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   Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá tvorbou učebního textu pro odborný 
výcvik oboru Knihař. Cílem je vytvořit text pro odborný výcvik, 

který bude využíván jako metodická pomůcka při výuce na
Střední škole a Mateřské škole Aloyse Klara. Text odpovídá školnímu 

vzdělávacímu programu. 
Text bakalářské práce je rozdělen do dvou částí. Teoretická část pojednává 
o charakteristice SŠ a MŠ Aloyse Klara, kde bude text používán. Obsahuje 

náhled na odborný výcvik podle zákona 13/2005Sb., §13, dodržování 
základních pravidel bezpečnosti ochrany zdraví při práci 

a charakterizuje výuku žáků na SŠ a MŠ Aloyse Klara oboru Knihař 
podle ŠVP platného od 1.9.2016. Závěr teoretické části je věnován 
dosud vydaným knihám o knihvazačství, samotné tvorbě učebnice,

její struktuře a požadavkům.
Praktická část obsahuje samotný učební text směřovaný jako učební 

pomůcka pro odborný výcvik 1. ročníku oboru Knihař. 
Text zahrnuje látku pro 1. ročník. Je uspořádán

tak, aby umožnil rychlou orientaci.

Závěr
Z důvodu zastaralosti a celkového nedostatku odborné literatury pro 

tento obor bylo nutné text aktualizovat a přizpůsobit jej pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Značnou výhodu představuje

možný tisk učebního textu ve zvětšeném písmu, případně lze text žákům 
poskytnout elektronicky.

Vytvořený učební text průběžně aplikuji do výuky. Vzhledem k tomu, že 
mezi odborným výcvikem Knihařské výroby a předmětem Technologie jsou 
velmi silné mezipředmětové vztahy, lze v obou případech z vytvořeného 

textu čerpat. Velmi se osvědčily kontrolní otázky, které jsou na konci
každé kapitoly. Otázky jsou pro žáky srozumitelné a pokrývají 

nejdůležitější části probírané látky, u které je potřeba, aby si ji žáci 
zapamatovali.
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