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ABSTRAKT: 

Znalosti žáků o prevenci úrazů na vybrané odborné škole je práce, která mapuje znalosti 

žáků gastronomického oboru kuchař-číšník v oblasti předcházení úrazů na pracovišti 

odborného výcviku ve výrobě i odbytu a dále znalosti žáků oboru kuchař-číšník 

o předlékařské první pomoci.  

Teoretická část je zaměřena na popis a charakteristiku systému vzdělávání, odborného 

vzdělávání a učebního oboru kuchař-číšník. Jsou zde uvedeny předpisy a zásady, bez kterých 

nelze odborný výcvik v gastronomii vykonávat. Dále uvádím povinnosti školy a žáků 

v prevenci úrazů a při uskutečnění zranění a zmiňuji bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Zaměřuji se na nejčastější úrazy či možné náhlé onemocnění při uskutečňování odborného 

výcviku daného oboru a jejich řešení v předlékařské první pomoci. 

V praktické části se zaměřuji v dotazníkovém šetření na znalosti žáků oboru kuchař-číšník 

o prevenci úrazů a jejich případném řešení ve znalostech v předlékařské první pomoci. V této 

části porovnávám rozdíly ve znalostech 1. – 3. ročníku oboru kuchař-číšník na vybrané 

škole. Porovnávání se týká znalostí v problematice prevence úrazů a v problematice 

poskytnutí první předlékařské pomoci. 

Zpracováním tohoto tématu chci poukázat na důležitost pravidelného vedení žáků učiteli 

k ochraně zdraví svého, svých spolupracovníků a spolužáků. Dalo by se předpokládat, že 

žáci vyšších ročníků budou mít větší znalosti než žáci nižších ročníků, a že znalosti s růstem 

ročníku budou mít stoupající tendenci. Žáci 1. ročníku měli znalosti lepší než žáci 

2. a 3. ročníku jak v prevenci úrazů, tak v předlékařské první pomoci. Na základě zjištěných 

poznatků a závěrů uvádím doporučení pro zlepšení znalostí žáků vybraného oboru v závěru 

praktické části. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Prevence úrazů, předlékařská první pomoc, odborný výcvik, žák  
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ABSTRACT: 

The thesis "Students’ knowledge of injury prevention for a given vocational school" is 

surveying knowledge of injury prevention in production and sales areas as well as 

premedical first-aid of students of cook/waiter programme. 

The theoretical part focuses on description and characterisation of education system, 

vocational school system, and cook/waiter programme. It lists regulations and principles 

used in gastronomy training. Furthermore, it lists duties of school and students in injury 

prevention and mentions health and safety in the workplace. It focuses on mos frequent 

injuries as well as possibility of falling suddenly ill during training in the programme and 

following premedical first-aid treatment. 

The practical part is based on a questionnaire and focuses on knowledge of students of 

cook/waiter programme in prevention of injuries and their possible treatment using 

premedical first-aid. This part compares differences in knowledge levels of students in first 

to third grade of cook/waiter programme of selected school. Specifically, it compares 

knowledge of injury prevention and premedical first-aid. 

This thesis intends to emphasize the importance of regular tutoring of students by teachers 

about protection of their health, and health of their coworkers and classmates. One would 

expect that students in later grades will have greater knowledge than students in earlier 

grades and that the knowledge level is increasing with grade. First grade students had better 

knowledge than second and third grade students in both injury prevention and premedical 

first-aid. Based on those findings, recommendations on how to improve knowledge of 

students of selected programme are presented in the conclusion of the practical part. 

KEYWORDS: 

injury prevention, premedical first-aid, training, student  
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Úvod 

Znalosti žáků o prevenci úrazů je téma, které je neustále aktuální. Žáci si musí být vědomi, 

jaké na ně mohou číhat při vykonávání odborné praxe nástrahy a především by měli být zcela 

schopni toto nebezpečí co nejvíce eliminovat ve znalosti prevence předcházení úrazů. 

Prevence úrazů žáků na pracovišti je záležitost, kterou je nutno řešit na pracovišti odborného 

výcviku každý den, neustále, nepřetržitě. Znalost předcházení úrazů je klíčem k dobře 

vykonávané práci a činností žáky.  

Při nastání situace, kdy k určitému úrazu při odborném výcviku dojde, je nutno znát základní 

techniky předlékařské první pomoci. Žáci mají být vedeni k těmto znalostem, aby byli 

schopni pomoci druhým při poskytnutí předlékařské první pomoci. Tyto znalosti je zcela 

nezbytné u žáků rozvíjet. Žák, který má znalost předlékařské první pomoci a je naučen ji 

poskytnout, má velkou šanci nebýt v krizové situaci zaskočen a dokáže provést kroky, jež 

vedou k záchraně lidského zdraví a života. 

Jako studentka střední odborné školy hotelnictví a gastronomie, jsem se při odborné praxi 

setkávala každý den s nástrahami úrazů, které mohly poškodit zdraví a život mě, mým 

spolužákům a spolupracovníkům. Byla nutná velká znalost prevence úrazů, ale i následná 

znalost poskytnutí předlékařské první pomoci. Při vykonávání odborné praxe jsem se 

několikrát setkala s úrazy lehčího, ale i těžšího typu. 

Nyní jako studentka vysoké školy oboru učitelství praktického vyučování a odborného 

výcviku vidím nutnost znalostí v této problematice. Úrazy se dějí při praktickém vyučování 

a odborném výcviku každý den. Tedy proto cítím velkou nutnost neustále prohlubovat 

znalosti žáků o prevenci úrazů, aby k nim docházelo co nejméně. Samozřejmě jsem si 

vědoma, že úplná eliminace úrazů není možná, ale apelování na pravidelné opakování 

a prohlubování znalostí o prevenci úrazů, cítím jako velmi nutnou součást příprav žáků na 

odborném výcviku a praktickém vyučování. 

Jako součást učení žáků o prevenci úrazů považuji také za velmi nutnou přípravu žáků na 

znalosti předlékařské první pomoci. Žáci musí být připraveni, jaké nástrahy se jim mohou 

při vykonávání odborné praxe stát. Žáci by neměli být zastrašováni hrůzností různých typů 

úrazů, ale měli by být adekvátně vedeni k tomu, jak druhé osobě poskytnout předlékařskou 

první pomoc. Měli by být nácvikem ošetřováním úrazů vedeni k sebejistotě a k jistotě 

v provádění správných kroků při ošetřování a poskytování předlékařské první pomoci 
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druhému člověku. Znalost a umění provést předlékařskou první pomoc beru jako jeden 

z nejdůležitějších aspektů pro žáky, kteří vykonávají jakýkoliv odborný výcvik či praktické 

vyučování. 

Jako nastávající učitelka v oblasti hotelnictví a gastronomie jsem si právě pro tuto 

bakalářskou práci vybrala učební obor kuchař-číšník. Myslím si, že v tomto oboru se 

můžeme setkat s vysokou pravděpodobností úrazů. V oboru se pracuje s nesčetným 

množstvím strojů, nástrojů a pomůcek, které mohou přivodit úraz. Proto znalost jejich 

používání a prevence úrazů či následná předlékařská první pomoc je pro daný obor zcela 

nezbytná. 

Ačkoliv je pro mě toto téma velmi zásadní a důležité, jsem si vědoma, že na školách není 

pro žáky vytyčeno dostatečné množství času a informací v těchto otázkách. Proto si myslím, 

že by se tomuto důležitému tématu měli pravidelně zabývat učitelé odborného výcviku 

a praktického vyučování. Je na nás, aby si žáci osvojili tyto zásady a vzali je za své jak do 

pracovního tak i běžného života. 

Teoretická část této bakalářské práce je zaměřena na popis systému vzdělávání, dále pak na 

popis odborného vzdělávání a na charakteristiku učebního oboru kuchař-číšník. Dále 

charakterizuji BOZP, která je nedílnou součástí každého pracovního útvaru. Podrobněji se 

zabývám prevencí úrazů v učebním oboru kuchař-číšník. Uvádím povinnosti školy a žáků 

v prevenci úrazů a při uskutečnění zranění. V práci je zmíněna i předlékařská první pomoc, 

nejčastější úrazy a zranění tohoto učebního oboru.  

Cíl praktické části je zjištění stavu znalostí žáků o prevenci úrazů a následné poskytnutí 

předlékařské první pomoci v oboru kuchař-číšník. Tyto teoretické znalosti zjistím 

dotazníkovým šetřením a zhodnotím jaký je rozdíl mezi znalostmi žáků 1. - 3. ročníku oboru 

kuchař-číšník na vybraném středním odborném učilišti gastronomie U Krbu v Praze. Na 

základě zjištěných závěrů navrhuji doporučení pro zvýšení znalostí prevence úrazů 

a poskytování předlékařské první pomoci na vybrané škole.  
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1 Systém vzdělávání 

Součástí výchovně vzdělávacího systému v České republice jsou školy mateřské, školy 

základní, školy střední, konzervatoře, školy jazykové a školy vyšší odborné (Autorský 

kolektiv, 2004). 

1.1 Vzdělávání na středních školách 

„Cílem středního vzdělávání je rozvíjet vědomosti, dovednosti a hodnoty získané ve 

vzdělávání základním, a to buď širším všeobecným vzděláváním, nebo odborným 

vzděláváním spojeným se všeobecným.“ (ÚIV, 2009/10, str. 24) 

Všeobecné nebo odborné střední vzdělání poskytují střední školy. Charakteristický znak 

českého školského systému je, že prakticky všichni absolventi základních škol pokračují 

v dalším vzdělávání. Převážná většina těchto žáků získává odbornou kvalifikaci uznávanou 

trhem práce již na vyšší sekundární úrovni (Autorský kolektiv, 2004). 

Na středních školách se uskutečňuje vyšší sekundární vzdělávání, z nichž část poskytuje 

všeobecné vzdělávání a část vzdělávání odborné, vždy s podstatným podílem všeobecně 

vzdělávací složky. Část žáků se připravuje ve všeobecných či profesně zaměřených 

čtyřletých maturitních oborech, další část žáků v učebních oborech a malý počet žáků 

v jednoduchých oborech středního vzdělání, z nichž je část určena žákům s těžším 

mentálním postižením (ÚIV, 2009/10). 

„Vývoj struktury středního všeobecného a odborného vzdělávání představuje jednu 

z nejvýznamnějších změn, k níž v české školské soustavě po roce 1989 došlo.“ (Autorský 

kolektiv, 2004, str. 14) 

Významná změna též představuje vznik soukromých a církevních škol. Největší až 

dynamický nárůst soukromých škol na všech úrovních, který začínal prakticky z nuly, se 

uskutečnil v devadesátých letech dvacátého století (Autorský kolektiv, 2004). 

Přijímání ke vzdělávání na střední školu: 

Předpokladem pro přijetí na střední školu je absolvování povinné školní docházky na 

základní škole a splnění daných podmínek v přijímacím řízení (Autorský kolektiv, 2004). 

U osmiletých gymnázií je předpoklad přijetí úspěšné ukončení 5. ročníku základní školy. 

U šestiletých gymnázií to je úspěšné ukončení 7. ročníku základní školy (ÚIV, 2009/10) 
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Pro přijímání do prvních ročníků středních škol vyhlašují ředitelé škol nejméně jedno kolo 

přijímacího řízení. Dále může ředitel školy pro přijímací řízení stanovit školní přijímací 

zkoušku, kdy stanovuje pro první kolo přijímacího řízení dva termíny konání zkoušky 

(Zákon č. 561/2004 Sb., v platném a účinném znění). 

Ukončení vzdělávání na střední škole: 

Úspěšné ukončení vzdělávacího programu středního vzdělávání se dosahuje určitých stupňů 

vzdělávání – střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou, 

střední vzdělání, které je bez výučního listu, bez maturitní zkoušky. Žák, který absolvuje 

střední vzdělání či střední vzdělání s výučním listem, si může v nástavbovém studiu doplnit 

vzdělání. Toto studium je ukončené maturitní zkouškou (Autorský kolektiv, 2004). 

1.2 Členění středních škol 

Typy středních škol jsou gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště 

(Autorský kolektiv, 2004). 

Střední vzdělávání: 

Pro žáky s mentálním postižením různých stupňů se v rámci středních odborných učilišť 

realizují jedno až dvouleté vzdělávací programy. Dále pak pro žáky, jež ukončili povinnou 

školní docházku dříve než v 9. ročníku základní školy nebo 9. ročník absolvovali neúspěšně. 

Školy mají připravit pro výkon jednoduchých pomocných prací v dělnickém odvětví, 

v oblasti služeb či výroby. Po ukončení získávají žáci výuční list nebo pouze vysvědčení 

(Autorský kolektiv, 2004). 

Střední vzdělávání s maturitní zkouškou a výučním listem: 

Gymnázia nejčastěji realizují studium všeobecných oborů ukončené maturitní zkouškou. 

Cílem studia je žáky připravit na vysokoškolské či další typy terciálního vzdělávání (ÚIV, 

2009/10). 

Střední odborné školy se orientují na všeobecně vzdělávací i odborné předměty, jejichž 

součástí jsou i praktická cvičení i období souvislé odborné praxe v jiných institucích. 

Studium je ukončené maturitní zkouškou (Autorský kolektiv, 2004). 

Střední odborná učiliště vzdělávají žáky pro odborné činnosti odpovídající pro patřičné 

učební obory. Způsob vzdělávání má teoretickou i praktickou část, která se koná většinou 
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v daném podniku. U čtyřletých oborů ukončuje žák studium maturitní zkouškou, u tříletých 

oborů vykonává žák závěrečnou zkoušku, kde získá výuční list (Autorský kolektiv, 2004). 

Obory, jež poskytují střední vzdělání v výučním listem jsou výrazně zaměřeny na profesi 

a praxi. Vzdělání však neumožňuje vstup na terciální úroveň vzdělávání (ÚIV, 2009/10). 

Střední vzdělávání s maturitou či výučním listem může mít charakter veřejného, 

soukromého a církevního vzdělávání (Autorský kolektiv, 2004). 

Nástavbové studium: 

Žák, který absolvoval střední vzdělání či střední vzdělání s výučním listem, si může doplnit 

nástavbové studium, které je ukončené maturitní zkouškou. Typ tohoto studia organizují 

střední odborná učiliště i střední odborné školy (Autorský kolektiv, 2004). 

1.3 Odborné vzdělávání 

„Odborné vzdělávání je osvojení systému vědomostí, dovedností a návyků, které umožňují 

uplatnit schopnosti k různým odborným činnostem.“ (Hrbková, 1983, str. 16) 

Odborné vzdělávání si klade za cíl připravit generace mladých lidí na odpovědný 

a smysluplný osobní, občanský i profesní život, ale také pro další vzdělávání tedy pro 

celoživotní vzdělávání. Příprava na profesní život je úzce spjata s potřebou mapovat profesní 

a kvalifikační požadavky a též potřeby zaměstnavatelů. Proto musí odborné vzdělávání včas 

reagovat na změny technologií, výroby a trhu (Průcha, 2009). 

V České republice uplatníme synonymum „profesní vzdělávání.“ Shoda v mezinárodním 

pojetí rozlišuje počáteční odborné vzdělávání (profesní příprava učňů a jiná příprava na 

povolání) a další odborné vzdělávání, které následuje po školské profesní přípravě a je tedy 

součástí vzdělávání dospělých. Označuje profesní vzdělávání jakéhokoliv typu v průběhu 

života pracovníků (Průcha, 2008). 

Každá země, jednotlivec, sociální uskupení etnické a regionální povahy pociťuje a brání 

svou identitu mezi snahou pro absorbování nového a mezi snahou pro zachování původního, 

fungujícího (Černohorský, 1996). 

Jde o dovednost učit se učit a o dovednost umět přijímat změny, k nimž v technickém 

a technologickém vývoji dochází, a které se ve společnosti a hospodářství uplatňují 

(Černohorský, 1996). 
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1.3.1 Cíle odborného vzdělávání 

Realizace vzdělávání ve středním odborném školství má za cíl poskytovat mladým lidem 

vědomosti, dovednosti a kompetence potřebné pro vykonávání povolání. Toto vzdělávání je 

tedy zaměřeno na přípravu pro výkon povolání, všeobecné vzdělávací a klíčové kompetence, 

které umožňují efektivní vykonávání role pracovní role v průběhu celého pracovního života 

jedince (Průcha, 2009). 

