 13,3% 13,3% 66,7%

4respondent        
 hodnocení 0 1 2 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

před rokem 1970 v letech 1970-1980 v letech 1980-1990 po roce 1990

3,3% 3,3%

13,3%

13,3%

66,7%

procentuální počet podle 
hodnocení

3,3%

20,0%

23,3%

53,3%

procentuální počet podle
roku studia

 
Graf 7- Větším přínosem pro mne byla praxe – z hlediska budoucí profese 

Respondent před rokem 1970 uvádí, že praxe pro něj byla určitě přínosem a odpověděl 

stupněm 4, stejně tak jako pro všech šest respondentů v letech 1970–1980 a pro šest 

respondentů v letech 1980–1990. Respondenti po roce 1990 hodnotili praxi jako určitě větší 

přínos stupněm 4 v sedmi případech, a i souhlasná odpověď 3 byla označena třemi 

respondenty. Čtyři respondenti této skupiny označili stupeň 2, také pro ně byla praxe spíše 

přínosem. Ze všech respondentů označil zápornou odpověď 0 pouze jeden respondent (3,3 
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%) z období po 1990 a 1 také jeden respondent (3,3 %) z období po 1990. Z odpovědí 

vyplívá, že pro většinu respondentů, což je 66,7 %, byla praxe velkým přínosem. 
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Tabulka 8 - UOV byl po celou naši pracovní dobu praxe s námi na pracovišti nebo ho 

zastupoval instruktor

absolutní procentuální 
počet počet

před rokem 1970 1 1 3,3%

v letech 1970-1980 3 3 6 20,0%

v letech 1980-1990 2 5 7 23,3%

po roce 1990 7 2 1 1 5 16 53,3%

absolutní počet 7 2 1 6 14

procentuální počet 23,3% 6,7% 3,3% 20,0% 46,7%
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Graf 8 - UOV byl po celou naši pracovní dobu praxe s námi na pracovišti nebo ho 

zastupoval instruktor 

Respondent před rokem 1970, označil stupeň 4, že OUV byl po celou dobu praxe na 

pracovišti. Respondenti v letech 1970-1980, odpověděli třikrát stupněm 4 a třikrát stupněm 



49 

 

3 a respondenti v letech 1980-1990 označili pětkrát stupněm 4 a dvakrát stupněm 3, z toho 

vyplývá, že OUV byl z větší části na pracovišti při vykonávání praxe, jinak ho zastupoval 

instruktor. Skupina respondentů po roce 1990 volila nejvyšší stupeň 4 pětkrát, stupeň 3 a 2 

po jednom, stupeň 1 zvolili dva respondenti (6,7%) a ze 7 respondenty (23,3%) této skupiny 

tedy nebyl UOV na pracovišti vůbec. Lze konstatovat, že s respondenty šetření byl UOV 

více na pracovišti v prvních třech sledovaných obdobích, kdežto v období po roce 1990 

dochází ve větší části (56,25%) k zatupování instruktorem na pracovištích. 
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Tabulka 9 - UOV nám uměl dobře a srozumitelně předat praktické dovednosti

absolutní procentuální 
počet počet

před rokem 1970 1 1 3,3%

v letech 1970-1980 3 3 6 20,0%

v letech 1980-1990 1 6 7 23,3%

po roce 1990 1 11 4 16 53,3%

absolutní počet 0 0 1 15 14

procentuální počet 0,0% 0,0% 3,3% 50,0% 46,7%

4respondent        
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Graf 9 - UOV nám uměl dobře a srozumitelně předat praktické dovednosti 

Polovina z oslovených respondentů ve všech sledovaných obdobích uvedla, že UOV dovedl 

dobře předat praktické dovednosti (50,0%); a určitě dovedl velmi dobře předat praktické 

dovednosti uvedlo čtrnáct respondentů (46,7%), z toho vyplívá že OUV dovedl v každém ze 

sledovaných obdobích, dobře a srozumitelně předat praktické dovednosti, což je velmi 

pozitivní výsledek.  
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Tabulka 10 - V minulosti byl většinou UOV i vedoucím pracoviště provozu a mohl tedy 

přizpůsobit chod provozu osnovám výuky. Myslíte si, že to bylo přínosem?  

absolutní procentuální 
počet počet

před rokem 1960 1 1 3,3%

v letech 1970-1980 6 6 20,0%

v letech 1980-1990 1 6 7 23,3%

po roce 1990 2 3 5 6 16 53,3%

absolutní počet 0 2 3 6 19

procentuální počet 0,0% 6,7% 10,0% 20,0% 63,3%
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Graf 10 - V minulosti byl většinou UOV i vedoucím pracoviště provozu a mohl tedy 

přizpůsobit chod provozu osnovám výuky. Myslíte si, že to bylo přínosem?  

