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Abstrakt
Tato bakalářská práce mapuje vývoj učňovského školství v naší zemi od jeho 
počátků po současnost. Zaměřuje se především na proces jeho transformace po 
roce 1989 související se změnou společensko-ekonomických podmínek. Všímá si, 
zda bylo dosaženo stanovených cílů a poukazuje i na nedostatky ve fungování 
soustavy učňovských zařízení. V samostatné kapitole věnuje zvláštní pozornost 
učňovskému oboru operátor skladování, což je obor nedávno vzniklý mající, ale 
velkou perspektivu z důvodu rostoucí kapacity skladového hospodářství 
budovaného v posledních letech v ČR. Z výsledků empirického šetření, které se 
zabývalo výukou oboru operátor skladování v různých školských zařízeních 
vyplynulo, že dle názoru většiny dotazovaných je odborná příprava zajištěna 
odpovídajícím způsobem a vytváří předpoklady pro úspěšné uplatnění absolventů 
na trhu práce.

English summary
This bachelor thesis maps the development of apprenticeship education in our 
country from its beginnings to the present. It focuses mainly on the process of its 
transformation after 1989 related to the change of socio-economic conditions. It 
takes notice of whether the set objectives have been achieved and points to the 
shortcomings in the functioning of the system of apprenticeship facilities. In a 
separate chapter, special attention is paid to the apprenticeship branch of the 
storage operator. Although the �eld has recently emerged, it has a great perspective 
due to the growing capacity of warehouse management having been built in the 
Czech Republic in recent years. The results of the empirical survey, which dealt with 
the teaching of the branch of the storage operator in various school facilities, 
showed that, in the opinion of the majority of respondents, the training is 
adequately provided and creates preconditions for successful employment of 
graduates in the labor market
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Metodika

Cílem mé bakalářské práce je s oporou v odborné literatuře analyzovat a popsat
současnou koncepci učňovského školství se zaměřením na obor operátor kladování.

Stanovili jsme si následující vědecko-výzkumný problém, zda současné pojetí oboru
operátor skladování vyhovuje praxi. 

Ústřední hypotéza: 
Současné pojetí v oboru operátor skladování vyhovuje některým provozům. 
Bakalářská práce je teoreticko-empirické povahy na charakteru empirického šetření 
je kvantitativně kvalitativní. 

Historie

Učňovské odborné školství je důležitou součástí 
systému středního odborného vzdělávání. 

Jeho koncepce a fungování je odrazem panujících 
hospodářských a společenských poměrů. 

Učňovské školství

V učňovském školství, přetrvává odtrženost 
vzdělávání od praxe.

Transformace vzdělávání dostatečně citlivě 
nepřihlížela k faktorům ovlivňujícím 
transformovanou společnost: procesy globalizace, 
prohlubování humanismu a demokracie, vliv 
novoliberalismu, pozdní modernity, digitálních 
technologií apod…

Projekt a výsledky empirického šetření

Důležité úkoly před učňovským 
školstvím stále ještě stojí.

Školské vzdělávací plány
oboru operátor skladování
jsou dle názoru dotazovaných 
zpracovány standardně. 

Jako slabší se jeví vazba
mezi teoretickým
a odborným základem výuky.

Průmysl 4.0
důležitý faktor nastupující změny 
ekonomických a společenských podmínek

Jako čtvrtá průmyslová revoluce (Průmysl 4.0) 
označujeme trendy spojené s procesem digitalizace.
Jeho podstatou je vznik inteligentních výrobních 
procesů a zařízení, které budou využívat 
kyberneticko- fyzikální systémy.

Budoucnost učebního oboru
Operátor skladování

Učební obor operátor skladování má před sebou 
nadějnou budoucnost.  
Na trhu práce jsou jeho absolventi velmi žádaní
z důvodu rostoucí výstavby skladových kapacit 
nadnárodních řetězců v posledních letech 
hospodářské konjunktury na našem území.

Literatura

GAVORA, Peter.
Výzkumné metody v pedagogice: 
příručka pro studenty, učitele a 
výzkumné pracovníky. Přeložil 
Vladimír JŮVA. Brno: Paido, 1996. 
ISBN 80-85931-15-x

KOSTKA, Karel. Tomáš Baťa a 
baťovské školství. Frýdek-Místek: 
Alpress, 2018.
ISBN 9788075436634

SAK, Petr. Proměny české mládeže: 
česká mládež v pohledu sociolog-
ických výzkumů.
Praha: Petrklíč, 2000. 
ISBN 8072290428

Mechanizace, 
pára

a vodní energie

Masová
produkce
a elektřina

Elektronické
a IT systémy,
automatizace

Průmysl 4.0

70%
10%

0%

10%

10%

Realizace a zajištění výuky

Odpovídá Spíše odpovídá Nemá vliv Částečně neodpovídá Neodpovídá

13%

7%

0%67%

13%

Zavedení mistrovské zkoušky?

Rozhodně souhlasím Souhlasím Neutrálně

Nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím


