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Abstrakt
Tato práce je zaměřena na tvorbu vzorových příprav pro učitele na SOU.
Vzorové přípravy jsou vypracovány pro obor „Truhlář“. Práce je rozdělena do
dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části práce popisuje celý proces
výuky a druhy příprav na vyučovací hodinu, v praktické části jsou jednotlivé
vzorové přípravy.
Cílem je přehledně zmapovat a označit teoretickou a odbornou část výuky tak,
že je zřejmá její návaznost a vzájemné souvislosti. Autor na základě svých
teoretických a praktických zkušeností porovnává možnosti způsobů výuky
a stanovuje jejich poměr a provázanost. Dosažení rovnováhy mezi teoretickou
a praktickou částí je totiž nemožné bez vzájemných vazeb. Přitom působení
na jednotlivého žáka nebo třídu není vždy stejné. Učitel musí reagovat
na schopnosti a potřeby každého žáka, ale nesmí vybočit z potřeb celého
kolektivu.
Po rozboru jednotlivých částí výuky teoretické a praktické vyplývá z této práce,
jak může kvalitní a rovnoměrná výuka zajistit rozvoj, schopnosti a přípravu
žáka na praktický život a tedy na jeho profesionální rozvoj a uplatnění. Autor
také hodnotí působení učitele jako hlavního zprostředkovatele výuky,
vědomostí a prvního představitele

řemeslných dovedností. Učitel

je

nejdůležitější činitelem procesu vzdělávání a na něm v rozhodující míře záleží,
zda bude později žák úspěšný ve svojí profesi.

Klíčová slova
truhlář, odborný výcvik, dřevo, výrobní postupy, učitel
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Abstract
This thesis is focused on creating sample preparation for teachers at
Vocational school. Sample preparations are developed for the „Joiner“. The
thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part
describes the whole process of teaching and types of preparation for lessons,
in the practical part there are individual sample preparations.
The aim is to clearly map and mark the theoretical and professional part of the
education sand continuity and mutual relations. Based on the theoretical and
practical experience, the author compare the possibilities of teaching
methods and determine their ratio and interconnections. It is impossible to
achieve a balance between the theoretical and the practical part without
mutual links. The effect on an individual pupil or class is not always the same.
The teacher must respond to the abilities and needs of each pupil, but must
not deviate from the needs of the whole team.
After analyzing the individual parts of theoretical and practical teaching, the
conclusion of the bachelor thesis show, how quality and even teaching can
ensure the development, skills and preparation of the pupil for practical life. It
means for his professional development and application. The author also
evaluate the work of the teacher as the main mediator of teaching, knowledge
and the first representative of joiner skills. The teacher is the most important
factor in the education process and it is crucial whether the pupil is later
successful in their professions.

Key words
joiner, vocational training, wood, producing processes, teacher
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Úvod
Tuto práci jsem si vybral z důvodu chybějících materiálů k odbornému výcviku
profese „Truhlář“. Učím na středním odborném učilišti již třetím rokem.
Druhým rokem mám první ročník a k dispozici není žádný přímý text pro
odborný výcvik. Zkoušel jsem u starších a zkušenějších kolegů sehnat nějaké
výukové texty, ale neuspěl jsem. Byl jsem odkázán na některé učebnice, ale ani
z nich se nedá čerpat přesný návod. Proto jsem se rozhodl, že vytvořím
vzorové přípravy pro první ročník oboru „Truhlář“. Tyto přípravy by pomohly
začínajícím kolegům a usnadnily by jejich začátky. Také pomohou sjednotit
některé druhy příprav, aby učitelé měli z čeho čerpat a porovnávat svoje
metody s ostatními.
Vybral jsem si ruční opracování dřeva, které je základem této specializace. Na
základě mých vzorových příprav by mělo dojít ke zlepšení práce učitele
a zároveň ulehčení přípravy na výukovou jednotku. V této práci jsem popsal
teoretické základy a provedl jejich přenos do praktické vyučovací jednotky.
Učitel odborného výcviku totiž stráví s žáky celý den a musí být připraven
teoreticky i prakticky na všechny typy žáků a problematiku výuky. Tato práce
by tedy měla přispět ke zlepšení výuky na Středním odborném učilišti v oblasti
odborných příprav.
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1 PROCES VÝUKY A DRUHY PŘÍPRAV NA
VYUČOVACÍ HODINU
1.1 Obecné seznámení s problematikou bakalářské práce
Cílem práce je na základě analýzy RVP, ŠVP a tematických plánů vytvořit
vzorové přípravy na vyučovací hodiny pro předmět Odborný výcvik oboru
„Truhlář“. Práce se opírá o teoretickou přípravu podle RVP a ŠVP, o teoretické
vědomosti z moderní praxe a znalost práce učitele. Zvláštní důraz je kladen na
bezpečnost práce, hygienu a ochranu zdraví, která má vliv na disciplinovanost
žáků, jejich pozdější přístup k plnění pracovních povinností a respektování
zaměstnavatele. V práci jsou také popsány pedagogické přístupy a povinnosti
učitele odborné přípravy a především uplatnění teorie do praktických ukázek,
které budou uvedeny na konci práce. Jako vedlejší cíl chce autor maximálně
přesně popsat moderní metody výroby dřeva a výrobků z něj, aby byli žáci
připraveni pracovat také v dřevozpracujícím průmyslu.