Na tuto otázku většina respondentů, což je 63,3 % odpověděla, že si myslí, že to určitě bylo 

velkým přínosem, když byl OUV i vedoucím pracoviště provozu.  
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Respondent ze skupiny před rokem 1970 volil stupeň 4, tedy bylo přínosem, když měl UOV 

možnost přizpůsobit práci výuce; stejně volili respondenti ze skupin 1970-1980 a i šest 

respondentů z období 1980-1990. Skupina respondentů po roce 1990 volila nejvyšší 4 stupeň 

šestkrát a 3 stupeň pětkrát, pro tři respondenty této skupiny, bylo spíše dobře, když UOV 

měl tuto možnost a pro dva respondenty uvedené skupiny spíše nebylo dobře, když UOV 

měl tuto možnost. Celková většina respondentů ve skupinách před rokem 1970, v letech 

1970-1980 a v letech 1980-1990 hodnotila stupněm 4 a 3, což je 83,3 % a bylo to tedy pro 

ně přínosem. Respondenti po roce 1990 odpovídali ve větší škále odpovědí (od 4 po 1), ale 

to koresponduje s otázkou 8 „UOV byl po celou naši pracovní dobu praxe s námi na 

pracovišti nebo ho zastupoval instruktor“ a s odpověďmi na ni touto skupinou respondentů. 

Otázka číslo 11. Napište, co z doby Vašeho učení, byste zavedli v současnosti do odborného 

výcviku? 

• Respondent před rokem 1970 uvedl, že by se OUV měli více věnovat žákům, tak jak 

to bylo za dobu jeho učení. A žáci by měli být více samostatní. 

• Respondenti v letech 1970-1980 by zavedli důraz na samostatnost při práci a 

důslednost při vedení žáků. Také uvádí dodržování technologických postupů. 

• Respondenti v letech 1980-1990 kladou důraz na vedení k samostatnosti žáků a 

odpovědnosti k zadaným úkolům. 

• Respondenti po roce 1990 by chtěli s OUV více praxe a aby výuku vedl zábavnější 

formou. 

Celkem by respondenti zavedli do současnosti z doby svého učení: vedení k samostatnosti 

žáků, odpovědnosti a důslednosti. 

Otázka číslo 12. Uveďte tři nejdůležitější charakteristiky dobrého OUV.  

• Respondent před rokem 1970 uvedl, že by OUV měl být odborník, měl by být přísný 

ale kamarádský a připraven vždy pomoci. 

• Respondenti v letech 1970-1980 uvádějí odbornost, důvěru, důslednost. 
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• Respondenti v letech 1980-1990 píší, že by měl OUV být odborník, měl by mít 

autoritu a měl by být kamarádský.  

• Respondenti po roce 1990 charakterizují dobrého OUV tím, že by to měl být znalec 

svého oboru, spolehlivý a umět předávat své zkušenosti a vědomosti. 

Celkem respondenti uvádějí tyto tři nejdůležitější charakteristiky dobrého UOV: měl by být 

odborník, kamarádský a důsledný. 

Otázka číslo 13. Napište, jak si myslíte, že by měla vypadat do budoucna pozice UOV. 

• Respondent před rokem 1970 uvedl, že by se OUV měl být odborník a do budoucna 

se věnovat pouze žákům a jejich přípravě na budoucí povolání, a ne jinými například 

administrativními povinnostmi. 

• Respondenti v letech 1970-1980 uvádějí, že by UOV měl být odborník 

s dlouholetými zkušenostmi z praxe, ale na stejné úrovni jako učitelé.  

• Respondenti v letech 1980-1990 píší, že by to měl být především odborník 

s dlouholetou praxí, ale zároveň s velmi dobrými teoretickými vědomostmi.  

• Respondenti po roce 1990 by chtěli, aby OUV byt velmi dobrý odborník, který by 

své vědomosti a zkušenosti předával zábavnou formou. 

Celkem si respondenti myslí, že OUV by měl v budoucnosti být především velmi dobrým 

odborníkem s dlouholetou praxí, teoretickými znalostmi a s dostatkem prostoru pro naplnění 

své profese. 
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7.4 Kvalitativní část výzkumu 

Kvalitativní část mé bakalářské práce se opírá o rozhovory s vybranými respondenty, 

protože „Rozhovor je nejčastěji používanou metodou sběru dat v kvalitativním výzkumu. 

Používá se pro něj označení hloubkový rozhovor (in – depth interview), jenž můžeme 

definovat jako nestandardizované dotazování jednoho účastníka výzkumu zpravidla jedním 

badatelem pomocí několika otevřených otázek.“ (Švaříček, Šedová, 2007, s.160) 

Při vedení rozhovoru jsem vycházela především z předem připravených otázek k danému 

tématu, proto jsem použila polostrukturovaný rozhovor. Ten jsem řídila pomocí 

pyramidového modelu „Hlavní otázky rozhovoru vycházejí z hlavní výzkumné otázky a ze 

specifických výzkumných otázek stanovených na začátku výzkumu. Příkladem vytváření 

schématu polostrukturovaného rozhovoru je pyramidový model (Wengraf,2001), kde je 

základní výzkumná otázka (ZVO) nejprve rozložena na specifické výzkumné otázky (SVO) a 

tyto specifické otázky jsou potom dále rozloženy do otázek tazatelských (TO). Přitom mezi 

úrovněmi specifických výzkumných otázek a otázek tazatelských dochází k „přepínání“ mezi 

odborným a běžným hovorovým jazykem.“ (Švaříček, Šedová, 2007, s.166)  

V práci jsem použila zmiňované označení a zkratky výše uvedených otázek. 

