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Abstrakt
Tato práce vznikla za úèelem popsat a navrhnout postup tvorby pracovních 
listù v praktickém leteckém základním výcviku. Tento postup tvorby 
pracovních listù pak mohou uèitelé letecké školy použít i na ostatní 
základní praktické letecké výcviky v rámci obsahù výuky v neformálních 
leteckých školách. Práce má teoreticko-praktický charakter. Výstupem 
praktické èásti této práce je soubor pracovních listù.

PRACOVNÍ LISTY
Pøíklady, ukázky a soubor pracovních listù této 
bakaláøské práce jsou vypracovány pro letovou úlohu 
“Vzlet, let po okruhu, pøistání v rámci leteckého výcviku 
pro získání pilotní licence Touring Motor Glider (TMG).
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Touring  Motor Glider School - Workseets

Touring  Motor Glider School - Workseets

Cílem této bakaláøské práce je na základì studia 

odborné pedagogické literatury popsat tvorbu pracovních 
listù pro potøeby žákù a uèitelù pøi pøípravì na praktický 
výcvik. Dílèím cílem této práce pak je vytvoøit pracovní 
listy, svým obsahem zamìøené na letovou úlohu „Vzlet, let 
po letištním okruhu a pøistání“ v rámci leteckého výcviku 
pro získání pilotní licence TMG. Metodou tvorby této práce 
je analýza pøíslušných obecných i  odborných 
pedagogických textù a vlastní tvorba uèebního textu.

Základní východiska pro 
tvorbu uèebního textu: 
didaktické zásady, cíl vyuèovacího 
procesu, obsah uèiva, organizaèní 
formy, metody výuky, didaktické 
prostøedky, diagnostika.   

Cíle vyuèovacího 
procesu

Taxonomie kognitivních cílù
Taxonomie operaèních cílù
Taxonomie hodnotových cílù

?

?

?

Jan A. Komenský: “Proto budiž uèitelùm 
zlatým pravidlem, aby všecko bylo pøedvádìno 
smyslùm, kolika možno. Tudíš vìci viditelné zraku, 
slyšitelné sluchu, vonné èichu, chutnatelné chuti a 
hmatatelné hmatu; a mùže-li nìco býti vnímáno 
najednou více smysly, budiž to pøedvádìno více 
smyslùm,…” Letová úloha “Vzlet, let po okruhu, pøistání pro letecký 

Didaktické zásady
zásada Názornosti; zásada Trvalosti, 

Soustavnosti a Cílevìdomosti; zásada

Vìdeckosti, Srozumitelnosti a Pøimìøenosti uèiva; 

zásada žákovy Aktivity a uvìdomìlé Spolupráce;  

  zásada Spojení teorie s praxí; zásada Vazby 

            Odborného pøedmìtu na pøedmìty Všeobecné;

Podle J. Skalkové [5] je výuková metoda zpùsob, který cílenì uspoøádává 
edukaèní èinnost uèitele i žáka se zamìøením na zvolený výukový cíl. J. Maòák 
[9] pak rozumí výukovou metodou systém vyuèovacích èinností uèitele a 
uèebních èinností žáka, který se soustøedí na dosažení výchovnì vzdìlávacího 
cíle.  Pro tvorbu pracovních listù bych pak vybral vysvìtlení pojmu výukové 
metody podle D. Vanìèka [2], kdy metodou výuky mimo jiné rozumí zámìrný 
zpùsob didaktického uspoøádání obsahu výuky pro dosažení stanovených cílù, a 
to v souladu s didaktickými zásadami a se zásadami organizace výuky. 

Obsah výuky
Obr. 9 Výcviková osnova TMG

Diagnostika pracovních listù použitých v praxi
Pracovní listy (PL) byly v rámci leteckého výcviku v letecké škole aeroklubu 
Kladno rozdány k vyplnìní žákùm v základní pilotním výcviku pro získání 
pilotní licence TMG. V roli uèitele – instruktora jsem mìl možnost vyhodnotit 
vyplnìné pracovní listy a svá zjištìní jsem zapracoval do této bakaláøské práce.

Popis: tuto úlohu žák 
splnil sice správnì, ale do 
prostoru pro odpovìï 
pøidal  poznámku,  že 
vlastnì neví, proè tomu tak 
je a pøidal své hodnocení, 
c o  s i  m y s l í ,  ž e  j e  
výhodnìjší. Navíc pøipojil 
poznámku, že odpovìï je 
pøedmìtem diskuse. Žák si 
nevybavuje, že nastavení 
výškomìru pro letištní lety 
je pøedepsáno pøedpisem. 

Výstupem praktické èásti 
této práce jsou tøi pracovní 
listy, pro tøi fáze letové úlohy 
“Okruhy”. List A se zabývá 
vzletem, list B letem po 
okruhu a list C øeší obsah 
pøistání. 
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UKÁZKY PRACOVNÍCH LISTÙE

Znalost (zapamatování, zvnitønìní) 
Typickými aktivními slovesy jsou: 
popsat, definovat, oznaèit, poznat, 
vybavit si, doplnit.
Pøíklad: Žák vyjmenuje a popíše 
všechny dùležité úkony pøed vzletem, 
které jsou pøedepsané letovou 
pøíruèkou, a to v pøedepsané 
posloupnosti. Žák oznaèí klíèové body 
vzletu a vyznaèí jednotlivé fáze vzletu 
na schématu pro vzlet.  

