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ABSTRAKT
Bakalářská práce se zabývá tvorbou učebního 
textu pro praktické vyučování, konkrétně vy-
tvářením pracovních listů pro předmět Re-
staurování papíru. Práce je rozdělena na teore-
tickou a praktickou část. Teoretická část práce 
je zaměřena na studijní obor Konzervátorství 
a restaurátorství, který je vyučován na Vyšší od-
borné škole grafické a Střední průmyslové škole 
grafické v Praze z hlediska jeho vzniku, historie 
a současného stavu výuky. Je provedena didak-
tická analýza vybrané odborné literatury, čin-
ností studentů při praktickém vyučování a me-
zipředmětových vazeb oboru. Práce se zabývá 

zjišťováním potřeby a přínosu pracovních listů, 
požadavky na jejich tvorbu a formu. Očekává 
se zkvalitnění výuky z hlediska procvičování 
a rozšiřování učiva a účinnější propojení teo-
retických poznatků s praktickými dovednostmi. 
Praktická část se zabývá samotnou tvorbou pra-
covních listů a jejich ověřením při výuce. K empi-
rickému výzkumu je použita dotazníková meto-
da. Součástí práce jsou ukázky pracovních listů. 

Ukázky pracovních listů

ENGLISH SUMMARY
This bachelor thesis deals with the creation 
of learning text for practical teaching, speci-
ally with the formation of worksheets for the 
subject Paper Restoration. The work is divided 
into theoretical and practical part. The theore-
tical part is focused on the Conservation and 
Restoration Department, this subject is tau-
ght at Tertiary and Secondary Graphic School 
in Prague. Its origin, history and current state 
of education are described. This work provi-
des a didactic analysis of selected professional 
literature, students‘ activities in practical edu-
cation and interdisciplinary relationships. The 

work examines the determination of worksheet 
need and benefits and requirements for their 
creation and form. The expected result of this 
work is quality improvement of teaching in ter-
ms of practising and extending the curriculum, 
as well as more effective connection between 
theoretical knowledge and practical skills.
The practical part deals with the creation 
of worksheets and their verification in te-
aching. The questionnaire method is used 
for empirical research. Worksheet exam-
ples are included in the practical part.

MOTIV A CÍL
Studijní obor Konzervátorství a restau-
rátorství  se v současné době potýká 
s nedostatkem učebních textů vhodných 
pro výuku. Studentům jsou k dispozi-
ci odborné publikace, ale v podstatě 
žádná nesplňuje patřičné didaktické 
požadavky. Teoretické poznatky jsou 
studentům předávány prostřednic-
tvím výkladu vyčujícího či samostudi-
em odborné literatury. Cílem bakalář-
ské práce je vytvoření pracovních listů 
určených pro studenty Vyšší odborné 
školy grafické  a Střední průmyslo-
vé školy grafické v Praze, konkrétně 
k výuce předmětu Restaurování papíru. 
Pracovní listy poslouží k učinnější-
mu propojení teoretické a praktic-
ké výuky, k prohloubení poznatků 
a procvičení praktických dovedností.

ZÁVĚR
Pracovní listy byly ověřovány během praktic-
kého vyučování ve třetím ročníku středoškol-
ského studia. Dle mínění studentů zadávané 
úlohy zpestřily výuku a dopomohly k propo-
jení teoretické a praktické části vyučování. 
Vypracováním úkolů studenti lépe pochopili 
účel a provedení jednotlivých metod konzer-
vace, zlepšila se jejich znalost odborné ter-
minologie a posílil se jejich vlastní úsudek. 
Nečekaným přínosem pracovních listů 
byla motivace studentů k vytvoření ob-
dobných učebních pomůcek, které byly 
následně do výuky zapojeny. Studenti se 
tak aktivně podíleli na průběhu vyučová-
ní, vzájemně spolupracovali a prokáza-
li tak zájem o výuku v širším slova smyslu.
Lze tedy konstatovat, že vytvoření pra-
covních listů je pro výuku a studen-
ty přínosné. Pracovní listy aktivizují stu-
denty a podněcují jejich uvažování nad 
problematikou konzervace a restaurování. 