Schéma polostrukturovaného rozhovoru 

ZVO: Jaký byl mistr/učitel odborného výcviku kuchař-číšník odborníkem ve své profesi, a 

jak uměl předávat své zkušenosti a vědomosti žákům/učňům ve zkoumaném časovém 

období? 

SVO1: Jaký znalec svého odboru byl tvůj mistr/učitel odborného výcviku? 

TO1: Byl tvůj mistr specialista a v jakém odvětví?  

TO2: Jaké nové poznatky používal tvůj mistr při praktické výuce? 

TO3: Jakým způsobem vám žákům šel váš mistr příkladem? 

TO4: Jak tě ovlivnil tvůj mistr po odborné stránce?   

SVO2: Jaké metody používal tvůj mistr/učitel odborného výcviku na odborné praxi? 

TO5: Jak mistr organizoval mezi vás práci na vašem pracovišti? 
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TO6: Jak vám předával praktické znalosti na pracovišti?  

SVO3: Jaké měl tvůj mistr charakterové vlastnosti? 

TO7: Jaké měl tvůj mistr povahové vlastnosti? 

TO8: Co dělal pro to, aby si získal u vás autoritu? 

Pro rozhovory jsem zvolila tři respondenty, kteří byli velmi otevření a komunikativní a 

zajímali se o cíl mé bakalářské práce. Tito respondenti studovali ve třech různých 

zkoumaných obdobích. 

Prvním respondentem, dále budu používat označení respondent A, je moje bývalá 

spolužačka Lenka S., která studovala v letech 1986–1989 na SOU Jeseník, Dukelská 681, 

obor kuchařka – servírka. 

Její odpovědi na tazatelské otázky: 

TO1: Specializoval se na studenou kuchyni, ale byl výborný i na teplou kuchyni. 

TO2: Ukazoval nám například nové recepty a zkoušel je s námi. Nebo s námi zkoušel různé 

kombinace chutí například při výrobě paštik. 

TO3: Byl vždy upravený, čistý, měl předepsané oblečení i obuv, dbal na hygienu a totéž 

vyžadoval i od nás učňů.   

TO4: Ovlivnil mě hodně. Ukázal mi, že kuchařina může být kreativní a krásné řemeslo. Do 

dneška například dělám svíčkovou tak, jak mě ji naučit. Vařím a spoustu dalších věcí vlastně 

dělám podle toho, jak nás tenkrát mistr učil. Do dneška si pamatuji jeho heslo: „Kuchař, 

který neumí krájet, není kuchař.“ 

TO5: Každé ráno nám rozděloval pracovní činnosti, které budeme ten den dělat. Například 

dva jsme vařili knedlíky, dva loupali cibuli… Druhý den zase něco jiného, tak bychom si 

všechno vyzkoušeli. Během dne nám radil a kontroloval při jednotlivých činnostech. 

TO6: Přímo prakticky. Například nám ukazoval vykosťování hovězího masa a učil nás 

poznávat části hovězího masa přímo v kuchyni na rozbourané části hovězího kusu.  

TO7: Byl přísný a důsledný, ale s osobním problémem za ním jít nešlo. 
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TO8: Byl především dobrý kuchař, profesionál. To, co po nás chtěl, sám dodržoval. Byl 

důsledný a spolehlivý.  

Druhým respondentem, dále budu používat označení respondent B, je bývalá studentka Iva 

K., která studovala v letech 1999–2002 na SOU a SOŠ Žatec, obor kuchařka – servírka. 

Její odpovědi na tazatelské otázky: 

TO1: Moje mistrová učila obor kuchař – číšník, ale byla expertkou na cukrařinu. 

TO2: Ukazovala a učila nás různé vychytávky na usnadnění práce, které měla ze své praxe. 

Jezdila na různá školení a vždy nám pak ukazovala, co nového se naučila.  

TO3: Byla mi dobrým vzorem, dodržovala technologické postupy a dbala na hygienu. Byla 

odpovědná a vyžadovala to i po nás.  

TO4: Naučila mě správně vařit a dobře dochucovat pokrmy. Dodneška například dělám 

podle ní jablkový závin.  

TO5. Spravedlivě každý den rozdělovala práci, tak abychom se všichni vystřídali.  Někdo 

dělal horší práci například škrábal brambory a někdo lepší práci třeba připravoval rizoto. 

Druhý den zase naopak. 

TO6: Ukázkou. Názorně nám například ukázala, jak se zadělávají knedlíky. A potom chtěla, 

abychom si to vyzkoušeli. Říkala, kde jsme udělali chybu. 

TO7: Byla klidná, uměla vysvětlit a měla porozumění. Uměla být i přísná a důsledná. 

TO8: Především svou odborností a znalostmi. Měla správný přístup k nám žákům. 

Nepovyšovala se. Dokázala poradit a pomoct i v osobních záležitostech. Měla přirozenou 

autoritu. 

