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METODIKA ZPRACOVÁNÍ UČEBNÍCH TEXTŮ 
Při tvorbě vlastních učebních textů jsem vycházela ze 

strukturálních komponentů dle Kalhouse a  Obsta. Sestavila jsem 

nejprve prostý text za pomoci odborných učebnic a  knih. Při tvorbě 

textu jsem používala nejaktuálnější možnou literaturu. Kromě 

výkladového prostého textu se zde objevuje mnoho důležitých 

poznámek a  vysvětlivek, které jsou umístěné v oknech či tabulkách 

pro kladení většího důrazu na zapamatování poznámky či 

vysvětlivky. 

Většina obrazových komponentů byla pořízena mnou ve 

školní zubní laboratoři. Tyto fotografie jsou barevné a  odpovídají 

protetickým materiálům, které konkrétně ve škole používáme.  

Nedílnou součástí učebních textů je pracovní list 

s opakováním. Tento list slouží k lepšímu osvojení dovedností 

a  vědomostí.  

K pracovním listům jsem vyhotovila řešení pracovního listu, 

kde si může žák ověřit, zda byly jeho odpovědi správné či nikoli. 

Správné odpovědi jsou opět označené jasně kontrastní barvou. 

 

prezentovat nejmodernější postupy a  techniky. Zároveň budou snadno pochopitelné, motivační a  napomůžou studentům při zhotovení protetické práce. 

Výsledné učební texty byly hodnoceny žáky a učiteli SZŠ a VOŠZ Nymburk a to jak pomocí polostandardizovaného rozhovoru s omezeným počtem 

respondentům, tak i dotazníkovým šetřením s maximálním možným vzorkem respondentů v rámci SZŠ a VOŠZ Nymburk. 

Na základě výsledku tohoto hodnocení shledávám cíl mé bakalářské práce za splněný. Z hodnocení vyplývá, že jak žáci, tak učitelé SZŠ a VOŠZ Nymburk, 

vnímají vzniklé učební texty jako srozumitelné a napomáhají k pochopení probíraného učiva. Velmi kladně hodnotí barevné ilustrace a takto zpracované učební 

texty by zcela určitě uvítali ve výuce. 

 

Učební texty tedy obsahují dle Kalhouse a  Obsta většinu strukturálních 

komponentů: 

1. Aparát prezentace učiva 

a. verbální komponenty - výkladový text zpřehledněný, 

Poznámky a  vysvětlivky (pod čarou, v  textu) 

b. obrazové komponenty – nauková ilustrace, fotografie, 

obrazová prezentace barevná 

 

2. Aparáty řídící učení  

a. verbální komponenty – otázky a  úkoly za lekcí, instrukce 

k  úkolům komplexnější povahy (návody k  pokusům, 

laboratorním pracím), výsledky úkolů a  cvičení (správné 

odpovědi a  řešení) 

b. obrazové komponenty - Užití zvláštní barvy pro určité části 

textu, užití zvláštního písma (tučná sazba aj.) pro určité části 

textu, využití předsádky (schémata, tabulky) 

 

ZÁVĚR 
Primárním cílem práce je vytvořit učební texty pro obor 

asistenta zubního technika. Texty, které budou odpovídat didaktickým 

požadavkům, budou pro studenty dostatečně aktuální, budou 

prezentovat 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE │ VEDOUCÍ PRÁCE: Ing.  Bc. KATEŘINA MRÁZKOVÁ │ STUDENTKA: TEREZA NACHTIGALOVÁ, DiS. │ 2018 
 

STUDIJNÍ PROGRAM: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE │ STUDIJNÍ OBOR: UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU 

UČEBNÍ TEXT PRO 
PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

  
 

 

 

 

ABSTRAKT 
Práce se zabývá tvorbou učebního materiálu pro praktické vyučování oboru asistent 

zubního technika. V první části se práce zaměřuje na didaktické pomůcky. Velkou pozornost 

věnuje funkci a hodnocení učebnic. Je zde také kapitola zabývající se tvorbou učebního 

textu. Součástí práce je i vymezení praktického vyučování, rámcového vzdělávacího 

programu a školního vzdělávacího programu. Druhá část práce řeší samotnou tvorbu 

učebního textu pro předmět zhotovování stomatologických protéz a protetická technologie. 

Je zde uvedena metodika zpracování textů a porovnání dostupných učebnic s nově 

vytvořenými texty. Součástí praktické části je hodnocení vytvořených učebních textů žáky  

a učiteli SZŠ a VOŠZ Nymburk. Výsledkem bakalářské práce je vytvoření tří učebních textů 

pro praktické vyučování pro 1., 2. a 3. ročník oboru asistent zubního technika včetně 

pracovního listu s opakováním a řešením. 

 