Bloomova taxonomie 
výukových cílù 

UKÁZKA

Názornost v uèebních textech

Zpìtnou vazdou je 
uèitel upozornìn na 
možný nedostatek 
ve vìdomostech 
žáka. Je tedy nutno 
v rámci pøedletové 
pøípravy žákovi  
vìdomosti v tomto 
smìru rozšíøit, èi  
upevnit. 

UKÁZKAF

Shrnutím výsledkù, kterých tato bakaláøská 
práce dosáhla se domnívám, že cíle této práce 
jsem splnil v souladu s jejich formulací v 
úvodu. Pracovní listy jednoznaènì pøispìly ke 
zlepšení výukového procesu v dílèích 
èinnostech naší letecké školy. 

Diagnostika vyplnìných pracovních listù umožòuje uèiteli velmi rychle zjistit, 
kde mají jednotliví žáci skupiny nedostatky ve vìdomostech. Toto se výbornì 
uplatní právì pøi pøedletové pøípravì, kdy je potøeba rychle tuto èinnost provést. A 
ještì více v bezpeènosti letového provozu, kdy uèitel vèas zachytí znalostní 
nedostatky žákù.

ÚKONY NA ÚROVNI

PØISTÁVACÍHO "T"

(ÚKONY PO VÌTRU)

100 km/h

ÚKONY PO

3. ZATÁÈCE

OD TOHOTO BODU NASTÁVÁ KLUZAVÝ LET

-MOTOR JE V REŽIMU VOLNOBÌH-

ÚKONY PO STARTU

100 km/h

- 2. OKRUHOVÁ ZATÁÈKA -

KONTROLA PROSTORU

OTÁÈKY MOTORU DLE REŽIMU LETU

NÁKLON MAX. 30°Režim letu s otáèkami motoru 2000 ot./min.

Poznámka:

ÚKONY PRO OPAKOVANÝ (LETMÝ) START
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UKONÈENÍ REŽIMU STOUPÁNÍ

(PØECHOD DO HORIZONTÁLNÍHO LETU)

- 4. OKRUHOVÁ ZATÁÈKA -

KONTROLA PROSTORU

RYCHLOST 100km/h

NÁKLON MAX. 30°

Minimální výška ukonèení 4. zatáèky

 = 50m nad terénem

- 3. OKRUHOVÁ ZATÁÈKA -

KONTROLA PROSTORU

RYCHLOST 100km/h

NÁKLON MAX. 30°

Minimální výška ukonèení 3. zatáèky =

100m nad terénem

100 km
/h

 ÚKONY PO 4. ZATÁÈCE

100 km/h

UKONÈENÍ REŽIMU STOUPÁNÍ

- STOUPÁNÍ JE UKONÈENO

 PO DOSAŽENÍ OKRUHOVÉ VÝŠKY
 (300m nad terénem)

- NENÍ PRAVIDLEM, ŽE DOSAŽENÍ

TÉTO VÝŠKY DOJDE MEZI 1. A

2. OKRUHOVOU ZATÁÈKOU
 (záleží na povìtrnostvích

 podmínkách apod.)

- 1. OKRUHOVÁ ZATÁÈKA -

KONTROLA PROSTORU

OTÁÈKY MOTORU DLE REŽIMU LETU

NÁKLON MAX. 30°

 OPAKOVANÝ (LETMÝ) START

- LETOUN PØEVÉST NA KOLO

- OSTRUHA cca 20cm NAD ZEMÍ

- LETOUN STÁLE V OSE DRÁHY

- OSA KØÍDEL VODOROVNÌ S PLOCHOU DRÁHY
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Didaktické prostøedky
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L13SE - VIVAT

Z á v ì r
Vytvoøením výše uvedeného uèebního textu došlo k zaplnìní mezery v oblasti 
teoretické pøípravy žákù, kdy tento typ uèebních materiálù pro vybraný druh 
leteckého výcviku zcela chybìl. Do budoucnosti bych chtìl navázat na tuto 
práci tvorbou dalších pracovních listù pro další letové úlohy a ty pak používat 
spoleènì s kolegy v rámci naší letecké školy. Shrnutím výsledkù, kterých tato 
bakaláøská práce dosáhla se domnívám, že cíle této práce jsem splnil v souladu 
s jejich formulací v úvodu. Praktickým odzkoušením vypracovaných 
pracovních listù jednoznaènì došlo ke zlepšení výukového procesu v dílèích 
èinnostech naší letecké školy. 
Pøi tvorbì uèebního textu, v pøípadì této práce pracovních listù, byly vybrány 
nejdùležitìjší odborné teorie, a to zejména z oblasti didaktiky. Dílèím cílem 
práce je pøiložený ucelený soubor pracovních listù pro danou úlohu. 

This Bachelor thesis was created in order to describe and design process of 
creating worksheets for a beginning aviation training of the flight schools 
in informal education system in Czech Republic. Teachers can use this 
process of creating worksheets for the others aviation tasks in the flight 
school. The theoretical-practical character of this Bachelor thesis. 

The method of making this thesis is the analysis of relevant 
general and professional pedagogical texts and the creation 
of the text.
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