Třetím respondentem, dále budu používat označení respondent C, je bývalá studentka Hana 

S., která studovala v letech 1973–1976 na SOU a SOŠ Žatec, obor kuchařka – servírka. 

Její odpovědi na tazatelské otázky: 

TO1: Přímo specialistka nebyla, byla zaměřena všeobecně na svůj obor. 

TO2: Ukazovala nám různé způsoby a metody, jak si ulehčit práci.  
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TO3: Byla důsledná a dochvilná. Dodržovala technologické postupy a hygienické předpisy. 

Učila nás vážit si práce i ostatních zaměstnanců na pracovišti a sama nám šla příkladem. 

Vážila si například práce pomocného personálu. Chtěla, abychom „viděli“ práci kolem sebe 

a vždycky říkala, že „správný kuchař nemá nikdy hotovo.“ 

TO4: Zodpovědností k práci a naučila mě mít ráda svůj obor – kuchařinu. 

TO5: Práci přidělovala tak, že ten, kterému daný úkol nešel, dostával ho opakovaně, aby se 

ho naučil. Chtěla, aby všichni uměli všechno. Její heslo bylo: „Z deseti učňů bude deset 

dobrých kuchařů.“ 

TO6: Praktickou ukázkou. Opakovaně a trpělivě nám předváděla každý úkon. 

TO7: Byla dochvilná, precizní, trpělivá, uměla předat své zkušenosti. Měla radost z našich 

úspěchů. 

TO8: Nic, byla mistrem svého oboru. Měla přirozenou autoritu. To, co po nás chtěla, sama 

dodržovala. 

Následující tabulka 11 shrnuje odpovědi na specifické výzkumné otázky a mocí těchto 

zjištění bude možné odpovědět na základní výzkumnou otázku. 

Tabulka 11 – Odpovědi na specifické výzkumné otázky 

SVO1
byl mistr výborný odborník a specialista, který šel svým žákům příkladem a 

pozitivně ovlivnil jejich profesní dráhu

SVO2 se pod vedením mistra naučil praktickým dovednostem

SVO3 měl mistr tyto charakterové vlastnosti: přísný, důsledný, profesionál.

SVO1 byla mistrová odborník a expert ve svém oboru a byla pro své žáky vzorem

SVO2 je mistrová naučila odborným dovednostem

SVO3
měla mistrová tyto charakterové vlastnosti: přísná, důsledná, klidná, přirozená 

autorita, uměla vysvětlit

SVO1
byla mistrová odborník, která si vážila práce jiných a šela svým žákům 

příkladem

SVO2 je mistrová dokázala naučit praktickým dovednostem

SVO3 měla mistrová tyto charakterové vlastnosti: dochvilná, precizní, trpělivá

podle respondenta B (1999-2002)

podle respondenta A (1986-1989)

podle respondenta C (1973-1976)
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7.5 Shrnutí výzkumu  

Cílem výzkumu bylo zjistit jaký byl pohled na povolání učitele odborného výcviku kuchař-

číšník. Abych mohla tento cíl splnit položila jsem si výzkumnou otázku: Jaký byl mistr/učitel 

odborného výcviku kuchař-číšník odborníkem ve své profesi, a jak uměl předávat své 

zkušenosti a vědomosti žákům/učňům ve zkoumaném časovém období? 

Na základě zjištěných skutečností, které jsem zjistila pomocí kvantitativního a kvalitativního 

šetření mohu konstatovat, že ve všech zkoumaných obdobích byl mistr/učitel odborného 

výcviku odborník, který šel svým žákům příkladem a který dovedl své učně/žáky naučit 

odborným dovednostem a dokázal je profesně ovlivnit. 

Většina respondentů uvádí, že mezi nejdůležitější charakteristiky dobrého učitele odborného 

výcviku patří: odbornost, přísnost, důslednost a kladný vztah k mládeži. 

Dále z dotazníkového šetření vyplynulo, že respondenti si myslí, že učitel odborného 

výcviku by měl v budoucnosti být především velmi dobrým odborníkem s dlouholetou 

praxí, teoretickými znalostmi a s dostatkem prostoru pro naplnění své profese. 

8 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala povoláním učitele odborného výcviku kuchař-číšník, jeho 

vývojem, současností a perspektivami. Jak náročné a odpovědné je předávaní odborných 

vědomostí a praktických zkušeností. 

Práce byla rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. 

V teoretické části jsem vycházela z informací získaných z odborné a vzdělávací 

literatury, historických pramenů a současné legislativy. Tato část byla rozdělena do několika 

podkapitol, kde jsem popisovala povolání učitele odborného výcviku od jeho zrození až po 

jeho současnost v jednotlivých časových obdobích. 

Cílem teoretické části bakalářské práce bylo popsání problematiky vývoje povolání učitele 

odborného výcviku. Byly uvedeny důvody vzniku tohoto povolání a podmínky, které vedly 

ke změnám v jeho vývoji. Byly popsány okolnosti, které ovlivňovaly jeho odborný i 

profesionální růst. A proto se domnívám, že cíl byl naplněn. 
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Empirická část bakalářské práce byla založena na modelu smíšeného výzkumu (Mixed 

method research designs), který kombinuje kvantitativní a kvalitativní postup. Použila jsem 

sekvenční kombinování, kde jsem začala kvantitativním výzkumem (schéma QUAN – qual), 

a to formou dotazníkového šetření. A dále následoval kvalitativní výzkum (schéma QUAL 

– quan), a to formou rozhovorů s vybranými respondenty.  