Vzdělávání je tedy účelné tehdy, když zároveň plní svou výchovnou úlohu, ovšem zároveň 

není možná výchova bez vzdělání (Hrbková, 1983). 

Sledují se především cíle profesionalizace, kdy žák je připravován na povolání a vstup na 

trh práce. Dále obecně vzdělávací cíle, kdy se celkové kultivuje osobnost žáka, připravuje 

se na aktivní osobní život a na účast na životě ve společnosti. Můžeme tedy říct, že obsahem 

odborného vzdělávání se prolínají odborně vzdělávací a všeobecné vzdělávací složky 

a klíčové kompetence. Vymezuje se profil absolventa (požadovanými kompetencemi), 

vymezují se cíle a obsahy (učivem) vyučovacích předmětů a v neposlední řadě v RVP popis 

výsledků výuky v jednotlivých oblastech vzdělávání (Průcha, 2009). 

1.3.2 Obsah odborného vzdělávání 

Obecně se dá dělit obsah odborného vzdělávání na teoretickou část, která zahrnuje převážně 

vědomosti a na praktickou část, která se vztahuje k pracovním činnostem, dovednostem 

a návykům, jež žáci potřebují pro výkon daného povolání. Zde tedy platí, že odborný 

předmět je vyučovací předmět, jež je nutnou součástí v odborném vzdělávání profesionální 

a odborné přípravy. Rozlišujeme předměty teoretické a praktické odborné předměty, ale také 

specializační a profilující odborné předměty. Při odborném výcviku na SOŠ, SOU 

a střediscích praktického vyučování je odborný výcvik hlavní formou praktického 

vyučování. Cíl je zhotovit výrobek, vykonat službu či práci, jež mají materiální hodnotu. 

Odborný výcvik vykonává mistr odborného výcviku ve skupinách žáků. Za vyučovací 

jednotku považujeme vyučovací den, kdy vyučovací hodina trvá 60 minut. Nedílnou součástí 

systému odborného vzdělávání jsou profesní kvalifikace, jež je nutné získávat, udržovat 

a rozšiřovat. Zde jsou výcvik a práce úzce spojeny (Černohorský, 1996; Průcha, 2008; 

Průcha, 2009). 

Praktické vyučování je rozhodující článek výchovně vzdělávacího procesu, kde se formuje 

kvalifikovaný pracovník a jeho základní vlastnosti příslušného oboru. Vytvoření vhodných 
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podmínek pro vyučování odborného výcviku dle učebních osnov je základní povinností 

školy. Tyto osnovy je třeba měnit na produktivní práci, která je prostředkem na dosažení 

výchovně vzdělávacích cílů. Musí se dbát na to, aby se odborná teorie vyučovala v časovém 

předstihu před praktickým vykonáváním učiva na odborném výcviku. Splnění stanovených 

norem a správné vybavení pomůckami má být pracoviště odborného výcviku. Odborný 

výcvik může být, vykonáván pouze na pracovištích, kde vše naprosto vyhovuje 

bezpečnostním a hygienickým předpisům. Simulovaná pracoviště (odborné učebny) se 

využívají při výuce, kde se žáci za pomoci didaktické techniky seznamují s novým učivem. 

Pokud jsou tedy vědomosti a dovednosti reálně osvojeny v příslušných vyučovacích 

předmětech, zákonitě dojde k jejich využití na odborném výcviku (Hrbková, 1990; Hrbková, 

1991). 

1.3.3 Změny ve středním odborném vzdělávání 

Absolventi středních odborných škol si budou moci vybrat možnost vzdělání, která bude 

nejvíce vyhovovat jejich představám a schopnostem. Bude to výuční list, mistrovská 

zkouška nebo maturita. Mistrovská zkouška umožní absolventovi vzdělání s výučním listem 

potvrdit kvalitu jeho řemeslných dovedností, jež mají vysokou úroveň a zvýší tak jeho 

prestiž. Mistrovská zkouška by měla být vstupenka k zisku živnostenského oprávnění. 

Mistrovské zkoušky v České republice existovaly do 50. let 20. století. Poté zmizela, když 

byly komunisty zrušeny živnosti. V Evropě jsou mistrovské zkoušky běžné a jde o snahu, 

aby bylo možné jejich uznávání napříč Evropskou Unií, jako je tomu v Německu, Rakousku 

a Švýcarsku, kdy si tyto země zkoušku navzájem uznávají. Podmínka přijetí k mistrovské 

zkoušce je vyučení v oboru a předepsaná doba praxe. Při zkoušce je třeba prokázat, že člověk 

umí něco navíc, něco co jen tak někdo neumí. Kandidát na mistrovskou zkoušku musí být 

orientovaný ve svém oboru, má schopnost vést živnost, zná firemní ekonomiku a finance, 

má znalosti o tom jak firmu rozvíjet, ale i o tom, jak postupovat při jejím zániku (Janyš, 

2015; Pikartová, 2017). 

Zásadní faktor v odborném vzdělávání je fungování spolupráce škol a firem. Každý obor 

vzdělávání má jiné principy, které se osvědčují při této spolupráci. Velkou roli udávají 

zvláštnosti daného provozu firmy, kde se žáci školí. Hlavní nástroj, který se osvědčuje je 

spolupráce základních a středních škol. Exkurze do firem suplují programy a projekty 

středních odborných škol pro žáky ZŠ např. u chybějícího polytechnického vzdělávání a plní 

roli kariérového poradenství, kdy rodičům a žákům ZŠ poskytnou představu o tom, co 
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jednotlivé obory obnášejí a jaká je jejich perspektiva. Školy zpracovávají do ŠVP požadavky 

sociálních partnerů, aktualizují osnovy pro odborný výcvik. Společně s firmami plánují 

školy průběh odborného výcviku a kompetence, jež si má žák během vyučování ve firmě 

osvojit. Obsah odborného výcviku je plánován v předstihu. Firmy poskytují žákům finanční 

odměnu podle výkonu žáka, jeho docházky a v přístupu k práci. Firma zajišťuje střídání žáků 

na různých pracovištích firmy (Jansa, 2015). 

Významný zdroj rozvoje společnosti je vzdělávání. A tak to vnímají i zaměstnavatelé. 

Přiměřený rozvoj společnosti udává kvalitní vzdělávání. Všeobecná stránka vzdělávání dává 

člověku společenský rozhled. Cílem kvalifikační stránky je získání odborných znalostí 

a dovedností na nichž stojí budoucí uplatnění žáků. Zaměstnavatelé budou usilovat 

o pracovníky, kteří mají kvalitní vzdělání, mají odbornou přípravu, jsou flexibilní a jsou 

ochotni se dále vzdělávat. Všichni občané musí mít možnost kdykoliv vstoupit do 

vzdělávacího procesu a doplnit si potřebnou kvalifikaci. Počáteční vzdělání dá žákům základ 

pro celoživotní vzdělávání a také jejich první kvalifikaci uplatnitelnou v pracovním procesu. 

Poměr všeobecného a odborného základu závisí na dosažené úrovni středoškolského 

vzdělání, kdy žáci a následně absolventi učebních oborů by měli mít kvalifikační složku ve 

větší míře a měla by převládat. Zásadní je vytvoření funkčních nástrojů na podporu přímého 

zapojení zaměstnavatelů do výuky u středoškolského vzdělávání. Je potřeba fungující 

systém předvídání budoucích kvalifikačních potřeb na regionální úrovni (Rathouský, 2016). 

Myšlenka zavést duální systém se vrací. Až 82 procent firem si myslí, že vyřešení problému, 

kdy firmy mají velký problém obsadit místa vyučenými žáky, spočívá v tom, že by 

vzdělávání bylo orientované na praxi, které by probíhalo přímo ve firmách. Je nutné, aby 

žáci měli praktické zkušenosti s novými technologiemi, a ty lze získat pouze ve firmách. 

V tom spočívá i fakt, že stát by měl přizpůsobit kapacity otevíraných oborů ve středních 

školách potřebám trhu práce. Duální systém je převážně o dvou pilířích, kdy žák má dvojí 

status. Je studentem ve škole a zaměstnancem ve firmě, ve které vykonává odbornou praxi. 

Obojí platí a probíhá současně. Po skončení vzdělávání firma garantuje žákovi pracovní 

místo. Žák přijde během učení do těsnějšího kontaktu s reálným prostředím firem, 

s moderními technologiemi atd. Toto řešení se jeví jako pozitivní ve výchově 

kvalifikovaných odborníků, avšak i negativa se najdou. A například to, že žák se připravuje 

pouze v jedné firmě a tím získává příliš úzký profesní základ. A tím pádem případná změna 

zaměstnání v dospělostí může znamenat krutý náraz v podobě menší uplatitelnosti. Největší 
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problém však představuje zavedení duálního systému v Česku přímá odpovědnost firem, 

kterou firmy nesou za profesní přípravu učňů. Spolupráce škol s firmami má mnoho podob 

a různou intenzitu. Mezi nejčastější formy spolupráce je zajišťování praktického vyučování 

a odborných exkurzí žáků na pracovištích zaměstnavatelů (Husník, 2017). 

Vlastní podpora spolupráce škol a firem přináší zvýšení kvality odborného vzdělávání 

a usnadnění přechodu absolventů škol na trh práce. Česká republika patří ve srovnání 

s ostatními zeměmi Evropské unie mezi země s největším počtem žáků, kteří se připravují 

v odborném vzdělávání. Projekt Pospolu byl vytvořen na podporu spolupráce škol a firem 

zaměřením na odborné vzdělávání v praxi. Prohloubí přípravy žáků v reálném pracovním 

prostředí a k hledání dalších možností spolupráce. Trvání projektu bylo od října 2013 do 

října 2015, projekt připravilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se 

zaměstnavatelskými svazy (Bannert, 2014). 

1.3.4 Učitel odborného výcviku 

Změny, které probíhají v kvalifikační oblasti a v individuálních kompetencí jsou 

rozhodujícím činitelem učitelé výchovy a vzdělávání, mistři odborného výcviku. Nezbytný 

předpoklad je, aby mistr dokonale ovládal učivo odborného výcviku. Každý mistr odborného 

výcviku má dle podmínek pracoviště a schopností žáků možnost tvůrčím způsobem 

rozhodnout o obsahové náplni vyučovacích dnů. Mistr řídí a organizuje vyučovací proces 

dle obsahových částí učiva učební osnovy odborného výcviku. Historický vývoj má příprava 

žáků na jejich budoucí povolání. Zde se formovaly požadavky jak odborné tak i pedagogické 

na obsah učiva odborného výcviku. Vyžaduje se takové působení učitelů a mistrů odborného 

výcviku, aby působilo povzbudivě na sebevědomí žáků. Mistr vede žáky tak, aby uplatňovali 

teoretické vědomosti v odborném výcviku, aby správně vykonávali technologické postupy, 

aby dodržovali hygienické, bezpečnostní a ekonomické zásady a aby s promýšlením 

a naplánováním organizovali svou práci. Konkretizace tematických plánů na kratší časové 

úseky, jež je vyžadováno od mistra, vede k úspěšnému provádění odborného výcviku. Mistr 

stanovuje rozsah učební práce tak, aby odpovídala profilu absolventa v souladu s praxí 

a jejími požadavky a s učební osnovou. Mistr dbá na důkladné uplatňování 

mezipředmětových vztahů s teoretickými odbornými předměty. Pedagogičtí pracovníci 

a jejich správně volený přístup k výchovně vzdělávacímu působení na žáky předpokládá 

promyšlenou konkrétní činnost žáků v tomto procesu (Černohorský, 1996; Hrbková, 1990; 

Hrbková, 1991). 
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Odborný výcvik je z hlediska vyučujících komplexní činnost, do které spadá výuka 

praktických dovedností s aplikací teoretických znalostí, dodržování technologických 

postupů, bezpečnost práce, správné chování na pracovišti. Vyučující připravuje práci, 

pracoviště, vybavení, nářadí, materiál, atd. Práci žáků průběžně kontroluje, hodnotí, učí, 

opravuje. Dále kontroluje ustrojení, pořádek na pracovišti, dodržování hygieny a BOZP. 

Práci či službu hodnotí dle standartních hledisek, klasifikuje a zpětnou vazbou působí na 

žáky. Vyžaduje rytmus práce během celého dne, kvalitu a hospodárnost jako na skutečném 

pracovišti. Specifikem mistra odborného výcviku je autorita. Je prostředníkem 

a vykonavatelem tzv. vyšší autority. Zbytečně nekárá či přísně nehodnotí učně, pokud 

provádí práci lajdácky či neopatrně. Mistr prostě striktně vyžaduje provedení práce, aby byla 

dle bezpečnostních předpisů, technologických postupů, technických norem, standardů, aby 

bylo dílo kvalitně, bezpečně a hospodárně provedené. V současné době je velkým 

problémem učňovského školství průměrný věk učitelů odborného výcviku, který dosahuje 

56 let. Za pár let může nastat situace, kdy nebude mít kdo odborný výcvik vést. Kvalifikovaní 

učitelé odborných předmětů a odborného výcviku stárnou a nová generace odborníků-učitelů 

kvůli špatným platovým podmínkám do škol nenastupují (Čiháková, 2011; Husník, 2017; 

Šťástková, 2015). 

Činnosti žáků odborného výcviku: 

Odborný výcvik si klade za cíl vychovat z žáků kvalifikované pracovníky. Na pracovištích 

příslušného provozu probíhá procvičování učiva a získávání určitého návyku. Aby vznikla 

konkrétní činnost žáků, musí se využít aktivní pracovní prostředky, pracovní předměty a to 

stejné kvality, s jakou pracují kvalifikovaní dělníci ve výrobním procesu (Hrbková, 1990; 

Hrbková, 1991). 

Obor vzdělávání kuchař-číšník 

Absolvent oboru kuchař-číšník (kód 65-51-H/01) se uplatní při výkonu povolání především 

v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech při výkonu povolání 

kuchař nebo číšník. Je také připraven na soukromé podnikání v pohostinství, což mu 

umožnilo získání nezbytné praxe v oboru (MŠMT, 2007). 

Obecné cíle, klíčové a odborné kompetence ve vzdělávacím oboru kuchař-číšník 

Záměrem je připravit žáka na úspěšný, osobní i pracovní život v podmínkách měnícího se 

světa. Hlavní cíle jsou učit se poznávat, rozšiřovat poznatky o světě, prohlubovat základní 
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poznatky, osvojit si nástroje k pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné k učení se. 

Dále pak učit se pracovat a jednat, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, být 

schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti, na které je připravován. Učit se být, 

rozumět vlastní osobnosti, jejímu utváření, jednat v souladu s morálními hodnotami, mít 

samostatný úsudek a osobní zodpovědnost. A v neposlední řadě učit se žít společně, žít 

s ostatními, spolupracovat s ostatními, schopnost podílet se na životě společnosti a mít v ní 

své místo (MŠMT, 2007). 

Hlavní klíčové kompetence k učení vedou k tomu, aby byl absolvent schopen efektivního 

učení, aby uměl vyhodnocovat dosaženého, a aby si reálné stanovoval cíle dalšího 

vzdělávání. Kompetence k řešení problémů směřují k tomu, aby absolvent dokázal 

samostatně řešit vzniklé problémy pracovního i mimopracovního charakteru. Komunikativní 

kompetence udávají, aby byl absolvent schopen vyjadřování v ústní i písemné formě 

v situacích učebního, životního i pracovního rázu. Dále pak personální a sociální 

kompetence vedou k tomu, aby si byl absolvent schopen stanovovat cíle v osobnostním, 

zájmovém a pracovním rozvoji, aby žil zdravě a utvářel vhodné mezilidské vztahy. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí udávají, aby absolvent uznával postoje 

a hodnoty pro život v demokratické společnosti, jednal v souladu s udržitelným rozvojem 

a podporoval národní, evropské a světové hodnoty. Kompetence k pracovnímu uplatnění 

a podnikatelským aktivitám vedou absolventa k využívání osobnostních a odborných 

předpokladů k úspěšnému uplatnění ve světě práce, pro budování kariéry a s tím spojeného 

celoživotního vzdělávání. Matematické kompetence směřují, aby absolvent schopně 

využíval matematické dovednosti v životních situacích. A na konec kompetence využívat 

prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi kdy 

absolvent umí používat osobní počítač s jeho programovým vybavením a aby využíval 

adekvátní zdroje informací a pracoval s nimi (MŠMT, 2007). 