1.2 Práce učitele
Základem práce učitele je precizní příprava zaměřená na cíl výuky. Mezi
začínajícími učiteli a učiteli s dlouholetou praxí vzniká značný rozdíl. Začínající
učitel musí věnovat přípravě mnohem delší čas a to nejen v rovině teoretické,
ale také praktické. Žák od učitele očekává nejen zodpovězení otázek, ale
předvedení celkového výkonu také v praktické části výuky. Učitel proto musí
kombinovat svoje didaktické i pedagogické zkušenosti s vlastní praxí. A musí
také přihlédnout k místním faktorům, jako je třídní kolektiv, počet žáků,
vybavenost učeben materiálem

a pomůckami, úrovní

žáků a jejich

schopnostem.

1.3 Osobnost učitele
Pro výuku je důležitá osobnost učitele. Průcha (Průcha, a další, 2013 str. 326)
charakterizuje učitele jako „osobu podněcující a řídící učení jiných osob,
vzdělavatele. Jeden z hlavních aktérů vzdělávacího procesu, profesně
kvalifikovaný pedagogický pracovník, vykonávající učitelské povolání.“
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Učitel by měl během výuky působit motivačně, a tím žáky připravit na rozvoj
jejich osobnosti. Pokud se učitel zajímá o vývoj a změny ve svém oboru, tak
dokáže lehce reagovat případné dotazy žáka, který se zajímá o nějaké novinky
v oboru. Žáci takový poznatek ocení.
Učitelské povolání je oproti jiným povoláním v mnohém specifické. Náhled do
těchto specifik podává (Vašutová, 2008 stránky 21 - 22). Autorka jako hlavní
specifikum uvádí rozmanitost profesionálních činností. Patří mezi ně kromě
vyučování svých předmětů a přípravy na jejich výuku také: „schůzky se svojí
třídou, evaluace úkolů a testů, komunikace s rodiči, kolegy a veřejností,
participace na aktivitách školy, vedení agendy, pomoc slabším žákům atd.
Učitel v praxi vykonává několik těchto činností souběžně. Profese učitele je
náročná časově, psychicky, odborně a zároveň musí vždy učitel podat
stoprocentní výkon“.
Posláním učitele je definování účelu a smyslu výuky. Proč se toto téma učí.
K čemu je žákovi dobré. Důležitá je motivace žáka, aby pochopil, k čemu
příprava slouží, jaké získá dovednosti a co bude umět. Volí optimální metody a
formy práce podle druhu a náročnosti učiva, aby bylo dosaženo stanovených
cílů výuky. Jelikož udržení dobré pozornosti u žáků trvá asi 10 – 15 minut,
nemohou vnímat pouze souvislý výklad učiva. Učitel musí mít na paměti, že
delší výklad není efektivní. Proto do výuky zapracovává aktivní příklady a tím
zapojuje žáky do výchovně-vzdělávacího procesu a aktivně je „vtahuje“ do
tématu hodiny.

1.4 Vyučování a vyučovací styl
Obsah vyučování bývá zpravidla v pedagogické literatuře vymezován jako
souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a zájmů, které si žák osvojil
prostřednictvím výchovně vzdělávacího procesu ve škole (ale i mimo školu).
Aktivní učení u žáků (Thomengová, 2012 str. 11) poukazuje na to, že „UČENÍ je
vědomý či nevědomý proces, ve kterém jsou získávány vědomosti, dovednosti,
rozvíjeny schopnosti anebo zručnosti. V tomto procesu nejde o to, aby si žák
zpaměti pamatoval novou látku, ale aby fyzicky zaktivoval svůj mozek a přišel
sám na to, proč se učí, jaký to má smysl“.
16

(Zaťková, 2015 str. 23) uvádí ve své práci to, že „soubor vyučovacích a řídících
schopností, které vedou žáky ke vzdělávání, nazýváme vyučovací proces. Má
svoji strukturu a jeho základní prvky spolu působí na efektivnost vzdělávání.
Vnímáme ho jako komplex prvků, které se nacházejí ve vzájemné vazbě. Cíl
vzdělávání, obsah vyučování, metody výuky, formy a osobnost učitele, tohle
všechno ovlivňuje kvalitu výuky. Učitel dává výuce charakter podle svého
pohledu a vlastních zkušeností. Každý učitel má svůj styl vyučování. Stejně
jako je rozmanitý svět, je rozmanité i pojetí výuky. Styl vyučování závisí na
osobnosti učitele. Tedy tím, jak se vyjadřuje, jak reaguje v různých
pedagogických situacích, jaký má postoj k výuce“.
Při tvorbě vzorových příprav musí být dodrženy didaktické zásady, pravidla
musí vycházet z odborné literatury, ale hlavně také z vlastních zkušeností.
Z nedůležitějších uvádím:
Vhodné výukové metody - obměňovat metody a nedržet se jen té, kterou má
učitel dobře vyzkoušenou.
Přiměřená náročnost – učitel by měl pracovat v tempu, které odpovídá
náročnosti učiva, nepřetěžovat žáky, ale vyžadovat od nich kvalitní výsledky.
Kreativita učitele -

měl by zapojit svoji fantazii při vymýšlení nových

a nových příkladů pro praktickou výuku. Hodiny budou zajímavější a žáci
se na ně budou nejen těšit, ale také připravovat.
Přizpůsobení potřebám a předpokladům žáků - učitel by měl mít vždy
na paměti, že každý žák je jiný a každému vyhovuje jiný styl učení.
Posloupnost učiva od jednoduchého ke složitějšímu. Pokud žáci nepochopí
základní teoretickou část, nebudou se mít v praktické části o co opřít.
Soustavné procvičování a opakování probraných poznatků. Učit pravidelnost
a řád (příprava pomůcek, domácí úkoly). Soustavnost má pozitivní vliv na
výchovu žáka.
Zkoušení a opakování - učitel musí dbát na to, aby žáci správně pochopili
danou látku. Musí jim vysvětlit požadavky, které od nich vyžaduje a také smysl
učení a návaznost na praxi.
17

Samostatné

myšlení

a

jednání

–

učitel

vytváří

pocit

odpovědnosti

za rozhodnutí při práci.
Pochvala za aktivní přístup – učitel má povzbudit kreativitu a zvídavost. Při
výkladu zapojit u žáků co nejvíce smyslům, že si věci a postupy vyzkoušejí,
ohmatají a tím si lépe osvojí pracovní postupy.
Znalost žáků - učitel musí svoje žáky znát, protože jen tak dosáhne svého cíle.
Každý žák je jiný, a proto musí být uplatňován individuální přístup. A to nejen
k výcviku, ale i motivaci.