Cílem průzkumného šetření bylo zjistit jaký byl pohled na povolání učitele odborného 

výcviku. Proto jsem si stanovila výzkumnou otázku pro jeho ověření: 

Jaký byl mistr/učitel odborného výcviku kuchař-číšník odborníkem ve své profesi, a jak 

uměl předávat své zkušenosti a vědomosti žákům/učňům ve zkoumaném časovém období? 

Pomocí kvantitativní metody, z dotazníkového šetření vyplynulo, že všech 30 respondentů, 

a to napříč všemi zkoumanými časovými obdobími, vidí povolání učitele odborného 

výcviku: 

• z hlediska jeho odbornosti velmi pozitivně a to ze 70 % 

• z hlediska předávání praktických dovedností 50 % pozitivně a 46,7 % velmi 

pozitivně 

• z hlediska těchto charakterových vlastností: odbornost, důslednost, důvěra a měl by 

být kamarádský 

• z hlediska budoucnosti by měl být učitel odborného výcviku především odborník 

s dlouholetou praxí, teoretickými znalostmi a s dostatkem prostoru pro naplnění své 

profese 

Pomocí kvalitativní metody, z rozhovorů s vybranými respondenty vyplynulo, že 

mistr/učitel odborného výcviku byl výborný odborník a specialista, který šel svým 

učňům/žákům příkladem svým chováním a vystupováním a že se pod jeho vedením naučili 

odborným znalostem a dovednostem, které je ovlivnily i do jejich budoucího života. A to 

díky i jeho charakterovým vlastnostem. 

Domnívám se, že cíl průzkumného šetření v empirické části byl tedy naplněn. 

V teoretické části bakalářské práce jsem prostudováním dostupné literatury zjistila, jaké 

vzdělání, vlastnosti a další předpoklady by měl mít učitel odborného výcviku k tomu, aby 

mohl dobře a kvalitně vzdělávat žáky po všech stránkách.  
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V empirické části bakalářské práce jsem pomocí modelu smíšeného výzkumu zjistila, že 

mistr/učitel odborného výcviku byl vždy v každém zkoumaném historickém období 

odborníkem své profese, v tomto případě kuchař – číšník a že uměl předávat své zkušenosti 

učňům/žákům. Jeho vývoj je ve schopnosti se přizpůsobit každé době, bez ohledu na 

politické zřízení státu a připravit své žáky na jejich budoucí povolání. Musí umět držet krok 

s novými trendy v gastronomii, naučit se je jak teoreticky, tak prakticky a potom dokázat 

předat svým žákům. 

Vždyť není mistr ten, který umí recepty z paměti, ani ten, kdo zvládne základní principy 

vaření, ale ten, kdo pochopí, jak zpracovat a pracovat s různými potravinami a jak použít 

správnou technologii tedy úpravu pokrmu a také ten, který je schopný toto předat dál. Vařit 

s láskou a radostí je určitým druhem umění. 

Na základě výše zmíněného konstatuji, že cíl mé bakalářské práce byl naplněn. 
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Příloha 1 

DOHODA O POVĚŘENÍ DO FUNKCE ODBORNÉHO GARANTA (INSTRUKTORA)   

Uzavřená mezi stranami:  

škola: SOU a SOŠ, SČMSD s.r.o. 

se sídlem: Žatec, Hošťálkovo náměstí 132  

IČO: 47783371 

zastoupená: Mgr.et Mgr. Stanislavou Sajdlovou 

(dále jen „škola“)  

a  

odborný garant (instruktor):   

rodné číslo (datum narození): …………………………………… 

zařazeným jako:   

pracoviště:   

(dále jen „garant“)  

1) Škola a firma spolu dne ……………. uzavřely smlouvu o zajištění odborné praxe 

(odborného výcviku, učební praxi) pro žáky SOU a SOŠ, SČMSD s.r.o. Žatec (dále jen 

„smlouva o zajištění odborné praxe“), podle které firma umožní žákům školy absolvovat 

ve firmě odbornou praxi 

(odborný výcvik, učební praxi) pod vedením a dohledem odborného garanta. 

2) Garant se zavazuje, že bude zabezpečovat bezpečnost žáků a jejich morální a odborný 

růst.  

3) Při výkonu této činnosti, zajišťovat souběžně s plněním úkolů vyplývajících z jeho  

pracovního zařazení, se garant zavazuje plnit zejména tyto základní povinnosti:  

a) bude dbát na to, aby žáci byli zaměstnáváni pouze odbornými pracemi rámcově  

vymezenými učební osnovou odborné praxe, se všemi potřebnými dokumenty 

bude garant seznámen před zahájením své činnosti;  

b) důsledně bude dbát na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, na pořádek a hygienu na pracovišti;  

c) osobním příkladem povede své svěřence k dodržování a maximálnímu využívání  



 

 

pracovní doby, ke kvalitnímu plnění uložených úkolů;  

d) povede evidenci o docházce a denně bude kontrolovat jejich záznamy v 

pracovním deníku;  

e) průběžně bude hodnotit odborné vědomosti a dovednosti žáků. Na základě 

vykonané práce bude zpracovávat podklady pro jejich odměňování;  

f) při ukončení odborné praxe žáka na pracovišti (nebo na požádání školy) zpracuje  

podklady pro celkové hodnocení jeho chování a prospěchu.  