Odborné kompetence se vztahují na uplatňování požadavků na hygienu v gastronomii, tak 

na trendy ve výživě s využitím znalostí o potravinách a nápojích. Dále na ovládání 

technologie přípravy pokrmů, způsob jejich přípravy, udržování gastronomických zařízení, 

ovládání techniky odbytu, vhodné formy obsluhy, společenské a profesionální jednání, 

estetika práce. Musí se dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, dodržování 

a znalost předpisů, zásady bezpečných návyků, vědomosti o poskytnutí první pomoci. 

Odborné kompetence usilují o nejvyšší kvalitu práce, výrobků a služeb, dodržování norem. 
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A v neposlední řadě se vztahují k ekonomickému jednání ve spojení se strategií udržitelného 

rozvoje, zvažování činností a jejich plánování, efektivní hospodaření (MŠMT, 2007). 

Požadavky při vzdělávání, organizace výuky a ukončení vzdělávání oboru kuchař-číšník 

Hlavními požadavky při vzdělávání jsou respektování tradic, odlišných kultur jiných národů, 

reálné hodnocení práce, svědomitý a pečlivý výkon práce, dosahování co možná nejlepších 

výsledků. Dále pak loajální jednání, ekonomické uvažování v osobním i pracovním životě, 

zdokonalování tělesné zdatnosti, zdravý životní styl, odpovědnost za své zdraví. 

A v neposlední řadě odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, potřeby dalšího 

vzdělávání a schopnost adaptace na měnící se pracovní podmínky (ŠVP učebního oboru 

kuchař-číšník, SOU gastronomie U Krbu, Praha, 2014). 

Organizace výuky je stanovena tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden 

odborného výcviku. Vzdělávání je ukončeno vykonáním závěrečné zkoušky, jejímž 

dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list 

(ŠVP učebního oboru kuchař-číšník, SOU gastronomie U Krbu, Praha, 2014).  
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2 BOZP pro žáky odborného výcviku 

Při výkonu praktického vyučování ve škole je povinností právnické osoby, jež vykonává 

činnost školy, nebo fyzické či právnické osoby externího pracoviště, kde se koná praktické 

vyučování, aby vždy zajistili dodržování § 65 odst. 3 školského zákona, potažmo ustanovení 

platného a účinného zákoníku práce. Zákon upravující dodržování ustanovení je Zákon 

č. 561/2004 Sb., § 65 odst. 3, kde je uvedeno, že na žáky se při praktickém vyučování 

vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Instituce, jež zabezpečují výchovu a vzdělávání 

jsou ze zákona vázány, aby ochrana mladých lidí při všech činnostech souvisejícím 

s výchovně vzdělávacím procesem vedla ke zdárnému vývoji mladé generace. Odpovědnost 

je výhradně na řediteli školy. Zákon mu ukládá vydání školního řádu, kde je upraveno podle 

podmínek školy i podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (Černá, 2003; 

Dandová, 2012; MŠMT, 2017; Nováková, 2007). 

„Rozsáhlé odpovědnostní povinnosti při řízení bezpečnosti a ochrany zdraví jako trvalé 

součásti výchovně vzdělávacího procesu přísluší řediteli školy. Především on odpovídá za 

plnění všech úkolů, které pro organizaci vyplývají v prvé řadě ze zákoníku práce, dalších 

pracovněprávních předpisů, bezpečnostně technických, hygienických a zdravotních předpisů 

v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech účastníků výchovy a vzdělávání – všech 

pracovníků školy, žáků i ostatních osob, které se ve škole zdržují s jejím vědomím.“ (Černá, 

2003, str. 215). 

Soustavně vytvářené podmínky pro ochranu zdraví a bezpečnosti žáků jdou ruku v ruce 

s jejich dodržováním a kontrolou dodržování. Hlavní úkol bezpečnosti práce je předcházení 

úrazům tím, že jsou přísně dodržovány pravidla. Práva a povinnosti zaměstnanců jsou 

uvedeny v bezpečnostních předpisech. Tyto předpisy musí znát každý pracovník. Při výkonu 

činnosti s novým zařízením či příchod do nového prostředí je nutné být poučen o bezpečnosti 

práce. Rozbor tématu BOZP (Černá, 2003; Salač, 1996). 

„Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je součástí každé pracovní činnosti. Spočívá 

především ve vytváření podmínek pro výkon práce v bezpečném a zdraví neohrožujícím 

prostředí; jde o vyloučení působení nevhodných pracovních podmínek na osoby 

(zaměstnance) respektováním základních požadavků na pracoviště a pracovní podmínky, na 

bezpečnost technických zařízení, organizaci práce a pracovní postupy.“ (Černá, 2003, str. 7) 



21 

 

Zaměstnanci školy musí být při nástupu do práce vybaveni potřebnými předpisy ředitelem 

školy, který znalosti zaměstnanců soustavně doplňuje a prověřuje si je přezkušováním 

a kontrolami při odborném výcviku. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a jejích dodržování 

je průběžně kontrolováno vedoucími zaměstnanci školy v rámci působnosti v oblasti 

prevence rizik. Pracovníkům je nutno zajistit vedením provozovny bezpečné a zdravé 

pracovní prostředí, jeho zlepšování a udržování zařízení potřebné k ochraně zdraví 

a bezpečnosti na kompletně celém pracovišti. Aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost, 

musí všichni pracovníci pracovat tak, aby neohrožovali sebe a své kolegy. Proto je jejich 

povinnost zúčastňovat se školení o bezpečnosti, hygieně práce i minima pro obsluhu strojů 

a zařízení (Nováková, 2007; Šebelová, 2005). 

2.1 Nároky na zdraví a hygienu, evidence úrazů 

Péče o čistotu a zdraví se nazývá hygiena. Na její dodržování dohlížejí vedoucí pracovníci 

a hygienické stanice. Každý pracovník ve veřejném stravování musí vlastnit zdravotní 

průkaz. Lékařské prohlídce musí být podrobeni všichni pracovníci veřejného stravování. Na 

základě kladného lékařského hodnocení je jim vydán zdravotní průkaz. Profesní oděv musí 

být čistý a upravený, je vizitkou nejen pracovníka, ale také podniku. Velmi důležitá je osobní 

hygiena, kdy se dodržuje čistota těla a ústní dutiny. Při nástupu do práce, po použití WC 

a při každém ukončení nečisté práce a před příchodem k čisté práci se řádně myjí ruce. 

A proto je tedy nutností dodržování povinností všech pracovníků k neustálému zachovávání 

osobní čistoty a hygieny pracovních oděvů. Pracovník, při příchodu na pracoviště musí mít 

ostříhané a vyčištěné, nenalakované nehty. Musí mít čistou pracovní obuv a pracovní oblek. 

Který je bez špendlíků a přívěsků. Pracovníci kuchyně musí mít pokrytou hlavu tak, aby 

byly zakryty vlasy. Ochrana pracovníků a spotřebitelů před šířením infekčních chorob je 

silně spjata s dodržováním hygienických nařízení. Pracovníci nesmějí sedat na stoly a jiná 

technologická zařízení. Nesmějí jíst a kouřit na pracovišti. A na pracoviště nenosí své osobní 

věci. Pracoviště se musí neustále udržovat v čistotě (Kolouch, 2000; Salač, 1996; Šebelová, 

2005; Vodochodská, 1996). 

Obecné nároky na osobní hygienu a zdraví jsou pro všechny účastníky pracovního procesu 

zavazující. Stejně tak zavazující je pro školu vedení evidence všech úrazů a k ní potřebné 

dokumentace. 

 „Školský zákon výslovně stanoví, že škola vede evidenci školních úrazů. Na tom nic nemění 

ani zákoník práce, který stanoví, že došlo-li ke škodě při praktickém vyučování u právnické 
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nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická 

osoba, u níž se vyučování uskutečňovalo. Platí zásada, že školní úraz vždy vyšetřuje a eviduje 

škola.“ (Dandová, 2012, str. 15). 

Součástí povinné školní dokumentace je i kniha úrazů. Tato kniha je zaevidována a opatřena 

razítkem školy. V knize úrazů dle vyhlášky č. 64/2005 Sb. vydána MŠMT, se musí evidovat 

každý úraz, který žák utrpí při vzdělávání a sním souvisejících činnostech. Tato vyhláška 

přesně vyjmenovává náležitosti záznamu o úrazu. Jsou to osobní údaje zraněného, popis 

úrazu a události, při níž se úraz stal a okolnosti úrazu. Zda byl úraz ošetřen, kým byl úraz 

ošetřen a podpis zaměstnance školy, jež zápis provedl. Záznam o úrazu žáka je důležitým 

dokladem. Prokazuje se tím vznik a okolnosti úrazu. Slouží pro stanovení opatření prevence 

a nápravy a pro jejich kontrolu. Je tedy podkladem pro evidenci, statistiku a rozbory 

úrazovosti ve školách, ale i pro prevenci a opatření širšího rozsahu. Škola vždy zodpovídá 

za hlášení úrazů a za zasílání záznamu o úrazech a to i v případech, kdy dojde k úrazu na 

pracovišti jiného zaměstnavatele. Hlášení o úrazu odlišujeme od předávání a zasílání 

záznamu o úrazu. Hlášení se podává bezprostředně. Pro sdělování rodičům se využívá 

nejrychlejší komunikační prostředek. A tím je telefon či mobilní telefon. Informace, jež jsou 

získány prošetřováním úrazů žáků, dále při sledování celkové úrazovosti ve škole 

a rozborem jejích příčin, využívají školy k prohloubení preventivní činnosti 

v anonymizované podobě (Dandová, 2008; Dandová, 2012; Nováková, 2007). 

Dokumentace vedení úrazů je důležitou součástí jak školního, tak i pracovního prostředí 

odborného výcviku. V následující kapitole je popsána a rozebrána problematika BOZP, 

především výchova žáků odborného výcviku k ochraně zdraví při práci a k prevenci úrazů 

na pracovišti v gastronomickém oboru. 

2.2 Výchova žáků k BOZP, prevence úrazů v gastronomii 

Rozbor tématu BOZP v RVP pro střední odborné vzdělávání je poněkud složitější, jelikož 

pro každý obor vznikl samostatný RVP pro zhruba cca 275 studijních oborů. Absolventi 

musí chápat BOZP jako nedílnou součást péče o zdraví své, svých spolupracovníků, ale 

i např. klientů, zákazníků, návštěvníků, jež se na pracovišti mohou vyskytnout. Musí znát 

a dodržovat základní předpisy BOZP a požární prevence. Musí si osvojit návyky bezpečnosti 

a zdraví neohrožující pracovní činnosti a rozpoznávat možnosti nebezpečí úrazu. Dále musí 

být vybavení znalostmi o poskytování první pomoci při náhlém onemocnění či úrazu. 

Úrazovost žáků je brána celosvětově jako závažný problém. Přesto, že se této skupině dětí 
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věnuje velká pozornost, dochází každoročně k tisícům úrazům. V oblasti vzdělávání musí 

být BOZP naprostou prioritou. V českém školství je důkladně dbáno na zabezpečení 

vlastního přístupu k bezpečnosti a ochraně zdraví při výchovně vzdělávacích procesech 

a jiných vzdělávacích aktivitách, a to jak legislativně, tak technicky. Avšak výuka 

bezpečnosti a ochraně zdraví je rozdrobena mezi vzdělávací oblasti a na minimum je 

potlačována podoba vlastních vzdělávacích programů. Bezpečnost a ochrana zdraví by měla 

být vlastním průřezovým tématem napříč všem úrovním vzdělávání od základního až po 

střední školu (Čiháková, 2011). 

Povinnosti, jež jsou stanovené zákonem, musí být přeneseny na všechny pracovníky 

v teoretické i praktické výuce. Především oni, chtějí-li vštěpovat mladým lidem návyky 

k bezpečnému výkonu práce, teoreticky a prakticky ovládali bezpečností předpisy 

a především, aby je dodržovali. Předpisy o bezpečnosti práce, bezpečnosti technických 

zařízení a ochrany zdraví při práci musí být jejich nedílnou přirozenou a trvalou součástí 

kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání. A právě s takovým vědomím mají i jejich 

absolventi vykročit ze školy do pracovního života. Při výchově k bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci je vhodné zvolit takový postup, aby žáci problematiku pochopili, dovedli ji 

logicky vysvětlit a osvojili si bezpečné chování v různých situacích. Na školách musí být 

výchova a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci předmětem výuky, kdy žák 

získá vědomosti nezbytné pro výkon povolání a jejich dodržování nebylo podmíněné 

dodatečným seznámením při vstupu do zaměstnání. Zásady bezpečnosti, jež si žák při 

praktickém vyučování osvojí, se stávají jeho nedílnou součástí pracovních návyků (Černá, 

2003; Moravec, 1966; Nováková, 2007). 

Všichni z nás jsou ze zákona povinni se podílet na vytváření podmínek pro bezpečnou práci 

a ochranu zdraví. Jedná se o problematiku, která je nezbytná a naléhavá a vyžaduje 

odpovědné a zásadové přístupy všech, kdo se podílí na komplexu výchovy a vzdělávání - 

škola, rodina a zaměstnavatelé, u nichž se uskutečňuje odborná příprava pro povolání. Mistr 

odborného výcviku seznámí žáky v úvodní hodině s bezpečností a ochraně zdraví při práci, 

včetně hygieny v rozsahu, jež odpovídá požadavkům výuky. Toto seznámení 

s bezpečnostními pokyny začleňuje mistr i v průběhu osvojování tematických celků, 

nácviků, ale i při přechodu na nové pracoviště. Žáky pravidelně přezkušuje a ověřuje si jejich 

znalosti v této problematice. Před zahájením práce musí být žáci náležitě poučení 
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a seznámeni s pracovními postupy, s možnostmi ochrany, ale i s eventuálním rizikem 

(Černá, 2003; Hrbková, 1990; Kolouch, 2000; Moravec, 1966). 

„Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví je nepřetržitý proces získávání vědomostí, 

dovedností, schopností a charakteristických vlastností pro správné jednání člověka.“ 

(Nováková, 2007, str. 21) 

Prevence úrazů v gastronomii je zásadní pro výkon odvedené práce. Společné stravování je 

forma skupinového či individuálního stravování lidí v provozovnách, které se zabývají 

výrobou pokrmů a nápojů nebo jen jejich prodejem. Práce v pohostinství je náročná. Pracuje 

se velmi často v nepřetržitém provozu, ve směnách, velmi brzy ráno či naopak v noci. 

Většina lidi o sobotách, nedělích a svátcích odpočívají, zaměstnanci pohostinství jsou 

nejvíce vytíženi. Aby zdárně mohli zvládnout tyto situace, musí mít dobrou kondici, kladný 

vztah k lidem a výborné odborné znalosti. Při příchodu na nové pracoviště musí být každý 

pracovník seznámen s platnými bezpečnostními pravidly. Dítě si musí uvědomit jíž od 

mladého věku, že je jak členem kolektivu ve škole, tak i ve společnosti, a proto musí 

dodržovat určité zásady a pravidla chováni se kromě obecných zásad dodržují další zvláštní 

pravidla. Děje se tak zejména při výuce odborných předmětů, kde je zvýšené riziko ohrožení 

zdraví a života při praktickém vyučování (Dandová, 2008; Nováková, 2007; Salač, 1996; 

Šebelová, 2005; Vodochodská, 1996). 

2.3 Předepsané zásady a pomůcky v prevenci úrazů, obsluha strojů 

a přístrojů 

Dodržování předepsaných pravidel a zásad je klíčem k dobře vykonané práci. Jejich 

dodržováním vznikne kvalitní služba či výrobek a chrání pracovníky od úrazu. Pomůcky 

a oděv, které náleží k výkonu profese kuchaře či číšníka chrání jejich nositele před zraněním 

a jsou účelné pro výkon povolání a k dotvoření profesní osobnosti. 