1.5 Cíl vyučovací hodiny
Dalším velmi důležitým faktorem, který má vliv na vyučovací hodinu, je
stanovení jejího cíle. Jen tehdy může být výuka úspěšná. Na cíle se díváme
z různých pohledů. Učitel plánuje cíle již na začátku školního roku v podobě
tematických plánů. Musí vědět, čeho mají žáci v hodinách dosáhnout, jaké
nové dovednosti a návyky získají. Nejdříve formuluje cíle pro tematický celek,
teprve poté určuje dílčí cíle pro jednotlivé části vyučovacích jednotek.
Cílem výuky rozumíme kvantitativní a kvalitativní změny osobnosti žáka,
kterých dosáhneme vyučovacím procesem.

1.6 Stanovení cílů
Cílem výuky rozumíme kvantitativní a kvalitativní změny osobnosti žáka,
kterých dosáhneme vyučovacím procesem. Obecné cíle stanoví RVP v podobě
kompetencí a profilu absolventa. Specifické cíle obsahuje ŠVP a tematické
plány.

1.7 RVP
RVP je závazný, veřejně přístupný, otevřený dokument. Cíle jsou v RVP uvedeny
v podobě obecných cílů, klíčových a odborných kompetencí.
Odborné kompetence pro obor „Truhlář“ 33-56-H/01:
- Absolvent se naučí pracovat s technickou dokumentací a s návrhy
- Musí se umět samostatně učit a vyhodnocovat dosažený pokrok
- Naučí se řešit osobní i další pracovní a mimopracovní problémy
18

- Jedná ekonomicky v souladu s dnešními předpisy
- Dokáže pracovat se současnými informačními možnostmi
- Porozumí úkolu, který je vyžadován a zvolí vhodné řešení
- Musí umět zvolit správné postupy, varianty a využít zkušeností k jejich řešení
- Při práci i v životě se naučí komunikovat s ostatními lidmi a vyjadřovat svoje
názory
- Musí zvládnout řešit spolupráci s ostatními lidmi, hájit svoje názory a přístupy
- Zvládne alespoň jeden cizí jazyk
- Dál se rozvíjí a pokračuje ve vzdělávání
- Je třeba zvládnout kritiku, respektovat názory ostatních, jednat morálně
- Na trhu práce se musí orientovat a mít přehled o uplatnění
- Naučí se zvládat jednání se zaměstnavateli, porozumí základům podnikání
- Musí umět zhotovovat konkrétní výrobky a číst ve výkresech
- Provádí samostatně opravy a repase
- Používá správné materiály
- Zná a využívá různé technologické postupy
- Musí umět balit výrobky, skladovat a expedovat
- Pracuje s nářadím a stroji
- Musí zvládnout všechny druhy pil a soustružit
- Umí vrtání, broušení, frézování a dlabání
- Dbá na BOZP, dodržuje zákony a předpisy nejen při výkonu pracovní činnosti
- Také dodržuje práva jiných osob
- Usiluje o co největší kvalitu a umí opravit výrobek
- Jedná v souladu s pracovně-právními předpisy a ty dobře znát
- Musí nosit ochranné pomůcky, umět zásady první pomoci
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- Dosahuje co nejlepší kvality a dobře hospodaří se svěřenými prostředky
Absolvent se v tomto oboru může uplatnit při „vykonávání odborných prací ve
výrobě

nábytku

dřevostaveb,

a

zařízení,

stavebně

truhlářských

prvků

zahradní

architektury,

sportovních

výrobků,
potřeb,

lehkých
hraček,

domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin, při opravách a renovaci
truhlářských výrobků. Uplatnit se budou moci rovněž v oblasti výrobní kontroly,
případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky.
V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici
zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit“ (NÚOV, 2020).
Dosažené vzdělání je střední s výučním listem, délka vzdělávání je 3 roky,
forma denní studium:
Tabulka 1, Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání

Vzdělávací a obsahové
okruhy

Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu
vzdělávání
Týdenní

Celkový

3

96

6

192

Společenskovědní
vzdělávání

3

96

Přírodovědné vzdělávání

4

128

Matematické vzdělávání

3

96

Estetické vzdělávání

2

64

Vzdělávání pro zdraví

3

96

Vzdělávání v informačních
a komunikačních
technologiích

3

96

Ekonomické vzdělávání

2

64

Konstrukční příprava

5

160

Technologická příprava

12

384

Výroba a odbyt

34

1088

Disponibilní hodiny

16

512

Celkem

96

3072

Jazykové vzdělávání
-

český jazyk
cizí jazyk
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Minimální týdenní počet vyučovacích hodin je 29. V této práci se budu věnovat
vzorové přípravě na tematický okruh „VÝROBA A ODBYT“, pro který je
plánováno 34 hodin týdně.