4) Firma se zavazuje umožnit garantovi pravidelně se účastnit na pedagogických a  

metodických akcích školy.  

5) Řízením a kontrolou práce garanta a výsledků jemu podřízených žáků je pověřen interní  

pracovní školy: Tímrová Jiřina učitel OP 

6) Tato dohoda je nedílnou součástí smlouvy o zajištění odborné praxe a vztahují se na ní  

všechny její body. Smluvní strany prohlašují, že garant byl se zněním smlouvy o zajištění 

odborné praxe (odborného výcviku, učební praxe), včetně znění všech jejich dodatků 

seznámen.  

7) Tato dohoda se uzavírá jen na dobu trvání praxe ve smyslu smlouvy o zajištění  

odborné praxe (odborného výcviku, učební praxe). 

V Žatci        

 

Dne ………………………….  

Za školu: 

 

Mgr. et Mgr. Stanislava Sajdlová 

………………………………………  
Funkce: ředitel školy 

  



 

 

Příloha 2 

Střední odborné učiliště a Střední odborná 

škola SČMSD, Žatec, s.r.o. 

 

Držitel certifikátu dle ISO 9001 

Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování 

na pracovišti právnických osob, 

uzavřená na zákl. § 65 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a dle Vyhlášky č. 13/2005 Sb. O 

středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění. 

I. 

Smluvní strany 

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. se sídlem v Žatci 

Hošťálkovo nám. 132 

43801 Žatec 

IČO: 47783371 

Zastoupená: ředitelkou školy Mgr. et Mgr. Stanislavou Sajdlovou 

a  

organizace, v níž se odborná praxe nebo odborný výcvik zajišťuje: 

Název……………………………………………………………… 

Adresa………………………………………………………........... 

Adresa provozovny…………………………………………........... 

IČO………………………………………………………………... 

Telefon……………………………………………………………. 

Tel. provozovna…………………………………………………… 

Zastoupená……………………………………………………….... 

Uzavírají tuto rámcovou pracovní smlouvu: 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že žáci školy budou vykonávat odborný výcvik a odbornou 

praxi za podmínek této smlouvy u společnosti, která má oprávnění k živnosti v daném 

oboru doložené živnostenským listem nebo výpisem z obchodního rejstříku. 



 

 

2. Společnost zajistí odborný výcvik na pracovišti žákům prvního, druhého a třetího 

ročníku tříletých učebních oborů: 65-51-H/01 Kuchař-číšník a kuchař-číšník se 

zaměřením na cukráře. Souvislou praxi žákům prvního, druhého, třetího a čtvrtého 

ročníku čtyřletého oboru 65-42-M/01 Hotelnictví, 65-41-L/01 Gastronomie, 63-41-

M/01 Ekonomika a podnikání a žákům prvních ročníků oboru 64-41L/51 Podnikání. 

3. Druh činností, které žáci při praktickém vyučování budou vykonávat: kuchař, číšník, 

cukrář, recepční, administrativní pracovník, účetní (nehodící se, škrtněte) 

4. Místo konání praktického vyučování ……………………………………………. 

5. Časový rozvrh odborné praxe nebo odborného výcviku: 

a) V termínu od……………do……………tj.…...pracovních dní zajišťuje odbornou 

praxi žáků………ročníku školy. Praxe se uskuteční v souladu s učebními osnovami 

školy a náplní práce dané organizace. 

b) V termínu od 1.09.2015 na dobu neurčitou. Praxe se uskuteční v souladu s učebními 

osnovami školy a náplní práce dané organizace. 

Odborný výcvik žáků bude probíhat v periodických týdenních intervalech. 

Žáci školy odpracují v týdenním cyklu 5 pracovních dnů dle potřeb společnosti tak, aby 

její délka po dohodnutou dobu nepřesáhla 35 hodin týdně. U žáků 2. a 3. ročníků 

učebních oborů je vyučovací den 7 hodin. Přestávka na jídlo a oddech v délce 30 min. se 

nezapočítává do délky vyučovacího dne. Vyučovací den začíná nejdříve v 6.00 hodin a 

končí nejpozději ve 21.00 hodin. Odpočinek mezi dvěma směnami musí být nejméně 12 

hodin. 

Pracovní dobu stanoví osnovy příslušného oboru vzdělání. 

6. Počet žáků, kteří se zúčastní odborné praxe nebo odborného výcviku: 

Odbornou praxi nebo odborný výcvik v organizaci bude konat: 

Jméno, příjmení, třída……………………………………………………………… 

Pracovní doba od…………….  do……………. hodin. 

III. 