 „Zdravý fyzický a psychický rozvoj mládeže vyžaduje, aby nejen v dětském věku, ale ani 

v době dospívání nebyli mladí lidé zaměstnáváni pracemi, které by tento rozvoj mohly 

ohrozit.“ (Dandová, 2008, str. 99) 

Za hlavní zásady bezpečnosti v oboru kuchař-číšník platí že, zařízení je uváděno do chodu, 

pouze pokud nejsou ohroženi druzí. Plynové spotřebiče se zapalují s rozmyslem. Na stroje 

v chodu se nesahá. Opravy vážnějšího charakteru se směřují odborníkům. Ihned se hlásí 

vzniklé závady. Při práci se nesmí spolupracovníci rušit, ani odvádět jejich pozornost. 
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Dodržují se protipožární předpisy a dbá se na znalost uložení hasicích přístrojů. Zákon uvádí 

povinnost předcházet požárům a v případě jeho vzniku přispět k jeho zdolání. Pracovníci 

pracují tak, aby nevznikaly požáry, zejména při používání tepelných, elektrických, 

plynových a jiných spotřebičů (Salač, 1996; Šebelová, 2005). 

Nezvedáme ani nepřenášíme velmi těžké předměty. Při ručním přenášení a zdvihání břemen, 

kdy je nutné snížit namáhavost a rizika, je nutné žáky vycvičit ke znalostem a správnému 

používání techniky při práci s břemeny. Při manipulaci s břemeny nesmíme ohrozit sebe ani 

ostatní osoby. S těžkými břemeny manipulují jen osoby přiměřeně fyzicky zdatné nebo 

několik osob ve spolupráci. Při sundávaní nádob ze sporáků pracovat ve dvojici, používat 

chrániče rukou jako suché utěrky či chňapky. Vozíky používat na přemísťování těžkých 

nádob. Práce, která je žákům přidělována, musí odpovídat jejich fyzickým a psychickým 

schopnostem. Předpisy a zásady bezpečnosti práce jsou závazné jak pro žáky, tak pro učitele. 

Jejich dodržování musí být pravidelné kontrolováno (Dandová, 2008; Kolouch, 2000; 

Moravec, 1966; Šebelová, 2005; Vodochodská, 1996). 

Kladný a profesionální vztah k práci značí i to, že má pracovník kvalitní a čisté pomůcky. 

V kuchařském oboru bývá pravidlo, že sada nožů je osobním majetkem kuchaře. Práce 

s nožem vyžaduje soustředění, spolupracovníci se spolu nebaví, neohlíží se. Po ukončení 

práce s nožem jej čistý uložit na určené místo. Nůž se nesmí odkládat do dřezu mezi nádobí. 

Při přenášení nožů používat speciální obaly. Práce s kluzkými potravinami (ryby, zmrazené 

maso) vyžaduje přidržování suchou utěrkou. Podlaha v kuchyni musí být čistě umytá 

a dosucha vytřená. Střepiny skla a porcelánu se ihned zametají (Šebelová, 2005; 

Vodochodská, 1996). 

Hlavní zásady bezpečnosti při v obsluze spočívají v tom, že obsluha chodí a vyhýbá se 

vpravo, předchází vlevo a zpomaluje přede dveřmi. Pracovníci nepřeceňují své síly 

a používají plata a vozíky. Se sklem a porcelánem musí být práce opatrná, včas se vyřazují 

prasklé a poškozené kusy, střepy se nesbírají rukama. Práce musí být klidná a přehledná, na 

horké nádobí se používá příručník. Vlhká místa na podlaze se okamžitě likvidují. Do práce 

v oboru kuchař-číšník nastupují pracovníci vždy řádně odpočinuti. Své osobní problémy 

nechávají doma, pracovní problémy řeší samostatně, zásadně nesmí obtěžovat hosty. 

Smyslem jednání je spokojenost hostů. Respektují se přání a příkazy nadřízených. 

Pracovníci předchází chybám a vzniklé chyby se snaží ihned napravit. Vytvářejí dobré 

vztahy k hostům, ale i ke spolupracovníkům a pomáhají mladším spolupracovníkům. Na 
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pracovišti se nekouří, nežvýká a nekonzumují alkoholické nápoje. Z pracoviště odchází po 

svolení nadřízeného (Salač, 1996). 

Pracovní oděv musí splňovat předepsané zásady. Žáci používají pracovní oděv a obuv podle 

druhu vykonávané činnosti a dle pokynů učitele, který na dodržování požadavků dohlíží 

a kontroluje, zda je pracovní oděv a obuv v řádném stavu. Pro bezpečnost je nutné pracovat 

v předepsaném pracovním oděvu s ochrannými pracovními pomůckami, pokrývkou hlavy 

a v obuvi s protiskluzovou podešví. Při praktickém vyučování, kde se zvyšují možnosti 

ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Ten nedovolí, aby žák bez odložení 

předmětů, jež hrozí zachycení či zranění, jako ozdobné či jiné pro činnost nebezpečné 

předměty, účastnil příslušné činnosti. Žáci tyto předměty (náramky, hodinky, náušnice, 

piercing, náhrdelníky a jiné) odkládají na určená místa (Dandová, 2008; Šebelová, 2005). 

Předepsané kuchařské oblečení: 

 Běžný pracovní oděv - kuchařská čepice, šátek, rondon, zástěra, bílé kalhoty 

a bílé boty; 

 slavnostní pracovní oděv – kuchařská čepice, šátek, rondon, zástěra, černé 

kalhoty, černé boty (Kolouch, 2000). 

Předepsané oblečení do obsluhy: 

 Číšníci – černé kalhoty, bílá blůza či rondon, černé ponožky, černé polobotky; 

 vrchní číšníci – smokink či frak, bílá košile s dlouhým rukávem, černý či bílý 

motýlek; 

 servírky – přiměřeně dlouhé šaty či sukně, blůza, zástěrka, punčochy, 

bezpečná obuv, vlasy vhodně upraveny a chráněny; 

 ženy ve vedoucích funkcích – tmavý kostým či sukně a halenka (Salač, 1996). 

Vzhledem k velkému množství strojů, přístrojů, zařízení, nástrojů a pomůcek, jež se při 

vykonávání odborné praxe kuchař-číšník nachází na pracovišti, je nutno dodržovat přesné 

zásady jejich obsluhy. Při jejich nedodržení hrozí vážné poranění či ohrožení na životě. 

Všichni pracovníci dbají na povinnost pracovat odpovědně, soustředěně a pozorně. Dbají na 

používání ochranných pracovních pomůcek a kryty strojů. Dále dbají na dodržování 

předpisů a na správné postupy. Sebe ani své spolupracovníky nesmí ohrozit svým jednáním. 

Pracovník musí být seznámen při práci se stroji s jejich funkcí, obsluhou a čištěním. Všechny 

stroje, zařízení, pracovní i ochranné pomůcky používáme jen k těm účelům, ke kterým jsou 
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schváleny a určeny. Stroje, jež nahrazují lidskou činnost, pomáhají s fyzicky náročnou prací 

a vytváří zvýšení produktivity práce, jsou ve střediscích společného stravování také zdrojem 

pracovních úrazů. U všech strojů musí mít personál přehled o jejich nouzovém zastavení. 

Nepoužívají se žádné stroje či pomůcky, jež jsou poškozené. Vyskytne-li se pochybnost 

o bezpečnosti zařízení, neuvádíme je v činnost, než se ujistíme, že nebude zdrojem úrazu. 

Věnujeme pozornost montáži i demontáži všech dílů při čištění. Uplatňování bezpečnostních 

předpisů v plném rozsahu, jež se vztahují k obsluze konkrétních strojů, se nesmí podceňovat 

(Kolouch, 2000; Šebelová, 2005; Vodochodská, 1996). 

Zásady obsluhy zařízení: 

 Práce s roboty je soustředěná a pozorná; 

 vlasy musí být upevněny do šátku či síťky na vlasy; 

 za chodu stroje se do násypných hrdel, přípojných strojků na mletí masa, 

máku aj. nevkládají ruce ani žádné náčiní; 

 mleté maso nikdy z řezné desky neodebírat prsty, ale použít dřevěné tlačítko 

či gumovou stěrku (Šebelová, 2005).  
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3 Předlékařská první pomoc 

Je nutné si uvědomit, že během výkonu odborné praxe oboru kuchař-číšník, lze přijít 

k mnoha druhům úrazů. Žák se může pořezat při práci s nožem či o rozbité sklo nebo 

porcelán. Může si přivodit těžká řezná zranění na nářezových strojích. Zvlášť nebezpečná 

zranění hrozí opařením horkou tekutinou jak v malém, tak i velkém množství. Hrozí také 

popálení hořící tekutinou při výkonu flambování. Žák, ale může být ohrožen zraněním 

elektrickým proudem. Nejsou výjimkou ani úrazy způsobené uklouznutím, pádem, poranění 

končetin, hlavy. Žáka mohou postihnout mdloby při špatně větraném prostoru či při 

stereotypním výkonu práce – dlouhé stání na jednom místě, např. při krájení potravin. Žák 

se může nebezpečně poranit v prostorách výkonu práce, když u něj propukne jeho nemoc 

způsobená např. epilepsií, srdeční vadnou, cukrovkou… Proto je velmi důležité mít na 

paměti, že při vykonávání odborné praxe daného oboru je výskyt poranění jakéhokoliv druhu 

velmi pravděpodobný. A je tedy nutné mít výborné znalosti v předlékařské první pomoci, 

jak ze strany mistra odborného výcviku, tak ze strany žáků. 

Nekvalifikovanou prací zaměstnanců či nevhodným chováním hostů může dojít během 

provozu k různým nehodám. Při úrazech se poskytne první pomoc a zařídí se lékařské 

ošetření. Je důležitá snaha o zachování klidu a učinit vše pro zachování plynulosti provozu. 

Ošetření rány při úrazech, vyhledání lékaře při větším poranění. Nepodceňovat drobná 

poranění od surovin jako kosti syrového masa, nožů, ostrých části strojů – mohou za 

následek hnisání nebo otravu krve. Osvojit si pravidla první pomoci by měl každý pracovník, 

aby dokázal ošetřit sebe i své spolupracovníky. Za dostatečné vybavení lékárniček 

zodpovídá vedení provozovny. Úrazy v kuchyni, jež vznikly při obsluze strojů na úpravu 

jídel a nápojů, bývají na předních pozicích ve statistikách pracovních úrazů (Salač, 1996; 

Šebelová, 2005). 

Předlékařská první pomoc je poskytnutí péče před příjezdem zdravotnické záchranné služby. 

Laická první pomoc neztrácí na významu ani dnes, kdy existuje profesionální záchranná 

služba s celostátní působností. Její součinnost s profesionály zvyšuje její efektivitu. Je vždy 

prvním článkem záchranného řetězce. Její klady nespočívají jen v záchraně životů. Vede 

k omezení komplikací, někdy rozhoduje o invaliditě a vždy je hojivým balzámem pro duši 

stresovaného jedince, jehož náhle postihla porucha zdraví. První pomoc je včasné přispění 

někomu, kdo byl náhle ohrožen na zdraví a životě z jakékoliv příčiny. Její poskytnutí je třeba 

provést co nejrychleji při každém náhlém onemocnění či úrazu, jež má za následek poranění. 
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Záchrana života, zabránění zhoršení zdravotního stavu, zabezpečení podmínek pro ošetření 

a urychlení procesu uzdravení, to jsou základní cíle předlékařské první pomoci (Hanušová, 

2014; Kolektiv autorů, 2017; Moravec, 1966). 

3.1 Výuka první pomoci 

Škola a osoba, na jejímž pracovišti se koná praktické vyučování či praktická příprava, musí 

společně zajistit vytvoření podmínek pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského 

ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Také společně odpovídají za vhodné 

rozmístění lékárniček a za jejich potřebné vybavení. Ředitel školy dále zajišťuje, aby všichni 

zaměstnanci školy a žáci byli seznámeni se zásadami poskytnutí první pomoci (Dandová, 

2008). 

Hlavní cíl výuky první pomoci je motivace účastníků k podpoření ochoty pomoci 

a k posílení jejich sebevědomí. Nejdůležitější je co největší možné zjednodušení postupů 

a principů, aby byla míra zapamatování co největší. Tím pádem, aby byla i ochota 

poskytnout první pomoc co největší. Jednou ze základních lidských hodnot je pomáhat 

druhým. A tak by první pomoc měla být vyučována jako přístupná a srozumitelná široké 

populaci. Obsah výuky má být především komplex znalostí, zejména dovedností. Hlavním 

smyslem je trénink, zažití jednotlivých postupů, jež zachraňují život. Nikoliv záplava faktu 

či odborných termínů. Student nesmí být na pochybách, doporučení a závěry proto musí být 

jednoznačné a srozumitelné. Opakováním získává posluchač sebedůvěru a schopnost 

opravdu pomoci v reálné situaci (Kolektiv autorů, 2017). 

Bariérou v poskytnutí předlékařské první pomoci mohou být nezvládnuté emoce, obava 

z výsledku při poskytnutí první pomoci, obava o vlastní život – nákaza nemocí či poranění, 

Neposkytnutí první pomoci má právní následky v zákoně č. 40/2009 Sb., § 150, Trestní 

zákoník, zde je upravena problematika neposkytnutí první pomoci laikem. Dále má 

neposkytnutí první pomoci etický dopad (Hanušová, 2014). 

Základní pravidla první pomoci: 

 Laický zachránce koná s ohledem na vlastní bezpečí (Kolektiv autorů, 2017). 

 Zachránce se nesmí sám stát postiženým; 

 zbytečně nehýbat s postiženým; 

 zachránce stále stojí k postiženému čelem; 
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 při nepřímé srdeční masáži musí být zcela obnažen hrudník (i bez 

podprsenky), postižený leží na zádech na tvrdé podložce (Hanušová, 2014). 

Laická první pomoc spustí záchranný řetězec. Její součástí je přivolání zdravotnické 

záchranné služby a předání postiženého profesionálním záchranářům (Kolektiv autorů, 

2017). 

Přivolání odborné pomoci: 

 Zachránce volá na tísňovou linku (národní tísňová linka 155, evropská linka 

tísňového volání 112) co nejdříve, když je svědkem zhoršení stavu 

postiženého, svědkem závažného úrazu či děje, jež bude mít zřejmě za 

následek úraz či poškození zdraví; 

 zachránce odpovídá na dotazy dispečera; 

 zachránce nikdy nepokládá telefon jako první, 

 pokud dispečer uděluje zachránci rady první pomoci (telefonicky asistovaná 

neodkladná resuscitace – TANR nebo telefonicky asistovaná první pomoc – 

TAPP), zachránce tyto pokyny plní (Kolektiv autorů, 2017). 

Předlékařská první pomoc se poskytuje tak dlouho, dokud nepřijede kvalifikovaná pomoc, 

dokud nejeví postižený známky zlepšení nebo do úplného vyčerpání zachránce (Hanušová, 

2014). 

Situace technické první pomoci: 

 Při úniku plynu se nesmí zvonit, škrtat zápalkou, kouřit apod. co nejrychleji 

se zajistí zastavení úniku plynu a prostor se vyvětrá; 

 při úrazu elektrickým proudem se vypnou pojistky, zdroj se vytáhne ze 

zásuvky; 

 pomoc u ohně malého rozsahu spočívá v jeho uhašení (Hanušová, 2014). 

3.2 Základní vyšetření postiženého 

Základní vyšetření provádí zachránce zrakem, sluchem, hmatem. Zachránce si musí ujasnit, 

o jaké se jedná postižení. Na základě toho vyhodnotí naléhavost první pomoci a rozhodne 

o způsobu jejího provedení (Hanušová, 2014; Kolektiv autorů, 2017). 

Vyšetření životních funkcí – dýchání: 

 Při zástavě dechu dochází do dvou minut k zástavě srdeční činnosti; 
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 zachránce přiloží tvář či hřbet ruky nad ústa a nos postiženého, pokud 

zachránce cítí závan vzduchu, tak postižený dýchá; 

 pokud postižený nedýchá, musí zachránce vyčistit dýchací cesty (Hanušová, 

2014). 