1.8 Průřezová témata
- Občan v demokratické společnosti
- Člověk a životní prostředí
- Člověk a svět práce
- Informační a komunikační technologie

1.8.1 Občan v demokratické společnosti
Vytváření a upevňování postojů a hodnot žáků vzhledem k demokratické
společnosti, občanská gramotnost, působení demokratického klimatu školy.
Obsahuje:
•

etickou výchovu, kde „cílem je kladný přístup žáka k sobě samému
a z toho pramenící jeho přístup k životu, k ostatním lidem, k živé i neživé
přírodě, ke kulturním a jiným hodnotám, které lidé vytvářejí“ (MŠMT, 2007).

•

vytvoření demokratického klimatu školy, které řeší vzájemné vztahy mezi
žáky, učiteli, rodiči

•

získání znalostí a dovedností žáků pro občanskou informovanost
a zodpovědnost

•

promyšlené a funkční používání strategií výuky, aktivní metody práce
učitele, problémové, projektové, kooperativní učení, diskuze, simulace,
rozvoj prosociálního chování a funkční gramotnosti

•

mediální výchovu

Klíčové kompetence:
•

obecně - komunikativní, personální, sociální a pracovní kompetence

•

míra a schopnost racionálního úsudku, zodpovědnost, sebevědomí

•

tolerance, zodpovědnost k sobě i společnosti,
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•

orientování v médiích, rozeznání pravdy a manipulace, přiměřená kritika

•

sociální začlenění, komunikace, jednání s ostatními

•

rovnováha vlastních a společenských zájmů

•

ochrana a úcta k materiálním a duchovním hodnotám

Cíl:
•

formování a upevnění osobnosti

•

zvládnutí komunikace, stresu, konfliktů

•

uvědomění a upevnění vztahu ke společnosti

•

poznání problematiky světa, společnosti

•

orientace v médiích

•

vytvoření morálních zásad

•

základní znalosti práva

1.8.2 Člověk a životní prostředí
Příprava žáků na realizaci a opatření udržitelného rozvoje, environmentální
vzdělávání
Obsah:
•

biosféra v ekosystémovém pojetí – znalosti o ekologii, organizmech,
ekosystémech, ochraně přírody a krajiny

•

současné globální, regionální a lokální problémy – vztahy člověka
k přírodě, lidská

•

a populace a příroda

možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů – různé formy
nástrojů (ekonomické, právní atd.) pro přírodní prostředí

Klíčové kompetence:
•

získání informací o tématu

•

vytvoření hodnot a postojů k životnímu prostředí

•

sociálně-komunikativní
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Cíle:
•

pochopení souvislostí a jevů v environmentálním prostředí

•

pochopení vlivů přírody na člověka, zdraví a život

•

porozumění sociálním, ekonomickým a environmentálním aspektům
navzájem

•

respektování cílů udržitelného rozvoje

•

získání znalostí okolního prostředí

•

osvojení principů šetrného a odpovědného přístupu

•

estetické a citové vnímání

•

dodržování zásad zdraví a životního stylu

1.8.3 Člověk a svět práce
Úspěšné prosazení se na trhu práce a související znalosti a způsoby uplatnění.
Obsah:
•

hlavní obsah pracovní tematiky – práce, mzda

•

trh práce

•

školní vzdělávání a možnosti s ohledem na trh práce

•

získání informací o systémech práce a jim odvozených součástí

•

písemné a verbální možnosti a podmínky na pracovním trhu

•

obsah zákonů a předpisů

•

státní podpora a funkce týkající se zaměstnanosti

•

informační média

Kompetence:
•

identifikace a formování osobních priorit

•

informační gramotnost

•

vyhodnocení a rozhodování na základě informací

•

správná verbální a písemná komunikace
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Cíle:
•

uvědomění si odpovědnosti za vlastní osud a život

•

orientace v ekonomice, oblasti práce

•

práce s informacemi v pracovní oblasti

•

vyhledávání příležitostí a možnosti kvalifikací nebo rekvalifikací

•

písemné a verbální jednání se zaměstnavateli

•

základní principy, práva a povinnosti v pracovním poměru

•

využití informačního zázemí v oblasti zaměstnaneckých služeb

1.8.4 Informační a komunikační technologie
Seznámení s principy informační společnosti.
Obsah:
•

seznámení se s programem „Státní informační a komunikační politiky“

•

gramotnost a dovednosti v oblasti počítačů

•

využívání prostředků informačních a komunikačních technologií

•

seznámení a procvičení základního softwaru

•

cvičení konkrétních postupů a výuka potřebných programů

•

výuka pro osoby se zdravotním postižením

Kompetence:
•

zvládnutí a znalost obsahu informačních a komunikačních technologií

•

ovládání počítačů a hardwaru

•

zvládnutí potřebného softwaru

Cíle:
•

všeobecné vzdělání v oblasti komunikačních a informačních technologií

•

návaznost na ostatní předměty
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1.9 Školní vzdělávací program pro obor „Truhlář“
Na základě RVP je vypracován odpovídající „Školský vzdělávací program“, který
konkrétním způsobem stanovuje náplň vzdělávání.

1.9.1 Pojetí vyučovacího předmětu
Úspěch výuky vzhledem k její teoretické rovině a uplatňování poznatků do
praxe, spočívá ve třech základních rovinách:
•

získání odborných znalostí

•

nácvik a osvojení dovedností

•

správné a racionální návyky

Každý vyučovací předmět spočívá v teoretické části, která musí být
přenesena do praxe. Teprve praktické dovednosti prokáží kvalitu
a oprávněnost teoretické výuky. Přičemž nejde jen o manuální dovednosti.
Učitel musí žákovi vštípit správné a racionální zacházení s materiály,
technologickou, pracovní a bezpečnostní kázeň. Zvláště technologická
a organizační kázeň má velký vliv na kvalitu pozdější práce a samotného
výrobku.
Pedagog má jasnou představu o estetice a kvalitě výrobku. Toto je ale cíl
a cestu k němu je třeba upravit podle schopností žáka tím, že budou
vytvářeny dovednosti a návyky, které mu umožní provést požadovanou
činnost. Praktické návyky jsou nezbytným výsledkem a vykázáním
schopností učitele. Žák pracuje pod dohledem v dílnách, v individuálních
i sériových provozech a musí být schopen rozeznat vlastnosti dřeva
a uplatnit je na výrobní postup a na konkrétní výrobek.

