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Abstrakt 

Obsahem této bakalářské práce je tvorba pra-

covních listů ve výuce při oboru malíř - lakýrník. 

Je zaměřena na návrh didaktických materiálů 

pro výuku na středních odborných školách 

a odborných učilištích. Tyto učební materiály bu-

dou vhodné pro žáky jako pracovní list pro výuku 

odborného výcviku. Ke zjištění vhodnosti těchto 

materiálů je v praktické části použit dotazníkový 

výzkum. 

Abstract  

The content of this bachelors thesis is creating 

working sheets for teaching in a specialization 

painter. It is focused on a design of didactic ma-

terials for teaching on high vocational schools. 

These study materials will be suitable 

for students as a working sheet for teaching 

the vocational training. To find out the suitability 

of these materials, there is a survey which 

is used in a practical part. 
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Shrnutí 

Praktická část této bakalářské práce se zabývá 

tvorbou pracovních listů pro obor malíř – lakýr-

ník 39–41–H /01. Pracovní listy by měly do bu-

doucna sloužit k běžné výuce na odborných ško-

lách a odborných učilištích. Abych si ověřil, zda 

by žáky práce s takovými listy bavila a byla pro 

ně přínosem, ověřil jsem toto pomocí dotazníko-

vé metody, kde se moje hypotézy potvrdily. 

V teoretické části popisuji obor malíř – lakýrník, 

přičemž práce je zaměřena na vzdělávání žáků 

na středních odborných školách, dále popis ab-

solventa tohoto oboru a jeho kompetence. Po-

drobněji jsou popsány didaktické prostředky, 

zejména učebnice. Cílem této bakalářské práce 

je v budoucnu běžně používat ve školách pra-

covní listy, tvořit nové listy a vytvořit následně 

praktickou učebnici obsahující pracovní listy pro 

obor malíř – lakýrník. 