Vyšetření životních funkcí – vědomí: 

 Zachránce osloví postiženého a zatřese s ním, 

 pokud postižený reaguje, je ponechán zachráncem v poloze v jaké ho nalezl, 

zachránce zavolá zdravotnickou záchrannou službu a poskytne první pomoc 

(Kolektiv autorů, 2017). 

3.3 Život zachraňující výkony 

Uvolnění a vyčištění dýchacích cest: 

 Zachránce natočí hlavu postiženého ke straně; 

 zachránce si svůj ukazovák a prostředník obalí do kapesníku; 

 rychlým pohybem dokola vyčistí zachránce postiženému dutinu ústní 

a odstraní případná cizí tělesa; 

 pokud postižený stále nedýchá, zachránce mu záklonem hlavy (tlakem rukou 

na čelo a zvednutím brady) uvolní dýchací cesty; 

 pokud postižený stále nedýchá, nejprve volá zachránce zdravotnickou 

záchrannou službu a zahájí resuscitaci (Hanušová, 2014). 

Dušení: 

 Pokud postižený může kašlat, zachránce nic neprovádí a nechá postiženého 

samovolně vykašlávat; 

 pokud se postižený nemůže nadechnout, zachránce jde za jeho záda, 

postiženého předkloní a pěti údery dolní částí dlaně ho udeří mezi lopatky; 

 pokud je tento zásah neúspěšný, vykoná zachránce Heimlichův hmat, kdy 

k postiženému přistoupí zezadu, obejme své ruce kolem postiženého a položí 

je mezi pupek a hrudní kost, prudce stlačí k sobě a vzhůru 5x po sobě, po této 

metodě musí být postižený vyšetřen lékařem (Hanušová, 2014). 

Nepřímá srdeční masáž mladistvých a dospělých osob na 40kg: 

 Zachránce poklekne vedle hrudníku postiženého; 
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 dlaň jedné ruky položí na střed hrudníku postiženého, hranu dlaně druhé ruky 

položí na první ruku (výhodné je propletení prstů); 

 zachránce je v poloze kolmo nad hrudníkem postiženého, paže má v loktech 

propnuté, hrudník stlačuje alespoň 100x za minutu; 

 toto provádí do příjezdu zdravotnické záchranné služby, nebo pokud se 

postižený nezačne budit (Kolektiv autorů, 2017). 

Zástava krvácení z tepny a žíly: 

 Z velké tepny může postižený vykrvácet za 1,5 minuty; 

 zachránce strčí prsty do rány a tlačením do rány se snaží krvácení zpomalit; 

 použití tlakového obvazu zastaví většinu žilních a tepenných krvácení, 

 pokud krev prosakuje přes obvaz, nikdy se obvaz nesundává, ale přiloží se 

další vrstva, mohou se aplikovat 3 obvazy (Hanušová, 2014). 

Šokový stav: 

 Šok nevzniká s úrazovým dějem, je následkem něčeho – krvácení, srdeční 

příhoda, těžké popáleniny, průjem, velká alergická reakce apod.; 

 selhává krevní oběh, organismus nestačí krýt potřebu kyslíku; 

 postiženému se nesmí dávat nic jíst ani pít; 

 šok se neléčí, šok se odvrací; 

 zachránce postiženého uklidňuje; 

 neukládá ho ani do protišokové (zvednuté dolní končetiny) ani do 

autotransfuzní (zvednuté dolní i horní končetiny) polohy; 

 zachránce postiženého zabalí do deky či termofolie; 

 pokud upadne postižený do bezvědomí, zachránce musí zabezpečit základní 

životní funkce (Hanušová, 2014). 

3.4 První pomoc při poranění, úrazu 

Krvácení z nosu: 

 Zachránce postiženého posadí do předklonu a řekne mu, ať dýchá ústy; 

 zachránce dá postiženému něco do ruky, kam může krev volně vytékat; 

 krev nesmí postižený polykat, ale měl by ji vyplivovat (Hanušová, 2014).  
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Krvácení z ucha: 

 Zachránce natočí postiženému hlavu tak, aby krev volně vytékala (Kolektiv 

autorů, 2017). 

Ošetření ran: 

 Zachránce vyčistí ránu proudem čisté vody a přiloží sterilní krytí dle rozsahu 

rány (Kolektiv autorů, 2017). 

Úrazové amputace: 

 Zachránce zastaví krvácení (prsty v ráně, tlakový obvaz, zaškrcovadlo – 

použití laikem jen v krajních případech – ale pokud již použito – pořádně 

utáhnout, nikdy nesundávat a nepovolovat, zapsat na něj čas zaškrcení); 

 amputovanou část zachránce zbaví nečistot pod tekoucí vodou a vloží do 

plastikového sáčku se studenou vodou (Kolektiv autorů, 2017). 

Poranění kostí a kloubů: 

 Zachránce nesmí zlomeninu napravovat, je nutné zachovat změněné 

vynucené polohy končetiny; 

 zachránce musí provádět protišoková opatření (Hanušová, 2014). 

Popálení a opaření: 

 Zachránce přeruší účinek tepla – uhasí hořící oděv, sejme oděv při opaření – 

pevně přichycené části oděvu nesundává; 

 zachránce chladí postiženému popálené plochy chladnou vodou (15-25 °C); 

 zachránce překryje poškozené plochy sterilním materiálem; 

 zachránce sejme postiženému šperky, hrozí otékání (Kolektiv autorů, 2017). 

Úraz elektrickým proudem: 

 Zachránce vypne zdroj elektrického proudu, odsune postiženého mimo 

kontakt s vodičem pomocí nevodivého předmětu; 

 zachránce zjišťuje u postiženého stav vědomí a dýchání; 

 zachránce provádí protišoková opatření (Hanušová, 2014).  
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3.5 První pomoc při náhlém zhoršení zdravotního stavu 

Mdloba: 

 Krátkodobý stav bezvědomí při nedokrvení mozku, jež se upravuje do jedné 

minuty; 

 příčin mdloby může být mnoho – dlouhé stání, nevětrané prostory, rychlá 

změna polohy, epilepsie, migrény, srdeční onemocnění, špatné psychické 

rozpoložení, po jídle, po kašli, po stolici, mnohdy je příčina nejasná; 

 jako varovné signály může být nevolnost, zatmění před očima, bledost 

obličeje; 

 zachránce postiženého položí na zem a zvedne mu nohy nad hrudník; 

 zachránce zajistí dostatek vzduchu, uvolnění oděvu (Hanušová, 2014). 

Epilepsie: 

 Jedná se o neurologické onemocnění; 

 zachránce se nesnaží postiženého držet, nevkládá mu nic do úst; 

 zachránce uvolní prostor okolo postiženého, aby se nezranil; 

 vhodné je, aby zachránce dal postiženému něco měkkého pod hlavu; 

 po záchvatu – křečích (trvají asi dvě minuty), je vhodné, aby zachránce zůstal 

do úplného nabytí vědomí postiženého; 

 zdravotnická záchranná služba se volá, pokud se postižený nevrátí do plného 

vědomí do 15 minut nebo se na sebe záchvaty řetězí nebo nastal epileptický 

záchvat u postiženého poprvé (Hanušová, 2014). 

Cukrovka: 

 Je metabolické onemocnění způsobené poruchou tvorby inzulínu, 

 zachránce podá postiženému, který je při vědomí jakýkoliv nápoj s cukrem; 

 pokud je postižený v bezvědomí, zachránce mu nepodává nic ústy a volá 

zdravotnickou záchrannou službu (Hanušová, 2014). 

Alergická příhoda: 

 Alergie je vystupňovaná obranná reakce organismu, do kterého vstoupila 

cizorodá látka; 

 nejtěžší forma alergie je tzv. anafylaxe provázená selháním krevního oběhu; 



35 

 

 první pomoc při mírné příhodě – zachránce doporučí postiženému léky, jež 

má pro tyto případy předepsány či doporučeny; 

 první pomoc při závažné příhodě – zachránce volá zdravotnickou 

záchrannou službu, podá postiženému 1 tabletu libovolného antihistaminika 

(Kolektiv autorů, 2017).  
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4 Praktická část 

V praktické části bakalářské práce jsem pro zjištění cílů výzkumu použila metodu 

kvantitativního výzkumu, formou dotazníkového šetření, které bylo provedeno na vybrané 

střední odborné škole. 

4.1 Cíle, výzkumné otázky kvantitativního výzkumu 

Hlavní cílem kvantitativního výzkumu bylo zjistit znalosti žáků o prevenci úrazů na vybrané 

odborné škole. 

Dílčí cíl č. 1: Zjistit rozdíly ve znalostech (počtu správných odpovědí) žáků 1. -3. ročníku 

učebního oboru kuchař-číšník vybrané školy o problematice prevence úrazů na pracovišti. 

Dílčí cíl č. 2: Zjistit rozdíly ve znalostech (počtu správných odpovědí) žáků 1. -3. ročníku 

učebního oboru kuchař-číšník vybrané školy o problematice znalosti poskytnutí první 

(předlékařské) pomoci. 

Výzkumná otázka č. 1: Jaký je rozdíl ve znalostech (počtu správných odpovědí) žáků 

v problematice prevence úrazů v 1. -3. ročníku v učebním oboru kuchař-číšník vybrané 

školy? 

Výzkumná otázka č. 2: Jaký je rozdíl ve znalostech (počtu správných odpovědí) žáků o 

problematice poskytnutí první (předlékařské) pomoci v 1. -3. ročníku v učebním oboru 

kuchař-číšník vybrané školy? 

4.1.1 Dotazník, cílová skupina 

Úvod dotazníku tvoří jeho název, účel šetření a identifikační údaje respondentů. Dotazník je 

vytvořen z 23 otázek, z nichž 12 jich je uzavřených, 2 otevřené a 9 obsahuje jinou možnost. 

Otázky jsou rozděleny na témata k odbornosti učebního oboru a na témata, která se vztahují 

k BOZP, kdy tyto dva celky řeší problematiku prevenci úrazů. Poté je zde problematika 

předlékařské první pomoci. Konec dotazníku tvoří prostor, kde se žáci mohli svými náměty 

a komentáři k dotazníku vyjádřit. Šetření bylo anonymní. V příloze 1 je ukázka 

nevyplněného dotazníku a v příloze 2 se nachází ukázka vyplněného dotazníku. 

Dotazníkové šetření jsem prováděla na Středním odborném učilišti gastronomie U Krbu 

v Praze Malešicích. Dotazníkového šetření se zúčastnily žáci 1. -3. ročníku oboru 

kuchař- číšník, kteří byly fyzicky přítomni daný den ve škole. Střední odborné učiliště 

gastronomie U Krbu (informace. www.souukrbu.cz) je přímým pokračovatelem první 

http://www.souukrbu.cz/
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gastronomické školy založené v roce 1886. Škola připravuje budoucí kuchaře, číšníky, 

cukráře ve tříletých oborech vzdělávání s výučním listem. Maturitu zde žáci mohou získat 

absolvováním studijního oboru Gastronomie. Úspěšným absolventům tříletých oborů škola 

nabízí dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou (SOU U Krbu, 2014). 

4.2 Výsledky výzkumu 

Celkově jsem rozdala 79 dotazníků, kdy jejich návratnost byla 100%. Avšak 7 dotazníků 

jsem musela vyřadit. Tyto dotazníky nebyly vyplněny správně – bylo zaškrtnuto více 

odpovědí nebo z půlky nebyly vyplněny vůbec. 

Kompletně celý dotazník vyplnilo 72 žáků. V 1. ročníku to bylo 24 žáku, ve 2. ročníku také 

24 žáků a ve 3. ročníku to bylo 24 žáků. 

Tabulka č. 1: Počty respondentů podle ročníku a pohlaví 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník  

ženy 9 6 6  

muži 15 18 18  

celkem 24 24 24 72 

celkem v % 33,3% 33,3% 33,3% 100% 

Tabulka nám ukazuje celkový počet žáků, kteří vyplnily dotazník a rozděluje nám je početně 

do daných ročníků. Následující tabulky budou brány podle odpovědí na ročníky, jelikož 

výzkum je zaměřen na znalosti žáků v každém ročníku zvlášť, je tedy hodnoceno, jak který 

ročník odpověděl správně. Cíl hodnocení je tedy, jaká je stoupající čí klesající tendence 

správných odpovědí v následujícím ročníku. 

Tabulka č. 2: Byly vám poskytnuty informace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (BOZP)? 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

ano 23 (96%) 24 (100%) 24 (100%) 71 (99%) 

ne  1 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 (100%) 

Z následující tabulky je vidět, že respondentům byly poskytnuty informace o bezpečnosti 

práce. Odpověď „ano“ zvolilo v 1. ročníku 23 (96%) žáků, ve 2. ročníků 24 (100%) žáků 

a ve 3. ročníků 24 (100%) žáků. Odpověď „ne“ zvolil v 1. ročníku 1 (4%) žák, ve 2. ročníku 

0 (0%) žáků a ve 3. ročníku 0(%) žáků. V prvním ročníku byla připravenost z BOZP 96%, 

ve druhém a třetím ročníku byla připravenost z BOZP 100%.  



38 

 

Tabulka č. 3: Pořádek na pracovišti udržujeme: 

 1. roční 2. ročník 3. ročník celkem 

neustále-

průběžně 

24 (100%) 23 (96%) 23 (96%) 70 (97%) 

uklízíme na 

konci dne  

0 (0%) 1 (4%) 1 (4%) 2 (3%) 

neuklízíme  0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 (100%) 

Pořádek na pracovišti se udržuje neustále-průběžně. Uklízení na konci dne či žádné uklízení 

je nepřípustné, tedy špatné odpovědi. Tabulka nám ukazuje, že v 1. ročníku odpovědělo 

správně 24 (100%) žáků, ve 2. ročníku 23 (96%) žáků a ve 3. ročníku 23 (96%) žáků. 

Špatnou dopověď – úklid na konci dne zvolilo v 1. ročníku 0 (0%) žáků, ve 2. ročníku 

1 (4%) žák a ve 3. ročníku 1 (4%) žák. Špatnou odpověď – neuklízíme, nezvolil nikdo. 

Tabulka č. 4: Smíme při rozbití inventáře střepiny sbírat rukama? 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

ano 3 (12%) 1 (4%) 0 (0%) 4 (6%) 

ne 21 (88%) 23 (96%) 24 (100%) 68 (94%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 (100%) 

Při rozbiti inventáře se střepiny rukama sbírat nesmí. Vždy se použije smetáček s lopatkou. 

Správně odpovědělo, volilo tedy odpověď „ne“ v 1. ročníku 21 (88%) žáků, ve 2. ročníku 

23 (96%) žáků a ve 3. ročníku 24 (100%) žáků. Špatně odpovědělo při volbě odpovědi „ano“ 

v 1. ročníku 3 (12%) žáci, ve 2. ročníku 1 (4%) žák a ve 3. ročníku 0 (0%) žáků. 

Tabulka č. 5: Při podezření na únik plynu je zakázáno: 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

zvonit, škrtat 

zápalkou, 

kouřit 

22 (92%) 19 (79%) 16 (66%) 57 (79%) 

větrat prostory 2 (8%) 2 (8%) 5 (21%) 9 (13%) 

zhasnout 

všechny 

plameny 

0 (0%) 3 (13%) 3 (13%) 6 (8%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 (100%) 

Při podezření na únik plynu je zakázáno zvonit, škrtat zápalkou a kouřit. Další dvě odpovědi 

jsou špatné. Správnou odpověď zvolilo v 1. ročníku 22 (92%) žáků, ve 2. ročníku 19 (79%) 

žáků a ve 3. ročníku 16 (66%) žáků. Špatnou odpověď – větrat prostory zaškrtli v 1. ročníku 
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2 (8%) žáci, ve 2. ročníku 2 (8%) žáci a ve 3. ročníku 5 (21%) žáků. Špatnou odpověď – 

zhasnout všechny plameny zvolilo v 1. ročníku 0 (0%) žáků, ve 2. ročníku 3 (13%) žáci a ve 

3. ročníku 3 (13%) žáci. 