1.9.2 Charakteristika učiva
Odborný výcvik okruhu „VÝROBA A ODBYT“ je rozvržen na 34 týdenních hodin
po celé studium. Proto se také postupuje od 1. ročníku navázáním na předmět
„Materiály“ – seznámením s postupy a základními vlastnostmi prvovýroby
a ochrany dřeva. Další 2. ročník samozřejmě vychází ze znalostí prvního
ročníku, když řadu poznatků je možné opakovat. Navíc se postupně žák
seznamuje se sušením, hypotermickou úpravou a strojním obráběním.
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Zároveň se žák učí zvládat výrobu přířezů a částí dřevených staveb. Ve 3.
ročníku se navazuje na získané vědomosti s rozšířením na komplexní
problematiku dřevostaveb, stavebně-truhlářských výrobků, dřevených obalů
a dalších dřevěných výrobků. Samozřejmě se opakuje učivo celého studia
se zaměřením na závěrečné zkoušky (MŠMT, 2007).

1.9.3 Hodnocení
Pro hodnocení žáka používá učitel tato kritéria:
•

ústní formou popíše jeho vědomosti a dovednosti z hlediska
samostatného řešení problémů a v návaznosti na teoretické
poznatky

•

vyhodnotí

konkrétní

samostatnou

práci

z hlediska

dodržení

technologických postupů a řešení, dodržení norem, invence
a celkové úrovně a správnosti provedení
•

v písemné části se hodnotí znalost technologií a navazujících
postupů

•

žák musí být hodnocen také z hlediska vlastní aktivity a patřičně
motivován

•

v neposlední řadě musí být brán zřetel na dodržování stanovených
termínů

1.9.4 Přínos

odborné

přípravy

z hlediska

tematického

a kompetenčního
a)

Rozvoj klíčových kompetencí (MŠMT, 2007 stránky 7 - 54):

•

samostatné uvažování, uplatnění logiky a tvořivosti

•

technický přístup, způsob a přesnost vyjadřování

•

formulování myšlenek a slovních obratů spolu s užíváním českého
jazyka a terminologická přesnost

•

otevřenost ve vyjadřování vlastního náhledu na věc, schopnost
komunikovat, uznávat názory a objektivně diskutovat
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•

dosažení zručnosti a dovednosti při práci s dřevem, přesnost,
pečlivost, odbornost

a)

Člověk a životní prostředí

•

šetření životního prostředí má při dřevovýrobě značný význam, je
třeba využít odpad pro další možnou výrobu

•

dřevo je přírodní a obnovitelný materiál, ke kterému je třeba být
šetrný

•

hospodárnost

•

využití možností trhu

b)

Svět práce

•

uplatnění na trhu práce i z hlediska komunikativnosti, schopnosti
řešit problémy, diskutovat, pracovat s novými technologiemi, daty,
pečlivost a samostatnost při řešení úkolů

Informační společnost
•

při výrobě ze dřeva je nepostradatelným pomocníkem počítač
a

správný

software,

je

třeba

využívat

jednak

informace

o technologiích, o nových výrobcích a materiálech, dokumentovat
výrobu a výrobky, využívat normy a porovnávat kvalitu
c)

Občanský přístup

•

jako občan se každý zapojuje do společenského dění, vyjadřuje
svoje názory, respektuje názory druhých, uznává svoje práva
a povinnosti ve vztahu k zaměstnavateli i k ostatním pracovníkům

•

musí se adaptovat na kolektiv, pracovní podmínky, umět jednat
s lidmi a vážit si současných možností a pokroku

1.10 Uplatňované metody výuky ve všech předmětech
1.10.1

Informačně receptivní metoda

Tato metoda spočívá v přímém předávání informací žákům a to přímým
prostřednictvím učitele. Realizuje se různými formami výkladu látky, popisem
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základních

skutečností,

demonstrací

učebních

postupů,

vysvětlováním

a použitím technických pomůcek (ŠVP, 2008).

1.10.2

Reproduktivní metoda

Spočívá v opakování učebních procesů. Závisí na způsobu interpretace
skutečností a obsahu výuky prostřednictvím úkolů, které stanovuje učitel.
V podstatě doplňuje a rozšiřuje informačně receptivní metodu formou ústní,
čtecí a písemnou. Samozřejmě se aplikuje také běžnou otázkou a odpovědí,
rozhovorem, řešením konkrétních i opakujících se úloh, modelováním situací
a grafickým postupem například rýsováním.
Obě metody pracují s již předem připravenými vědomostmi a poznatky.
V teoretické rovině jsou naprosto převládajícím prvkem a metodou výuky (ŠVP,
2008).

1.10.3

Metoda problémového výkladu

Tento postup spočívá ve využití iniciativy žáka a projevu jeho myšlení. Zároveň
se žák na vlastních chybách a nesprávném postupu učí, jak k problémům
přistupovat.
Učitel nejprve popíše problém. Společně s žáky pak analyzují podstatu
problému a snaží se přijít k společnému řešení. Většinou vznikne větší míra
postupů, které postupně odpadají až k optimalizaci řešení. Žák potom navrhne
vlastní řešení, které by mělo odpovídat postupu zjištěnému společně.
Tato metoda podporuje samostatnost a logiku uvažování, způsob řešení
a nakonec i vyjádření správného postupu. Musí být pod stálou kontrolou
učitele (ŠVP, 2008).