Organizace 

1. Cílem odborné praxe nebo odborného výcviku je zdokonalení v odborných 

dovednostech na úseku přípravy jídel a obsluhy zákazníků nebo řídící, organizační  

a administrativní činnosti na pracovišti. 

Odborná praxe nebo odborný výcvik probíhá ve formě konkrétní odborné činnosti žáka 

na pracovišti, kdy ze strany podniku jsou na něho kladeny pracovní úkoly a příslušná 

odpovědnost za jejich kvalitní plnění. V průběhu získává žák odborné dovednosti a 

informace.  



 

 

2. Organizace umožní žákům školy vstup do všech útvarů, kde budou vykonávat odbornou 

praxi nebo odborný výcvik a umožní jim vstup do převlékáren  

a hygienických zařízení. 

3. Podmínky poskytování nástrojů a nářadí a osobních ochranných podmínek a opatření 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při odborné praxi a odborném výcviku: 

Seznámí žáky s předpisy k zajištění ochrany a bezpečnosti zdraví při práci. Dále zajistí 

pro žáky pojištění k odpovědnosti za škodu 

Organizace vytváří pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce v souladu 

s předpisy o bezpečnosti práce a poskytne žákovi v případě potřeby nezbytné osobní 

ochranné pomůcky, pracovní pomůcky a nástroje, které žák potřebuje k výkonu praxe 

na pracovištích organizace. Pracovní oděv žáka se řídí požadavky organizace. 

4. Pověří organizováním svého pracovníka: 

Jméno, příjmení a funkce………………………………………. 

Instruktor: 

a) Bude dbát na to, aby žáci byli zaměstnáváni pouze odbornými pracemi rámcově 

vymezenými učební osnovou odborné praxe nebo odborného výcviku. 

b) Povede evidenci o docházce a denně bude kontrolovat záznamy v pracovním deníku. 

c) Bude hodnotit odborné vědomosti a dovednosti žáků. Na základě vykonané práce 

bude zpracovávat podklady pro jejich odměňování. 

d) Při ukončení práce na pracovišti nebo na požádání školy zpracuje podklady pro 

celkové hodnocení jeho chování a prospěchu. 

e) Bude se moci pravidelně účastnit pedagogických a metodických akcí školy. 

5. Umožní pedagogickým pracovníkům kontrolu žáků při jejich praxi a odborném výcviku. 

6. Organizace je oprávněna ukončit odbornou praxi žáka v případě, že žák poruší kázeň na 

pracovišti, nebo způsobí organizaci škodu, takže jeho další setrvání na pracovišti by bylo 

v rozporu se zájmy školy i organizace. 

7. Organizace uvolní žáky pro plnění úkolů školy. Termín bude školou oznámen včas 

prostřednictvím učitele odborného výcviku. U žáků 3. ročníků SOU se organizace 

zavazuje uvolnit žáky 1x v měsíci k návštěvě učebny. Termín opět sdělí učitel odborného 

výcviku. 

8. průběhu praxe a odměnách za produktivní práci vede organizace záznamy na kartu 

„Evidence odborného výcviku na pracovišti“. Ten po ukončení praxe vyplní a vrátí 

škole. 

9. průběhu odborného výcviku a odměnách za produktivní práci vede organizace záznamy 

do sešitu žáka. 

Organizace je/není, povinna zajistit ubytování žáků. 

 



 

 

IV. 

Škola 

1. Zajišťuje spolupráci s pověřeným pracovníkem organizace. K přímému styku 

s organizací ve věci zajištění a průběhu odborné praxe nebo odborného výcviku škola 

určuje: 

Jméno, příjmení a funkce: Jiřina Tímrová, učitelka odborných předmětů 

2. Zajišťuje kontrolu žáků na pracovištích prostřednictvím pověřeného pracovníka. 

3. Vede žáky k chápání důležitosti a dodržování bezpečnostních předpisů                          i 

k respektování důvěrných informací, které by případně mohl žák v organizaci získat. 

4. Ředitel školy je oprávněn odbornou praxi nebo odborný výcvik vypovědět, pokud 

přestane odpovídat učebním osnovám, nebo bude v rozporu se zájmy žáka. 

5. Škola nebude hradit žádné náklady, které organizaci prokazatelně a nutně vznikají 

výhradně za účelem uskutečňování praktického vyučování na jejím pracovišti. 

V. 

Žák 

1. Zajišťuje si základní pracovní pomůcky (vhodné ošacení a úpravu vzhledu, zdravotní 

průkaz). 

2. Chová se podle školního řádu a pracovního řádu organizace. Dodržuje provozovnou 

stanovenou pracovní dobu. Řídí se pokyny vedoucího pracovníka na daném 

pracovišti. 

3. Plně respektuje ochranu všech informací, které případně na pracovišti získá. 

4. Způsob dopravy žáka do místa výkonu odborné praxe a odborného výcviku: 

………………………………………………………………………………………. 

Do místa výkonu odborné praxe nebo odborného výcviku se žák dostaví samostatně  

a včas. Bude využívat hromadnou dopravu. 