Tabulka č. 6: Je dovoleno na pracovišti odborného výcviku konzumovat alkohol? 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

ano, bez 

omezení 

0 (0%) 3 (13%) 0 (0%) 3 (4%) 

ano, jen při 

ochutnávkách či 

degustacích 

4 (17%) 3 (13%) 6 (26%) 13 (18%) 

ne, za žádných 

okolností 

20 (83%) 18 (74%) 18 (74%) 56 (78%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 (100%) 

Na pracovišti odborného výcviku není nikdy, za žádných okolností dovoleno konzumovat 

alkohol. Další dvě odpovědi jsou špatné. Správně odpovědělo v 1. ročníku 20 (83%) žáků, 

ve 2. ročníku 18 (74%) žáků a ve 3. ročníku 18 (74%) žáků. Špatnou odpověď konzumace 

alkoholu při ochutnávkách a degustacích zvolili v 1. ročníku 4 (17%) žáci, ve 2. ročníku 

3 (13%) žáci a ve 3. ročníku 6 (26%) žáků. Špatnou odpověď konzumace alkoholu bez 

omezení zvolilo v 1. ročníku 0 (0%) žáků, ve 2. ročníku 3 (13%) žáci a ve 3. ročníku 

0 (0%) žáků.  
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Tabulka č. 7: Je vždy nutné nechat si vysvětlit práci s různými přístroji a stroji, které se 

užívají při práci na odborném výcviku? 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

ano, vyučující 

(odpovědný 

pracovník) musí 

vysvětlit a 

ukázat práci 

s přístroji a 

stroji 

23 (96%) 18 (74%) 14 (58%) 55 (76%) 

ne, když už 

jsme viděli 

ostatní 

pracovníky, jak 

s přístroji a 

stroji pracují 

1 (4%) 3 (13%) 3 (13%) 7 (10%) 

ne, pokud je 

obsluha 

jednoduchá a 

známe ji např. 

z jiného 

pracoviště 

0 (0%) 3 (13%) 7 (29%) 10 (14%) 

celkem  24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 (100%) 

Při práci na odborném výcviku je vždy nutné si nechat vysvětlit vyučujícím nebo 

odpovědným pracovníkem práci se všemi stroji a přístroji, jež se používají. Další odpovědi 

jsou špatné. Správně odpovědělo v 1. ročníku 23 (96%) žáků, ve 2. ročníku 18 (74%) žáků 

a ve 3. ročníku 14 (58%) žáků. Špatnou odpověď – ne, není to nutné, když jsme viděli ostatní 

pracovníky jak s danými přístroji a stroji pracují, zvolil v 1. ročníku 1 (4%) žák, ve 2. ročníku 

3 (13%) žáci a ve 3. ročníku 3 (13%) žáci. Špatnou odpověď – ne, pokud je obsluha 

jednoduchá a známe ji např. z jiného pracoviště, zaškrtlo v 1. ročníku 0 (0%) žáků, ve 

2. ročníku 3 (13%) žáci a ve 3. ročníku 7 (29%) žáků.  
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Tabulka č. 8: Můžeme se na pracovišti odborného výcviku se spolužáky škádlit, rušit se od 

vykonávané práce a odvádět pozornost? 

 1. Ročník 2. Ročník 3. ročník celkem 

ano, v mezích a 

nikoho tím 

nerušíme 

0 (0%) 3 (13%) 7 (29%) 10 (14%) 

ano, ale neměl 

by nás nikdo 

vidět 

5 (21%) 3 (13%) 5 (21%) 13 (18%) 

ne, soustředěnou 

prací 

předcházíme 

úrazům 

19 (79%) 18 (74%) 12 (50%) 49 (68%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 

(100%) 

Na pracovišti odborného výcviku se za žádných okolnosti nesmíme se spolužáky škádlit, 

rušit se a odvádět pozornost o vykonávané práce. Další kladné odpovědi jsou špatné. Správně 

odpovědělo v 1. ročníku 19 (79%) žáku, ve 2. ročníku 18 (74%) žáků a ve 3. ročníku 

12 (50%) žáků. Špatnou odpověď – ano, ale neměl by nás při tom nikdo vidět, si zvolilo 

v 1. ročníku 5 (21%) žáku, ve 2. ročníku 3 (13%) žáci a ve 3. ročníku 5 (21%) žáci. Špatnou 

odpověď – ano, pokud je to v únosných mezích a nikoho s tím nerušíme, zaškrtlo 

v 1. ročníku 0 (0%) žákův ve 2. ročníku 3 (13%) žáci a ve 3. ročníku 7 (29%) žáků.  
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Tabulka č. 9: Co uděláme, když zjistíme, že je nějaký přístroj na odborném výcviku rozbitý? 

 1. Ročník 2. Ročník 3. ročník celkem 

okamžitě 

závadu 

nahlásíme 

odpovědné 

osobě – 

vyučující, 

vedoucí úseku 

23 (96%) 21 (88%) 18 (74%) 62 (86%) 

pokud to není 

nic závažného, 

pokusíme se 

sami uvést stroj 

do činnosti 

1 (4%) 1 (4%) 6 (26%) 8 (11%) 

přístroje si 

nevšímám, 

někdo jiný to 

vyřeší 

0 (0%) 2 (8%) 0 (0%) 2 (3%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 (100%) 

Při rozbití jakéhokoli přístroje musíme okamžitě jeho závadu hlásit odpovědné osobě, buď 

vyučujícímu, nebo vedoucímu úseku. Další dvě odpovědi nejsou správné. Dobře odpovědělo 

v 1. ročníku 23 (96%) žáků, ve 2. ročníků 21 (88%) žáků a ve 3. ročníků 18 (74%) žáků. 

Špatnou odpověď – pokud to není nic závažného, pokusíme se sami uvést stroj do činnosti, 

odpověděl v 1. ročníku 1 (4%) žák, ve 2. ročníku 1 (4%) žák a ve 3. ročníku 6 (26%) žáků. 
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Tabulka č. 10: Četnost odpovědí k předepsanému kuchařskému oblečení 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

kuchařská 

čepice/lodička 
18x 15x 17x 50x 

rondon 
13x 24x 17x 54x 

kalhoty 
10x 20x 15x 45x  

zástěra 
10x 14x 16x 40x  

kuchařské boty 
11x 11x 8x 30x  

triko 
2x 9x 3x 14x 

boty 
7x 8x 9x 24x 

šátek 
0 3x 2x 5x 

ponožky 
2x 2x 2x 6x 

sada nožů 
2x 5x 0 7x 

rukavice 
2x 1x 1x 4x 

bačkory 
1x 0 0 1x 

svázané vlasy 
2x 0 0 2x 

umyté ruce 
2x 0 0 2x 

utěrka 
0 2x 0 2x 

tepláky 
0 1x 0 1x 

Kompletní a správná odpověď je kuchařská čepice/lodička uvedena v 1. ročníku 18x, ve 

2. ročníku 15x, ve 3. ročníku 17x, rondon byl uveden v 1. ročníku 13x, ve 2. ročníku 24x, 

ve 3. ročníku 17x, kalhoty byly uvedeny v 1. ročníku 10x, ve 2. ročníku 20x, ve 3. ročníku 

15x, zástěra byla uvedena v 1. ročníku 10x, ve 2. ročníku 14x, ve 3. ročníku 16x, kuchařské 
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boty byly uvedeny v 1. ročníku 11x, ve 2. ročníku 11x, ve 3. ročníku 8x. Žáci dále uváděli 

triko, které do předepsaného kuchařského oblečení nepatří, v 1. ročníku 2x, v 2. ročníku 9x, 

v 3. ročníku 3x. Dále uvedli boty, avšak toto nelze brát správně, musí být uvedeny kuchařské 

boty – jež mají speciální znaky (plná špička, volná pata na pásek, protiskluzová podrážka), 

v 1. ročníku 11x, ve 2. ročníku 8x, ve 3. ročníku 8x. Dále uvedli šátek ve 2. ročníku 3x, ve 

3. ročníku 2x. Objevily se ponožky v 1. ročníku 2x, ve 2. ročníku 2x, ve 3. ročníku 2x. Sadu 

nožů uvedli v 1. ročníku 2x, ve 2. ročníku 5x. Byly uvedeny i rukavice v 1. ročníku 2x, ve 

2. ročníku 1x, ve 3. ročníku 1x. V 1. ročníku se 1x objevily bačkory, 2x svázané vlasy 

a 2x umyté ruce. Ve 2. ročníku se 2x vyskytla utěrka a 1x tepláky. 

Tabulka č. 11: Veškeré předepsané oblečení na pracoviště do kuchyně dle počtu 

respondentů 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

úplná-naprosto 

správná 

odpověď 

3 (12%) 5 (21%) 5 (21%) 13 (18%) 

nekompletní, 

chybné 

odpovědi 

21 (88%) 19 (79%) 19 (79%) 59 (82%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 (100%) 

Tabulka č. 12: Počet správně označených možností předepsaného kuchařského oblečení 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 

správně označeno 

všech 5 možností 

3x 5x 5x 

správně označeny 

4 možnosti 

1x 7x 13x 

správně označeny 

3 možnosti 

7x 9x 6x 

správně označeny 

2 možnosti 

5x 1x 0 

správně označena 

1 možnost 

8x 2x 0 

Správně bylo označeno všech 5 položek v 1. ročníku 3x, ve 2. ročníku 5x a ve 3. ročníku 5x. 

4 správné možnosti byly v 1. ročníku označeny 1x, ve 2. ročníku 7x a ve 3. ročníku 13x. 

3 správné možnosti byly označeny V 1. ročníku 7x, ve 2. ročníku 9x a ve 3. ročníku 6x. 

2 správné položky byly označeny v 1. ročníku 5x, ve 2. ročníku 1. 1 správná možnost byla 

označena v 1. ročníku 8x, ve 2. ročníku 2x.  
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Tabulka č. 13: Při zpracovávání ryb, zmrazeného masa: 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

přidržujeme 

suchou utěrkou 

22 (92%) 16 (66%) 14 (58%) 52 (72%) 

přidržujeme 

pouze rukou 

1 (4%) 4 (18%) 7 (29%) 12 (17%) 

jiná možnost: 

rukavice 

1 (4%) 2 (8%) 0 (0%) 3 (4%) 

jiná možnost: 

rozmrazení 

0 (0%) 2 (8%) 3 (13%) 5 (7%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 (100%) 

Při zpracování ryb či zmrazeného masa používáme zásadně suchou utěrku na přidržování 

potraviny, aby nám nevyklouzla a nedošlo ke zranění. Přidržování pouze rukou je 

nepřípustné. Rukavice se dají tolerovat, ale rozmrazení masa nikoliv. Správně tedy 

odpovědělo v 1. ročníku 23 (96%) žáků, ve 2. ročníku 18 (74%) žáků a ve 3. ročníku 

14 (58%) žáků. Špatnou odpověď – přidržujeme pouze rukou, uvedlo v 1. ročníku 1 (4%) 

žák, ve 2. ročníku 4 (18%) žáci a ve 3. ročníku 7 (29%) žáků. Špatnou odpověď – 

rozmrazení, uvedlo v 1. ročníku 0 (0%) žáků, ve 2. ročníku 2 (8%) žáci, ve 3. ročníku 

3 (13%) žáci. 

Tabulka č. 14: Při práci se stroji v kuchyni musí být pracovník seznámen: 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

s jejich funkcí 1 (4%) 7 (29%) 6 (26%) 14 (19%) 

s jejich funkcí, 

obsluhou a 

čistěním 

23 (96%) 17 (71%) 18 (74%) 58 (81%) 

s ničím se 

neseznamujeme 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

jiná možnost 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 

(100%) 

Než poprvé začneme obsluhovat nějaký stroj, musíme být důkladně seznámeni s jeho funkcí, 

obsluhou a čištěním. Seznámení pouze s jeho funkcí je nedostačující, a proto nesprávná 

opověď. Správně tedy odpovědělo v 1. ročníku 23 (96%) žáků, ve 2. ročníku 17 (71%) a ve 

3. ročníku 18 (74%). Nesprávně odpověděl v 1. ročníku 1 (4%) žák, v 2. ročníku 7 (29%) 

žáků a ve 3. ročníku 6 (26%) žáků. Nikdo nezvolil nesprávnou možnost – s ničím se 

neseznamujeme, ani nikdo nenapsal jinou možnost. 
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Tabulka č. 15: Co uděláme s nožem, se kterým jsme zrovna dokončili práci? 

 1. Ročník 2. Ročník 3. ročník celkem 

dáme ho do 

dřezu 

k ostatnímu 

špinavému 

nádobí 

9 (38%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (13%) 

hned ho 

umyjeme a 

uklidíme 

14 (58%) 18 (74%) 20 (83%) 52 (72%) 

necháme ho 

ležet na 

pracovní ploše 

k pozdějšímu 

použití 

1 (4%) 6 (26%) 4 (17%) 11 (15%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 

(100%) 

Nůž, se kterým jsme dokončili práci, zásadně hned umyjeme a uklidíme. Nikdy nedáváme 

do dřezu k ostatnímu špinavému nádobí, hrozí pořezání při mytí nádobí. Ani nůž 

nenecháváme volně ležet na pracovní ploše, kdy by opět mohlo dojít k poranění. Správně 

odpovědělo v 1. ročníku 14 (58%) žáků, ve 2. ročníku 18 (74%) žáků a ve 3. ročníku 

20 (83%) žáků. Špatně odpovědělo – nůž vloží do dřezu, v 1. ročníku 9 (38%) žáků, ve 

2. ročníku 0 (0%) žáku a ve 3. ročníku 0 (0%) žáků. Špatnou odpověď – nůž nechají na 

pracovní ploše, uvedl v 1. ročníku 1 (4%) žák, ve 2. ročníku 6 (26%) žáků a ve 3. ročníku 

4 (17%) žáci.  
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Tabulka č. 16: Prasklé sklo a porcelán na úseku obsluhy: 

 1. Ročník 2. Ročník 3. ročník celkem 

vyřadíme 18 (74%) 20 (83%) 24 (100%) 62 (86%) 

schováme na 

opravu 

0 (0%) 1 (4%) 0 (0%) 1 (1%) 

jiná možnost: 

vyhodí do koše 

6 (26%) 3 (13%) 0 (0%) 9 (13%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 (100%) 

Prasklé sklo a porcelán na úseku obsluhy okamžitě vyřadíme, nikdy neopravujeme, hrozí 

nebezpečí odštípnutí. Dá se tolerovat i odpověď – vyhodíme do koše. Správně odpovědělo 

v 1. ročníku 24 (100%) žáků, ve 2. ročníku 23 (96%) žáků a ve 3. ročníku 24 (100%) žáků. 

Špatně odpověděl pouze 1 (4%) žák 2. ročníku. 

Tabulka č. 17: Uveďte, proč na úseku obsluhy používáme příručník: 

 1. Ročník 2. Ročník 3. ročník celkem 

před popálením 

od horkých 

talířů 

4 (17%) 10 (42%) 5 (21%) 19 (26%) 

prezentace vín, 

dekorace 

číšníka 

3 (13%) 3 (13%) 6 (26%) 12 (17%) 

špatné 

odpovědi 

17 (70%) 11 (45%) 13 (53%) 41 (57%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 (100%) 

Hlavní použití příručníku na úseku obsluhy je se nepopálit při servisu pokrmů od horkých 

talířů. Můžeme akceptovat i odpověď – použití při prezentaci vína a k doplnění image 

číšníka. Avšak jakékoli jiné požití je nepřípustné. Do špatných odpovědí patří – jakékoli 

čištění a pulírování čehokoli či jakékoli utírání rozlitého, to bylo uvedeno v 1. ročníku 17x, 

ve 2. ročníku 11x a ve 3. ročníku 12x. špatná odpověď je i otvírání piva, uvedeno ve 

3. ročníku 1x.  
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Tabulka č. 18: Jak pracujeme na úseku obsluhy s těžším, větším či početnějším inventářem? 

 1. Ročník 2. Ročník 3. ročník celkem 

přenášení za 

pomoci plat a 

vozíků 

20 (84%) 22 (92%) 18 (74%) 60 (83%) 

na kratší úseky 

nosíme 

v rukách, 

jdeme i 

vícekrát 

2 (8%) 2 (8%) 6 (26%) 10 (14%) 

jiná možnost: 

pomoc kolegy 

2 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 (100%) 

Při práci s těžším, větším čí početnějším inventářem pracujeme za pomoci vozíku či plat. 