1.10.4

Heuristická metoda

Tato metoda je v podstatě aplikovanou metodou konkrétní činnosti. Žák
prostřednictvím určitých postupů a etap uplatnili vlastní přístup a tvořivost.
Učitel žáka dovede do konkrétní situace, ale nastíní problém nebo rozpor, který
je nutné řešit. Učitel může žákům oponovat, poukazovat na skutečné
i domnělé chyby a žák musí nacházet svoje řešení, aby v konečném důsledku
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došlo k řešení úkolu. Při zapojení více žáků vzniká diskuze, vtažení
do problému a všeobecné posuzování dané tématiky (ŠVP, 2008)

1.10.5

Výzkumná metoda

U této metody se vyžaduje již určitá znalost problematiky a procvičení
předchozích metod. Žák je postaven před problém, ke kterému má najít
řešení. Učitel stanovuje pravidla, vychází ze znalostí žáků, ale postup a řešení
nechává na nich (ŠVP, 2008).

1.10.6

Organizace výuky

Pro dosažení cílů výuky má škola předem připravený organizační plán. Každý
rok se realizuje týden teoretické výuky a týden praktického výcviku. Pravidelné
střídání navozuje budoucí pracovní režim. Ve 2. a 3. ročníku se navíc střídají
pracovní prostředí (ŠVP, 2008).
1.10.6.1

Základní formy výuky
•

individuální

•

hromadná

•

individualizovaná

•

diferencovaná

•

skupinová a kooperativní

•

projektová

•

otevřené vyučování

•

týmová

Pro vyučování odborného výcviku používám formu individuální, kdy každý žák
pracuje
po

na

svém

jednotlivých

zadaném

bodech

výrobku,

výrobního

kooperativní,

postupu,

které

kdy

žáci

pracují

jim

předvedu

a

diferencovanou, kterou používám při rozdílné rychlosti a umu žáků a také mezi
žáky oboru H a E.
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1.11 Tematický plán
Pro odborný výcvik se na základě ŠVP zpracovává tematický plán. Vymezuje
rozsah učiva, tematické okruhy a celky. Musí navazovat na ostatní odborné
předměty a být koordinován.

1.11.1

Předmět odborný výcvik

Odborný výcvik je podle definice Pedagogického slovníku „jedna z forem
praktického vyučování ve středních odborných školách, středních odborných
učilištích a střediscích praktického vyučování. Spočívá ve zhotovení výrobků,
výkonu služeb nebo prací obvykle ve skupině žáků. Vyučovací jednotkou je
vyučovací den, vyučovací hodina trvá 60 minut (Průcha, a další, 2013 str. 179).
„Vyučovací den bývá také nazýván učebním dnem, žáci tvoří malé skupiny
v průměru 9,5 žáka“ (ČŠI, 2014 str. 16).
(Stejskalová, 2013 str. 10) dodává, že cílem odborného výcviku je, aby žáci
postupně od ovládnutí jednotlivých úkonů a postupů dospěli ke zvládnutí
celých pracovních operací a různých druhů činností, což je nezbytná podmínka
pro vykonávání povolání v konkrétním oboru. Autorka dále formuluje
podmínku získání teoretických vědomostí ke zdůvodnění jejich činnosti, bez
kterých by odborný výcvik nebyl možný. Správná realizace postupů je
základním předpokladem kvalifikovaně odvedené práce.

1.11.2
•

Metody odborného výcviku

slovní výklad – většinou je zaměřený na problematiku zpracování dřeva,
popis a demonstrace výroby různých užitkových předmětů ze dřeva
a seznámení s technologiemi a novými postupy v oboru

•

problémové vyučování – učitel zformuluje problém a žáci navrhují
konkrétní technologické řešení

•

samostatná práce – žák je veden k vytvoření technologické dokumentace
a práce podle ní

V praktickém vyučování a odborném výcviku se vyžívají dále tyto metody:
•

práce s technikou a technickou dokumentací
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1.11.3

•

simulační metody

•

instruktáž

•

inscenační metody

•

cvičení

•

exkurze

Organizační formy

Nedílnou součástí myšlenkového pochodu učitele při přípravě na výuku je
stanovení struktury vyučovací jednotky, kterou je den. Učitel rozpracuje
vyučovací jednotku z hlediska obsahu a časové dotace k jednotlivým částem
vyučovací jednotky. Obecné členění vyučovací jednotky by mělo pokrýt tyto
hlavní části:
1. úvodní část – příchod žáků na pracoviště, kontrola připravenosti
(pracovní oděv, obuv, pomůcky), zápis do třídní knihy, žáci
si zkontrolují pracoviště – časově 1/8 vyučovací jednotky.
2. nové učivo – stanovení vzdělávacích cílů, motivace žáků, opakování
předešlého učiva, navázání novým učivem, seznámení s novým
učivem, rozbor a tvoření pracovního postupu, bezpečnost a hygiena
práce, předvedení nových pracovních činností (instruktáž či jiné
metody, viz kapitola 4.1.9) apod. – časově 1/4 vyučovací jednotky.
3. vlastní práce žáků – učitel průběžně kontroluje, opravuje činnost
žáků, radí a hodnotí, zatímco žáci pracují na zadané činnosti
– časově 1/2 vyučovací jednotky.
4. závěrečná část – nově zadané učivo je zopakováno, výsledky práce
žáků jsou zhodnoceny, učitel kontroluje úklid pracovišť a celkově
hodnotí

dosažené

výsledky

skupiny

v proběhlém

odborném

výcviku, žáci uklízí a odcházejí – časově 1/8 vyučovací jednotky.
V 1. ročníku probíhá výcvik v rozsahu 50 hodin týdně. Výuka se uskutečňuje
v dílnách nebo v provozech individuální a sériové výroby. Výukovými
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metodami je dedukce a indukce. Tematické celky na sebe navazují a to podle
teoretických předmětů: nauka o materiálech, konstrukce a výrobní zařízení.