5. Je-li s ním zrušena tato pracovní smlouva dostaví se neprodleně do školy, kde toto 

oznámí svému třídnímu učiteli, učiteli odborného výcviku nebo zástupci ředitele. 

VI. 

Odměňování žáků 

1. Firma se zavazuje vyplatit žákům odměnu za produktivní práci dle zákona 

561/2004Sb. (školský zákon). 

2. Podle §122 odst. 1 zákona 561/2004Sb. žákům, kteří vykonávají produktivní činnost 

v rámci odborného výcviku, náleží odměna. 



 

 

3. Minimální výše měsíční odměny za produktivní činnost se řídí podle přílohy této 

smlouvy a bude vyplácena na základě evidence o docházce vždy do 

…………kalendářního dne následujícího měsíce. 

4. Pokud žák nevykonává během odborné praxe produktivní práci, pro provozovnu je 

tato praxe bezplatná. 

5. Organizace se zavazuje měsíčně vyplňovat výši odměny žáka do karty Evidence 

odborného výcviku na pracovišti (SEVT 494534). Žák potvrdí výši odměny svým 

podpisem. 

6. Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby nebo v případě, že žák nevykonává 

produktivní činnost po dobu celého měsíce, se výše odměny úměrně upraví. 

7. Další motivační odměny mohou být poskytovány žákům pracovištěm praktického 

vyučování podle návrhů instruktorů a učitelů odborného výcviku na základě přístupu  

a svědomitosti při vykonávání produktivní práce. 

------------------------- ------------------------- ------------------------- 

(žák) (vedoucí organizace) (ředitel školy) 

 

  



 

 

Střední odborné učiliště a Střední odborná 

škola SČMSD, Žatec, s.r.o. 

 

Držitel certifikátu dle ISO 9001 

QIF 75-04-01/01 

Příloha 

Tabulka výše odměny 

Od 1.1.2015 je stanovena minimální mzda:  měsíční  9 200,-Kč  

 hodinová  55,-Kč  

                                  30 % minimální hodinové mzdy  16,50,-Kč 

Dny 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hodiny 

1 16,5 33 49,5 66 82,5 99 115,5 132 148,5 165 181,5 198 

2 33 66 99 132 165 198 231 264 297 330 363 396 

3 49,5 99 148,5 198 247,5 297 346,5 396 445,5 495 544,5 594 

4 66 132 198 264 330 396 462 528 594 660 726 792 

5 82,5 165 247,5 330 412,5 495 577,5 660 742,5 825 907,5 990 

6 99 198 297 396 495 594 693 792 891 990 1089 1188 

7 115,5 231 346,5 462 577,5 693 808,5 924 1039,5 1155 1270,5 1386 



 

 

Příloha 3 

Průzkum pohledu na povolání učitele odborného výcviku (dále 

UOV) oboru kuchař-číšník (dříve mistr odborného výcviku) 

Vážení kolegové, spolužáci a žáci, 

prosím vás o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci, zabývající se vývojem učitele 

odborného výcviku. Vyplnění dotazníku by vám mělo zabrat do 20 minut. Prosím vás o 

pravdivé vyplnění. 

První otázka se týká zjištění, ve kterém období jste studovali (zakroužkujte 1) až 5)). U 

otázek 2. až 10. prosím přiřaďte k uvedenému výroku hodnotu od 0 do 4 (hodnoty viz. níže 

v tabulce), u otázek 11. až 13. napište svůj názor. 

5 určitě ne 

6 spíše ne 

7 spíše ano 

8 ano 

9 určitě ano 

Velice vám děkuji za ochotu a čas strávený vyplněním dotazníku. 

Jiřina Zimová Tímrová 

1.  Studovali jste na SOU nebo SOŠ v období: 

1) před rokem 1970 

2) v letech 1970-1980 

3) v letech 1980-1990 

4) po roce 1990 

2. Můj zájem o obor ovlivnil náš UOV  

 0 1 2 3 4   

3. UOV byl pro mne dobrým odborným vzorem 

 0 1 2 3 4  

4. Náš UOV byl odborníkem ve svém oboru 

 0 1 2 3 4  



 

 

5. Za svým UOV jsem mohl/a přijít s osobními problémy 

 0 1 2 3 4  

6. Větším přínosem pro mne byla škola – z hlediska teorie 

 0 1 2 3 4  

7. Větším přínosem pro mne byla praxe – z hlediska budoucí profese 

 0 1 2 3 4  

8. UOV byl po celou naši pracovní dobu praxe s námi na pracovišti 

 0 1 2 3 4  

9. UOV nám uměl dobře a srozumitelně předat praktické dovednosti 

 0 1 2 3 4  

10. V minulosti byl většinou UOV i vedoucím pracoviště provozu a mohl tedy přizpůsobit 

chod provozu osnovám výuky. Myslíte si, že to bylo přínosem? 

 0 1 2 3 4  

11. Napište, co z doby Vašeho učení, byste zavedli v současnosti do odborného výcviku? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

12. Uveďte tři nejdůležitější charakteristiky dobrého UOV:  

1) _______________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________ 

13. Napište, jak si myslíte, že by měla vypadat do budoucna pozice učitele odborného 

výcviku. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