Můžeme akceptovat i odpověď – pomoc kolegy. Jiné odpovědi jsou nepřípustné. Správně 

odpovědělo v 1. ročníku 22 (92%) žáků, ve 2. ročníku 22 (92%) žáků a ve 3. ročníku 

18 (74%) žáků. Špatně odpověděli – nošení inventáře v rukách, jdeme i vícekrát v 1. ročníku 

2 (8%) žáci, ve 2. ročníku 2 (8%) žáci a ve 3. ročníku 6 (26%) žáků. 

Tabulka č. 19: Jaká jsou pravidla pro bezpečný a plynulý pohyb na úseku obsluhy? 

 1. Ročník 2. Ročník 3. ročník celkem 

obsluha chodí 

a vyhýbá se 

vpravo, 

předchází 

vlevo 

10 (42%) 16 (66%) 9 (38%) 35 (49%) 

obsluha chodí 

a vyhýbá se 

vlevo, 

předchází 

vpravo 

4 (16%) 8 (34%) 8 (34%) 20 (28%) 

obsluha chodí, 

jak sama chce 

10 (42%) 0 (0%) 7 (28%) 17 (23%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 (100%) 

Obsluha zásadně chodí a vyhýbá se vpravo, předchází vlevo. Ostatní odpovědi jsou špatné. 

Správně odpovědělo v 1. ročníku 10 (42%) žáků, ve 2. ročníku 16 (66%) žáků a ve 3. ročníku 

9 (38%) žáků. Špatnou odpověď – obsluha chodí a vyhýbá se vlevo, předchází vpravo, 

uvedlo v 1. ročníku 4 (16%) žáků, ve 2. ročníku 8 (34%) žáků a ve 3. ročníku 8 (34%) žáků. 

Špatnou odpověď – obsluha chodí, jak sama chce, uvedlo v 1. ročníku 10 (42%) žáků, ve 

2. ročníku 0 (0%) žáků a ve 3. ročníku 7 (28%) žáků.  
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Tabulka č. 20: Předlékařskou první pomoc poskytnout: 

 1. Ročník 2. Ročník 3. ročník celkem 

nemusíme 1 (4%) 2 (8%) 3 (13%) 6 (8%) 

musíme 20 (83%) 14 (58%) 17 (70%) 51 (71%) 

jen při velmi 

vážném 

poranění 

3 (13%) 8 (34%) 4 (17%) 15 (21%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 (100%) 

Předlékařskou první pomoc musíme poskytnout vždy (za předpokladu, že neohrozíme sami 

sebe). Další odpovědi jsou špatné. Správně odpovědělo v 1. ročníku 20 (83%) žáků, ve 

2. ročníku 14 (58%) žáků a ve 3. ročníku 17 (70%) žáků. Špatná odpověď – nemusíme 

poskytnout předlékářskou první pomoc uvedl v 1. ročníku 1 (4%) žák, ve 2. ročníku 

2 (8%) žáci a ve 3. ročníku 3 (13%) žáci. Špatnou odpověď – poskytnutí předlékařské první 

pomoci jen při velmi vážném poranění uvedli v 1. ročníku 3 (13%) žáci, ve 2. ročníku 

8 (34%) žáků a ve 3. ročníku 4 (17%) žáci. 

Tabulka č. 21: Člověk, který má hypoglykémii trpí: 

 1. Ročník 2. Ročník 3. ročník celkem 

náhlým 

nízkým 

obsahem 

glukózy v krvi 

14 (58%) 10 (42%) 10 (42%) 34 (48%) 

náhlým 

nízkým 

obsahem lipidů 

v krvi 

6 (26%) 9 (38%) 4 (16%) 19 (26%) 

jiná možnost: 

uvedli, že 

nevědí 

4 (16%) 5 (20%) 10 (42%) 19 (26%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 (100%) 

Člověk, který má hypoglykémii trpí náhlým nízkým obsahem glukózy v krvi a podáme mu 

cukr či sladký nápoj. Toto je jediná možná odpověď a správně jí určilo v 1. ročníku 

14 (58%) žáků, ve 2. ročníku 10 (42%) žáku a ve 3. ročníku 10 (42%) žáků. Špatnou 

odpověď – jedná se o náhlý nízký obsah lipidů v krvi, zaškrtlo v 1. ročníků 6 (26%) žáků, 

ve 2. ročníků 9 (38%) žáků a ve 3. ročníku 4 (16%) žáci. Někteří žáci uvedli, že nevědí, o co 

se jedná, a to v 1. ročníku 4 (16%) žáci, ve 2. ročníku 5 (20%) žáků a ve 3. ročníku 

10 (42%) žáků.  
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Tabulka č. 22: Je pravdivé tvrzení, že u nepřímé srdeční masáže je nutné položit 

postiženého na rovnou a pevnou podložku? 

 1. Ročník 2. Ročník 3. ročník celkem 

ano 23 (96%) 20 (83%) 19 (79%) 62 (86%) 

ne 1 (4%) 4 (17%) 5 (21%) 10 (14%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 (100%) 

Správnou odpověď, kdy tvrzení, že u nepřímé srdeční masáže je nutné položit postiženého 

na pevnou a rovnou podložku, je pravdivé, uvedlo v 1. ročníku 23 (96%) žáků, ve 2. ročníku 

20 (83%) žáků a ve 3. ročníku 19 (79%) žáků. Špatnou odpověď, kdy toto tvrzení není 

pravdivé, uvedl v 1. ročníku 1 (4%) žák, ve 2. ročníku 4 (17%) žáků a ve 3. ročníku 

5 (21%) žáků. 

Tabulka č. 23: Předlékařská první pomoc při krvácení z nosu spočívá v: 

 1. Ročník 2. Ročník 3. ročník celkem 

předklonění 

hlavy 

9 (38%) 10 (42%) 10 (42%) 29 (40%) 

zaklonění hlavy 14 (58%) 13 (54%) 14 (58%) 41 (58%) 

jiná možnost: 

pod postiženého 

ručník či mísu 

1 0 (0%) 0 (0%) 1 

jiná možnost: 

do nosu tampon 

1 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 

jiná možnost: 

smrkat 

0 (0%) 1 (4%) 0 (0%) 1 (1%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 (100%) 

Předlékařská první pomoc při krvácení z nosu spočívá v tom, že postiženého posadíme, 

předkloníme mu hlavu a sdělíme mu, ať dýchá ústy. Tuto správnou odpověď uvedlo 

v 1. ročníku 9 (38%) žáků, ve 2. ročníku 10 (42%) žáků a ve 3. ročníku 10 (42%) žáků. 

Špatnou odpověď, kdy postiženého posadíme, zakloníme mu hlavu a sdělíme mu, že má 

dýchat ústy, uvedlo v 1. ročníku 14 (58%) žáků, ve 2. ročníku 13 (54%) žáků a ve 3. ročníku 

(58%) žáků. V jiných možnostech doplnila 1 žákyně z 1. ročníku ke správné odpovědi 

možnost, kdy pod postiženého dáme ručník, či mísu, aby tam mohla vytékat krev, což je 

správně. V jiných možnostech uvedla 1 žákyně z 1. ročníku, že by umístila postiženému do 

nosu tampon, což je samozřejmě špatně. Ke špatným odpovědím patří i jiná možnost – 

doporučit postiženému smrkat, uvedl 1 žák 2. ročníku.  
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Tabulka č. 24: Postižený, který se nachází v šoku po uklouznutí, pádu a úderu do hlavy, 

žádá o pití: 

 1. Ročník 2. Ročník 3. ročník celkem 

ano, může se 

napít, najíst 

9 (39%) 9 (39%) 8 (34%) 26 (36%) 

ne, nesmí se 

napít, najíst 

8 (34%) 15 (61%) 16 (66%) 39 (54%) 

jiná možnost: 

pouze vodu 

5 (19%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (7%) 

jiná možnost: 

volali by 155 

2 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 (100%) 

Pokud postižený v šoku po úderu do hlavy žádá pít, zásadně mu nesmíme nic podávat. Tuto 

správnou odpověď uvedlo v 1. ročníku 8 (34%) žáků, ve 2. ročníku 15 (61%) žáků a ve 

3. ročníku 16 (66%) žáků. Jako správnou odpověď můžeme uznat i z jiných možností, kde 

žáci uvedli volání na tísňovou linku 155, to by vykonali v 1. ročníků dva žáci. Špatná 

odpověď, kdy můžeme podat postiženému jídlo i pití uvedlo v 1. ročníku 9 (39%) žáků, ve 

2. ročníku 9 (39%) žáků a ve 3. ročníku 8 (34%) žáků. Špatná odpověď je i to, že 

postiženému podáme pouze vodu, to uvedlo v 1. ročníku 5 (19%) žáků. 

Tabulka č. 25: V čem spočívá předlékařská první pomoc u popálenin – opaření: 

 1. Ročník 2. Ročník 3. ročník celkem 

svléknout 

oděv-nesmí být 

přilepen, 

chladit vodou 

15 (62%) 15 (62%) 14 (58%) 44 (61%) 

svléknout 

oděv-může být 

přilepen, 

chladit vodou 

9 (38%) 9 (38%) 10 (42%) 28 (39%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 (100%) 

Předlékařská první pomoc spočívá v tom, že postiženému svlékneme oděv, ale nesmí být 

přilepený k pokožce a chladíme popálenou část chladnou tekoucí vodou. Takto správně 

odpovědělo v 1. ročníku 15 (62%) žáků, ve 2. ročníku 15 (62%) žáků a ve 3. ročníku 

14 (58%) žáků. Špatnou odpověď, kdy by postiženému svlékali i přilepený oděv a poté 

chladili pod tekoucí vodou, uvedlo v 1. ročníku 9 (38%) žáků, ve 2. ročníku 9 (38%) žáků 

a ve 3. ročníku 10 (42%) žáků.  
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Tabulka č. 26: V čem spočívá předlékařská první pomoc při úrazech elektrickým proudem: 

 1. Ročník 2. Ročník 3. ročník celkem 

postiženého 

dostat mimo 

kontakt s 

vodičem 

15 (62%) 15 (62%) 16 (66%) 46 (64%) 

postiženého se 

nedotýkat, čekat 

na záchrannou 

službu 

9 (38%) 9 (38%) 8 (34%) 26 (36%) 

celkem 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 72 (100%) 

Při úrazech elektrickým proudem spočívá předlékařská první pomoc v nutnosti vypnout 

proud, postiženého dostat mimo kontakt s vodičem pomocí nevodiče, zjistit stav vědomí, 

dýchání, kontaktovat záchrannou službu, takto správně odpovědělo v 1. ročníku 

15 (62%) žáků, ve 2. ročníku 15 (62%) žáků a ve 3. ročníku 16 (66%) žáků. Špatná odpověď, 

kdy s postiženým nehýbáme, nedotýkáme se ho a čekáme na příjezd záchranné služby, 

uvedlo v 1. ročníku 9 (38%) žáků, ve 2. ročníku 9 (38%) žáků a ve 3. ročníku 8 (34%) žáků. 

V závěru dotazníku se žáci mohli anonymně vyjádřit. Tuto možnost využili pouze 3 žáci 

z 2. ročníku. Jedné žákyni se zdál dotazník zbytečný. Jednomu žákovi přišly otázky 

zajímavé. A poslednímu žákovi přišlo, že dotazník měl moc otázek. 

4.3 Analýza výsledků kvantitativního výzkumu 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit znalosti žáků o prevenci úrazů na vybrané odborné 

škole. Dotazníkové šetření mělo porovnat znalosti 1. -3. ročníku učebního oboru 

kuchař- číšník SOU gastronomie v Praze. Vzhledem k počtu vyplněných dotazníků žáky, 

kteří se v jeden daný den nacházeli ve škole a k tomu, že někteří žáci např. vyplnili dotazník 

pouze z půlky, a proto byl vyřazen, sešly se počty žáků na stejných hodnotách. Z každé třídy 

bylo tedy vyhodnoceno 24 dotazníků dohromady 72. 

Dílčí cíl č. 1: Zjistit rozdíly ve znalostech (počtu správných odpovědí) žáků 1. -3. ročníku 

učebního oboru kuchař-číšník vybrané školy o problematice prevence úrazů na pracovišti. 

Výzkumná otázka č. 1: Jaký je rozdíl ve znalostech (počtu správných odpovědí) žáků 

v problematice prevence úrazů v 1. -3. ročníku v učebním oboru kuchař-číšník vybrané 

školy? 
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Těmito zjištěními se zabývaly otázky č. 2 – č. 16 v dotazníku a výsledky v tabulce 

č. 3 – č. 19. 

Tabulka č. 27: Celkový přehled správných a nesprávných odpovědí dle otázek č. 2 – č. 16 

v dotazníku 

otázka v dotazníku správné odpovědi nesprávné odpovědi 

2 - udržování pořádku na 

pracovišti 

70 2 

3 – sbírání střepin rukama 68 4 

4 – zákaz při úniku plynu 57 15 

5 – konzumace alkoholu na 

pracovišti 

56 16 

6 – vysvětlení práce se 

stroji 

55 17 

7 – škádlení spolužáků při 

práci 

49 23 

8 – nefunkční přístroj na 

pracovišti 

62 10 

9 – předepsané oblečení do 

kuchyně 

13 59 

10 – zpracovávání ryb, 

zmraženého masa 

55 17 

11 – seznámení s přístroji 58 14 

12 – práce s nožem 52 20 

13 – prasklé sklo a porcelán 71 1 

14 – použití příručníku v 

obsluze 

31 41 

15 – práce s těžkým 

inventářem 

62 10 

16 – bezpečný pohyb v 

obsluze 

35 35 
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Tabulka č. 28: Počet správných odpovědí dle ročníku u otázek č. 2 – č. 16 v dotazníku 

otázka v 

dotazníku 

1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

2 - udržování 

pořádku na 

pracovišti 

24 23 23 70 

3 – sbírání střepin 

rukama 

21 23 24 68 

4 – zákaz při 

úniku plynu 

22 19 16 57 

5 – konzumace 

alkoholu na 

pracovišti 

20 18 18 56 

6 – vysvětlení 

práce se stroji 

23 18 14 55 

7 – škádlení 

spolužáků při 

práci 

19 18 12 49 

8 – nefunkční 

přístroj na 

pracovišti 

23 21 18 62 

9 – předepsané 

oblečení do 

kuchyně 

3 5 5 13 

10 – 

zpracovávání ryb, 

zmraženého masa 

23 18 14 55 

11 – seznámení s 

přístroji 

23 17 18 58 

12 – práce s 

nožem 

14 18 20 52 

13 – prasklé sklo 

a porcelán 

24 23 24 71 

14 – použití 

příručníku v 

obsluze 

7 13 11 31 

15 – práce 

s těžkým 

inventářem 

22 22 18 62 

16 – bezpečný 

pohyb v obsluze 

10 16 9 35 
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Tabulka č. 29: Celkový přehled správných a nesprávných odpovědí dle ročníků u otázek 

č. 2 - č. 16 v dotazníku 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

správné odpovědi 278 (77%) 272 (76%) 244 (68%) 

špatné odpovědi 82 (23%) 88 (24%) 116 (32%) 

celkový počet 

odpovědí 

360 (100%) 360 (100%) 360 (100%) 

Výsledky šetření ukazují, že z celkového počtu 360 odpovědí u každého ročníku o prevenci 

úrazů bylo správných odpovědí v 1. ročníku 278 (77%) z 360, ve 2. ročníku 272 (76%) z 360 

a ve 3. ročníku 244 (68%) z 360. Špatných odpovědí tedy bylo v 1. ročníku 82 (23%), ve 

2. ročníku 88 (24%) a ve 3. ročníku 116 (32%). 

Dílčí cíl a výzkumná otázka byly zodpovězeny. V šetření bylo zjištěno, že žáci 1. ročníku 

mají nejlepší znalosti v oblasti prevenci úrazů. Mají o 1% lepší znalosti než žáci 2. ročníku 

a o 9% lepší znalosti než žáci 3. ročníku. Žáci vyšších ročníků mají tedy o 10% horší znalosti, 

kdy se ukázalo, že jde o klesající tendenci ve znalostech namísto tendence vrůstající.  