1.11.4

Význam a úloha předmětu Odborný výcvik / 2 h

Učitel musí v předmětu Odborný výcvik po třech letech studia na základě
teoretických znalostí naučit konkrétní dovednosti k výrobě ze dřeva a s ním
souvisejících materiálů.

1.11.5

Bezpečnost a ochrana zdraví, požární předpisy / 12h

Každé pracoviště musí mít vydanou PŘÍRUČKU BOZP A PO.
Normy bezpečnosti a ochrany zdraví a praktické uplatnění
Pro každého žáka platí, že musí dodržovat předpisy BOZP a PO a musí s nimi
být prokazatelně seznámen. Navíc musí absolvovat školení a to nikoliv
jednorázově, ale periodicky po celou dobu školní výuky.

1.11.6

Organizační

uspořádání,

pracovní

místo,

organizace

a příprava pracoviště
Za organizaci práce v dílně odpovídá učitel odborného výcviku. Před začátkem
hodiny poučí o organizaci pracovního místa, předvede přípravu pracoviště a
během výuky průběžně kontroluje pracovní místo. Také zkouší žáky z pravidel
BOZP a PO.

1.11.7

Školní řád, dílenský řád

Každá škola má stanoven konkrétní školní a dílenský řád. Žáci jsou s ním
prokazatelně seznámeni. Oba řády jsou viditelně umístěny v každé třídě a na
každém

pracovišti.

Pedagog

namátkově

kontroluje

jejich

dodržování.

V případě porušení dochází k potrestání podle školního řádu, které může
skončit až vyloučením žáka ze školy.

1.11.8

Klasifikace a hodnocení

V podkapitole 4.3.3 je popsán přesný postup hodnocení učitele. Tento postup
je aplikovaný

na celou dobu výuky a žák podle něj postupuje ve výuce a

získává kladná či záporná hodnocení s odůvodněním.
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1.11.9

Zásady první pomoci

Obecné zásady, které musí každý žák znát (PrvníPomoc, 2009):
„První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém
ohrožení nebo postižení zdraví či života cílevědomě a účinně omezují rozsah
a důsledky ohrožení či postižení.
Základní zásady první pomoci:
Nejhorší je nedělat nic!
Nereaguje-li osoba ani na bolestivý podnět a zdá se vám, že ani po záklonu
hlavy nedýchá normálně nebo nedýchá vůbec, ihned začněte provádět masáž
hrudníku a umělé dýchání.
Vždy dbejte na bezpečnost ošetřovaného i svoji vlastní.
Nevíte-li si rady anebo vám vaše první pomoc připadá nedostatečná, volejte
zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) na tel. 155 nebo linku 112
Povinnost poskytnout zdravotní pomoc osobě, která jeví známky poruchy
zdraví, je dána zákonem a platí tedy pro každého, neposkytnutí první pomoci
je sankcionováno dle zákona.

1.11.10

Ruční opracování dřeva dle (ŠVP, 2008)/ 60h

V této podkapitole bude podrobně rozepsán Tematický plán uvedeného
Odborného výcviku a to pro dlabání, podélné a příčné řezání, ruční broušení
a ruční hoblování. Celý tematický plán je uveden v příloze.

1.11.11

BOZP, organizace práce, pracovní postupy

Pomocí demonstrace a vzorově připraveného pracovního místa musí žák
porozumět důvodům umístění ručního nářadí. Při práci s ručním nářadím
dochází k úrazům především špatnou organizací práce, nedostatečnou
opatrností, nevhodně připraveným nářadím nebo vlastní neopatrností
a později také přílišnou rutinou. Žák musí dosáhnout správné motoriky
pohybů, koordinace pracovních postupů a bezpečně a přehledně volit svojí
činnost. Přitom jsou mu objasněny rozdíly mezi pilou, dlátem, špičkou,
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hoblíkem, šroubovákem, kladivem a paličkou. Je také seznámen s organizací
ruční dílny.
Úloha učitele spočívá ve výkladu a demonstraci postupů a ukázek různých
druhů nářadí. K tomu použije platné předpisy a příslušné nářadí.

1.11.12

Seznámení s konkrétním pracovním místem

Žák si sám přebere a umístí nářadí tak, aby odpovídalo výkladu a demonstraci
učitele. Musí se naučit nejen nářadí umístit, ale také správně uložit. Přitom mu
učitel zadává otázky a upozorňuje na dodržování pravidel a předpisů BOZP.
Žák by měl vypracovat jednoduchou domácí práci na téma ruční nářadí
a krátce je popsat.

1.11.13

Broušení, seřizování a opět příprava i ukládání nástrojů

Žák musí ovládat ruční nářadí tak, aby plynule a bez váhání odpovídal
na dotazy učitele a neváhal s odpovědí. Ukládání a příprava nástrojů by měla
být víceméně automatická. Seznámí se také s broušením, brousícími kameny
a seřizováním nástrojů. Ke svojí práci využívá širší škálu předmětů, jako jsou
hoblíky, dláta, brousek, pilu a pilový pás, skřipec, cidlinu – ocílku a petrolej.
Učitel dbá, aby používání nástrojů bylo správné a účelné.

