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ABSTRACT 

Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout učební 

osnovu pro odborný předmět Dopravní technika. 

První část pojednává teoreticky o výuce odborných 

předmětů na obchodní akademii. Je provedena didaktická analýza 

současného stavu výuky. 

V praktické části je vytvořen vlastní nový návrh učební 

osnovy pro předmět Dopravní technika. V rámci návrhu jsou vytyčeny 

tematické celky a stanovena jejich struktura. Další část tvoří klíčové a 

odborné kompetence a realizace průřezových témat. 

ABSTRACT 

The goal of this bachelor thesis is to create a suggestion of teacher 

schedule of education for technical subject Transport mechanisms. 

The first part is about theoretical fundaments of didactics of technical 

subjects, laws and directions by government of education. There is 

didactic analyse of current status quo of education at chosen high 

school as well. 

The second part is practical orientated. There is the new teacher 

schedule of education of subject Transport mechanisms created. There 

are topics and their connections selected. Next part is about key 

competences and connections to similar subject and their connections. 

 

CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je 

navrhnout učební osnovu pro odborný 

předmět Dopravní technika. 

První část pojednává teoreticky o výuce 

odborných předmětů na obchodní 

akademii. Je provedena didaktická 

analýza současného stavu výuky. 

V praktické části je vytvořen vlastní 

nový návrh učební osnovy pro předmět 

Dopravní technika. V rámci návrhu 

jsou vytyčeny tematické celky a 

stanovena jejich struktura. Další část 

tvoří klíčové a odborné kompetence a 

realizace průřezových témat. 

 

 

 