Dílčí cíl č. 2: Zjistit rozdíly ve znalostech (počtu správných odpovědí) žáků 1. -3. ročníku 

učebního oboru kuchař-číšník vybrané školy o problematice poskytnutí první (předlékařské) 

pomoci. 

Výzkumná otázka č. 2: Jaký je rozdíl ve znalostech (počtu správných odpovědí) žáků o 

problematice poskytnutí první (předlékařské) pomoci v 1. -3. ročníku v učebním oboru 

kuchař-číšník vybrané školy? 

Těmito zjištěními se zabývali otázky č. 17 – č. 23 v dotazníku a výsledky v tabulce 

č. 20 – č. 26.  
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Tabulka č. 30: Celkový přehled správných a nesprávných odpovědí dle otázek č. 17 – č. 23 

v dotazníku 

otázka v dotazníku správné odpovědi nesprávné odpovědi 

17 – povinnost poskytnout 

první pomoc 

51 21 

18 – člověk s hypoglykémií 34 38 

19 – nepřímá srdeční masáž 

na tvrdé podložce 

62 10 

20 – první pomoc u 

krvácení z nosu 

29 43 

21 – v šoku požívání jídla a 

pití 

41 31 

22 – první pomoc u 

popálenin a opařenin 

44 28 

23 – první pomoc při úrazu 

elektrickým proudem 

46 26 

 

Tabulka č. 31: Celkový přehled správných odpovědí dle ročníku u otázek č. 17 – č. 23 

v dotazníku 

otázka 

v dotazníku 

1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

17 – povinnost 

poskytnout první 

pomoc 

20 14 17 51 

18 – člověk s 

hypoglykémií 

14 10 10 34 

19 – nepřímá 

srdeční masáž na 

tvrdé podložce 

23 20 19 62 

20 – první pomoc 

u krvácení z nosu 

9 10 10 29 

21 – v šoku 

požívání jídla a 

pití 

10 15 16 41 

22 – první pomoc 

u popálenin a 

opařenin 

15 15 14 44 

23 – první pomoc 

při úrazu 

elektrickým 

proudem 

15 15 16 46 
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Tabulka č. 32: Celkový přehled správných a nesprávných odpovědí dle ročníků u otázek 

č. 17 – č. 23 v dotazníku 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

správné odpovědi 106 (63%) 99 (59%) 102 (61%) 

špatné odpovědi 62 (37%) 69 (41%) 66 (39%) 

celkový počet 

odpovědí 

168 (100%) 168 (100%) 168 (100%) 

Výsledky šetření ukazují, že z celkového počtu 168 odpovědí o poskytnutí první 

(předlékařské) pomoci bylo správných odpovědí v 1. ročníku 106 (63%) ze 168, ve 

2. ročníku 99 (59%) ze 168 a ve 3. ročníku 102 (61%) ze 168. Špatných odpovědí tedy bylo 

v 1. ročníku 62 (37%), ve 2. ročníku 69 (41%) a ve 3. ročníku 66 (39%). 

Dílčí cíl a výzkumná otázka byly zodpovězeny. Šetření ukázalo, že žáci 1. ročníku mají 

nejlepší znalosti v poskytování předlékařské první pomoci. Mají o 2% lepší znalosti než žáci 

3. ročníku a o 4% lepší znalosti než žáci 2. ročníku. Žáci vyšších ročníků mají tedy o 6% 

horší znalosti, kdy se ukázalo, že tendence kolísá. Od žáků 1. ročníků k žákům 2. ročníku 

klesá a od žáků 2. ročníku k žákům 3. ročníku se zvedá. 

Komparace dat: 

V 1. ročníku byli dva žáci, kteří měli nejvíce správných odpovědí a to 19. Je zajímavé, že 

první z žáků zodpověděl skoro všechny otázky na prevenci úrazů zcela správně, jen jednu 

měl špatně a ta se tázala na práci s těžkým a početným inventářem. Přitom tato otázka by se 

dala zařadit mezi nejméně obtížné, kdy na ní žáci odpovídali ve všech ročnících poměrně 

velkým počtem správných odpovědí - 22 – 22 – 18. V předlékařské první pomoci měl tento 

žák špatně dvě otázky a to na krvácení z nosu a šokový stav. Jeho spolužačka měla 

v otázkách na prevenci úrazů tři špatné odpovědi – předepsaný oděv do kuchyně, práce 

s nožem a použití příručníku, avšak v otázkách na předlékařskou první pomoc neměla 

jedinou chybu. Nejméně správných odpovědí měl v 1. ročníku žák, který měl pouze 

7  správných odpovědí. Je zajímavé, že na otázku konzumace alkoholu na pracovišti 

odpověděl správně, ale otázka škádlení se s kolegy na pracovišti mu už tak závažná nepřišla 

a na tuto otázku odpověděl špatně. Tento žák by dobře pracoval s rybami a zmraženým 

masem, ale po práci s nožem by s touto pomůckou naložil špatně. U otázek na předlékařskou 

první pomoc měl kromě jedné – nepřímá srdeční masáž, všechny odpovědi špatně. 



58 

 

Ve 2. ročníku byl jeden žák, který měl nejvyšší počet správných odpovědí a to 21. Tento žák 

odpověděl pouze špatně na jedinou otázku a to na pravidla bezpečného pohybu na úseku 

obsluhy. Nejhůře odpovídali ve 2. ročníku dva žáci, kteří měli shodně po 7 správných 

odpovědích. První z žáků si dobře uvědomuje, že škádlení se spolužáky na pracoviště 

nepatří, avšak konzumaci alkoholu na pracovišti uvádí bez omezení. Je také zajímavé, že 

tento žák nepovažuje za nutné si nechat vysvětlit práci s přístroji a stroji, ale při práci se 

stroji v kuchyni uvedl správnou odpověď, že musíme být seznámeni s jejich funkcí, 

obsluhou a čistěním. Odpovědi na otázky o první pomoci měl všechny špatně, až na jednu – 

čím trpí člověk s hypoglykemií. Druhý žák se stejným nejvyšším počtem špatných odpovědí 

též uvedl, že škádlení na pracovišti není povoleno, ale konzumaci alkoholu na pracovišti 

schvaluje při degustacích a ochutnávkách. Uvádí, že střepiny sbírat rukama nesmíme, ale 

prasklé sklo a porcelán by schoval na opravu. V otázkách první pomoci měl dvě správně – 

nepřímou srdeční masáž a šokový stav. 

Ve 3. ročníku byli tři žáci, kteří měli nejvíce správných odpovědí a to počtem 19. První 

z nich měl v prevenci úrazů špatně dopověď na otázku - podezření na únik plynu a pravidla 

pro bezpečný pohyb na úseku obsluhy. V otázkách první pomoci tento žák chyboval pouze 

v otázce - krvácení z nosu. Jeho spolužák měl v prevenci úrazů špatně otázky na použití 

příručníku a na pravidla bezpečného pohybu v obsluze, v otázkách první pomoci též 

chyboval u krvácení z nosu. Třetí z žáků měl v prevenci úrazů špatně odpověď na otázku - 

vysvětlení práce se stroji, kde uvádí, že při jednoduché obsluze, není nutné vysvětlení 

zacházení se stroji. Přitom u otázky - práce na kuchyňských strojích uvádí správnou 

odpověď, že je nutné se seznámit s jejich funkcí, obsluhou a čištěním. Jediná jeho špatná 

odpověď v předlékařské pomoci je otázka na první pomoc při krvácení z nosu. Nejvíce 

špatných odpovědí ve 3. ročníku měl žák s 8 správnými odpověďmi. Zde jako někteří jeho 

spolužáci chybuje v otázce na nutnosti vysvětlení práci se stroji a poté dobře odpovídá na 

otázce, s čím se seznamujeme u strojů při práci v kuchyni. V otázkách první pomoci nemá 

jedinou odpověď správně. 

Celkově má nejvíce správných odpovědí žák 2. ročníku s počtem 21. Nejméně správných 

odpovědí mají dva žáci 2. ročníku a jeden žák 1. ročníku s počtem 7 správných odpovědí. 

Shrnutí dotazníkového šetření 

U respondentů 1. ročníku bylo zajímavé, že měli největší počet správných odpovědí ze všech 

tří ročníků v oblasti prevence úrazů. Většinou se jejich odpovědi pohybovaly nad 
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20 správných odpovědí na otázku z možných 24. Kde však byly zajímavé výkyvy, jsou 

u otázky na předepsané správné oblečení do kuchyně, přičemž by se dalo předpokládat, že 

žáci 1. ročníku na pracovišti odborného výcviku začínají pracovat, před nedávnem si pořídili 

kompletně novou předepsanou výbavu, a proto by aspekty této otázky měli znát poměrně 

dobře. Avšak kompletní správnou odpověď, kde se nachází 5 bodů předepsaného oblečení, 

uvedli pouze 3 žáci. Ostatní žáci měli své odpovědi neúplné, či přidávali pomůcky, jež 

s povinným předepsaným oblečením do kuchyně vůbec nesouvisí. Dále byla v 1. ročníků 

velkým problémem otázka používání příručníku v obsluze. Zde by se dalo též předpokládat, 

že tato pomůcka každého číšníka a servírky, nebude činit žákům v 1. ročníku problémy. Je 

to základní a jedna z prvních pomůcek obsluhy, se kterou se žáci na pracovišti seznamují. 

Avšak správnou funkci této pomůcky uvedlo pouze 7 žáků. Mezi první pokyny při práci na 

úseku obsluhy patří i pravidla pro bezpečný pohyb. Ani zde však žáci nebyli silní ve svých 

odpovědích, kdy správně odpovědělo 10 žáků. Žáci 1. ročníku mají velmi dobré znalosti 

v oblastech předpisových. Na otázku, zda se smí střepiny sbírat rukama, odpovědělo všech 

24 žáků správně. Proto je tedy s podivem, že na otázku práce s nožem odpovědělo správně 

pouze 14 žáků. Otázky na předlékařskou první pomoc dělaly větší problém než otázky na 

prevenci úrazů. Zde byli žáci 1. ročníku silní pouze u otázky na povinnost poskytnout první 

pomoc a u otázky nepřímé srdeční masáže v počtu správných odpovědí 20 a 23. Jinak jejich 

dopovědi obsahovaly poměrně velké množství chyb. 

Žáci 2. ročníku se pohybovali v počtu správných odpovědí u otázek o prevenci úrazů 

většinou těsně pod hranicí 20 správných odpovědí na otázku. Je tedy znát, že jejich odpovědi 

jsou nad průměrem, ale rozhodně si vedou hůře než jejich mladší kolegové z 1. ročníku. 

I u tohoto ročníku byla největším problémem otázka na předepsané oblečení do kuchyně, 

kde kompletní správnou odpověď uvedlo 5 žáků. Což k počtu oddělaných hodin na praxi 

odborného výcviku není vůbec lichotivé. Další ze slabých otázek byla i zde použití 

příručníku v obsluze. 2. ročník měl v této otázce nejvíce správných odpovědí ze všech tří 

ročníků, ale bylo jich pouze 13. Předlékařská první pomoc se u žáků 2. ročníku ukázala jako 

slabý článek. Jediná silná otázka, kde odpovědělo 20 respondentů správně, byla nepřímá 

srdeční masáž. Jinak bylo v otázkách uvedeno mnoho špatných odpovědí, kdy například 

u povinnosti poskytnout první pomoc správně odpovědělo jen 14 žáků. 

Ve 3. ročníku by se dalo předpokládat, že tito žáci jsou pouze rok od zakončení vzdělávání 

výučním listem a rok od vstupu do světa práce. Avšak jejich odpovědi co se týče správnosti, 
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byly ze všech tří ročníků nejslabší. Jako předchozí dva ročníky i tento pohořel na otázce 

předepsaného oblečení do kuchyně, kde bylo kompletních odpovědí pouze 5. Použití 

příručníku byl taktéž problém, zde bylo 11 správných odpovědí. Žáci 3. ročníků mají však 

i velké mezery u předpisových otázek. Pouze 16 správných odpovědí bylo u otázky na únik 

plynu. Potřeba vysvětlení práce se stroji byla správně zodpovězena 14 respondenty. Pouze 

12 žáků uvedlo správnou odpověď u otázky škádlení se se spolužáky při práci. V otázce na 

zpracování ryb a zmraženého masa měli žáci 3. ročníku nejméně správných odpovědí na 

rozdíl od svých mladších spolužáků a to v počtu 14. Ve stejném duchu byla i otázka na 

bezpečný pohyb v obsluze, kdy z toho žáci 3. ročníku opět vyšli nejhůře a to s 9 správnými 

odpověďmi. Otázky na předlékařskou první pomoc se též ukázaly jako obtížná část. Nejlépe 

dopadla otázka nepřímé srdeční masáže, kde bylo 19 správných odpovědí a nejhůře otázka 

na popáleniny a opařeniny, kde odpovědělo správně 14 žáků. 

Vhodná doporučení 

Žáci 1. ročníku: 

 opakování bezpečné práce s nožem 

Žáci 2. ročníku: 

 opakování seznámení se se stroji na pracovišti 

Žáci 3. ročníku: 

 opakování vysvětlení práce se stroji 

 opakování vhodného chování na pracovišti 

 opakování zásad prací s kluzkými potravinami 

Žáci 1. – 3. ročníku: 

 opakování předepsaného oblečení na praxi odborného výcviku 

 opakování používání pomůcek – např. příručník, nůž 

 opakování pravidel bezpečného pohybu na pracovišti 

 opakování předlékařské první pomoci (zařazení pravidelných kurzů či besed) 

 pravidelné zařazení tematicky výukových dnů o prevenci úrazů 
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Závěr 

V teoretické části jsem se zaměřila na popis systému vzdělávání, vzdělávání na středních 

školách, kdy jsem uvedla jejich rozdělení. Dále jsem se zabývala odborným vzděláváním 

a to především jeho cíli, obsahem a změnami. Stručně jsem vyložila práci učitele odborného 

výcviku a rozebrala jsem obor vzdělávání kuchař-číšník. Nastínila jsem BOZP odborného 

výcviku a pak především výchovu žáků k BOZP a k prevenci úrazů v gastronomii, kde jsem 

shromáždila hlavní zásady a pomůcky. Nakonec jsem popsala předlékařskou první pomoc, 

výuku žáků k první pomoci a především úkony při poskytování první pomoci při životu 

zachraňujících výkonech, při poranění, úrazu a při náhlém zhoršení zdravotního stavu. 

V praktické části jsem provedla dotazníkové šetření, na SOU gastronomie v Praze v oboru 

kuchař-číšník a tím zjistila jejich úroveň znalostí o prevenci úrazů oboru, který studují. 

Nejvyšší počet nesprávných otázek se týkal poskytování první pomoci, pomůcek a zásad 

k výkonu odborné praxe. Domněnka, že starší žáci budou mít větší znalosti v prevenci úrazů 

a v poskytování první pomoci, a že znalosti (počet správných odpovědí) budou mít stoupající 

tendenci ve vyšších ročnících, nebyla potvrzena. Analýza dat ukázala, že žáci 1. ročníků, jež 

prošli teprve jedním proškolením BOZP a nemají zdaleka takové odborné znalosti jako jejich 

spolužáci po několika letech (dotazníkové šetření bylo provedeno v listopadu, tedy po dvou 

měsících od zahájení školního roku), tak mají větší znalosti jak v prevenci úrazů, tak 

v poskytování první pomoci, než jejich spolužáci z vyšších ročníků, kteří tato školení prošli 

již několikrát a odborné znalosti týkající se učebního oboru by měli mít také na větší úrovni. 

Z těchto závěrů vyplývají doporučení, jež jsem uvedla na konci podkapitoly Analýza 

výsledků kvantitativního výzkumu. Jen pravidelné opakování dovede žáky ke znalostem 

prevence úrazů a k sebejistotě k provádění první pomoci. Opakováním si žáci osvojí znalosti 

a dovednosti, jež mohou značně snížit úrazovost, ale především si osvojí dovednosti 

v provádění první pomoci a tím i ochotu ji poskytnout druhému člověku.  
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