1.11.14

Druhy dřeva pro ruční opracování

Žák se musí precizně naučit rozpoznávat jednotlivé druhy dřevin a to
jehličnaté i listnaté. Stejně jako vědět, které jsou měkké a které tvrdé. Také
musí umět pojmenovat aglomerovaný a velkoplošný materiál. Učitel musí
vysvětlit a demonstrovat vlastní schopnosti a zkušenosti s rozpoznáváním
materiálu. Žák přes určitou chybovost se naučí dělit správně materiál
na základě pokusů a oprav. K výuce je třeba panel s druhy dřevin a dále běžný
materiál nebo příklady z ruční dílny.

1.11.15

Volba a měření materiálu

V této části se uplatní především měřící pomůcky. Zároveň se používají
pomůcky pro rýsování. Žák je instruktážně veden k narýsování jednoduchých
vzorů, jejich přeměření a výběr. Musí být schopen vadný materiál a umět
34

rozměřit na hrubo nebo na přesnou míru. Zároveň si procvičuje měrné
jednotky od metrů až po milimetry. Učitel zaměřuje svoji pozornost na výuku
a demonstraci vad materiálu jako jsou suky, praskliny, zásmolky, čelní dřevo
a pravá či levá strana. Tady také přichází v úvahu kromě demonstrací a ústního
zkoušení soutěž mezi žáky o získané dovednosti, neboť se rozšířila oblast
jejich znalostí a motorických dovedností. Učitel využije všech výukových
metod včetně heuristické a využít je možné také možnost nastolení problému
a jeho řešení. Žák by měl také zpracovat domácí úkol.

1.11.16

Odkorňování, sekání, štípání

Jako každou hodinu, kdy na začátku dbá učitel na dodržování BOZP a vede
k příkladnému udržování pořádku a opatrnosti s materiálem a nářadím, musí
v této hodině upozornit na počínající vyšší riziko úrazu. S tím souvisí přesné
vysvětlení postupů při opracování dřeva a dodržení zásad bezpečnosti. Žák by
už měl mít zvládnutou koordinaci pro práci s nářadím a pomůckami, ale nyní
následuje další a obtížnější fáze. Kromě demonstrací musí učitel žáka vést
k přesnému a důslednému dodržování pokynů a tak dlouho jej sledovat
a opravovat, dokud si nebude jist, že žák ovládá svoje nástroje. V této části je
nutní naučit žáka rozpoznávat druhy a části sekyr, co znamená poříz, jak
reaguje tvrdý a měkký materiál a jak přistupovat k nářadí z hlediska vlastností
dřeva. Hlavním hybným momentem jsou demonstrativně praktická cvičení,
která

by

měla

zlepšovat

dovednostní

charakteristiku

žáka.

Pracuje

se s běžným prknem, ale i s fošnou a k výuce je třeba sklad dřevěného
materiálu.

1.11.17

Vykružování a rýsování podle šablon

Správnost měření a rýsování je základním předpokladem pro práci s dřevem.
Žák se učí teoreticky rýsovat v předmětu Odborné rýsování. V ruční dílně pak
provádí za dozoru učitele orýsování a vykružování podle šablony. Učitel
provádí porovnávání práce a vlastní měření ke kontrole dovedností žáka.
Výuka se soustřeďuje na zvládnutí měrných jednotek a nástrojů – kružítka,
pokosníku, rejska a metru.
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1.11.18

Řezání ruční pilou

V této části se musí žák naučit komplexně zvládat práci s pilou. Tedy nejen
řezat, ale seřídit i nabrousit pily, použít vhodné nářadí, dodržování
stanoveného technologického postupu a velmi důležité je správné zvládnutí
motoriky při práci s pilou. Učitel dbá na přiměřené a vhodné používání
truhlářské hoblice, ručních pil a také těchto postupů: řez na rysce a vedle rysky,
řez pod rukou, příčný a podélný řez. Klasicky je zde hlavní demonstrace a poté
správné dodržení rad a pokynů učitele. K výuce přibývá nářadí a také materiál,
takže je nutné dbát na bezpečnost a organizaci práce.

1.11.19

Hoblování

Další důležitou činností při práci s dřevem je hoblování. Žák se musí naučit
správně rozebírat a nasazovat hoblíky, umět je seřídit a nabrousit a používat
vhodné nářadí. Dodržet je třeba pracovní postupy a vytvořit správnou
pohybovou činnost. Z hlediska teoretického musí žák umět popsat a rozlišit
druhy hoblíků, prakticky zvládnout příčné, podélné a čelní hoblování a znát
poděráky. K výuce slouží různé hranolky z odlišných druhů dřeva. Učitel
sleduje a opravuje žáka během každé jeho činnosti, zajišťuje přesnost
a preciznost plnění zadaných úkolů a zkouší průběžně z nabytých vědomostí.

1.11.20

Dlabání

Práce s dlátem vyžaduje dobrý odhad a koordinaci pohybů. Žák se musí naučit
zvážit a samostatně zvolit správný postup, dodržovat techniku i technologii
dlabání, správně používat poděráky a současně k předešlé výuce hoblování
zapracovat koordinaci s podélným a příčným dlabáním a paličkou. Praktické
a dovednostní návyky jsou rozhodující a je na učiteli, aby žáky kontroloval,
opravoval a sám demonstroval správné provedení. K výuce potřebuje dláta,
hranolky a různorodý dřevěný materiál. Vrtání včetně použití různých druhů
vrtáků
Žák je veden k daleko širší kombinaci různých metod práce s dřevem K vrtání
používá nejen ruční, ale i akumulátorové vrtačky s vyššími obrátkami. Opět
musí dbát na bezpečnost práce, dobře zajišťovat materiál a nářadí. Učí
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se rozeznat různé druhy vrtáků (spirálové, hadovité, frézovací, Forstnerův)
podle jejich využití a praktičnosti. Po zvládnutí motorické části vrtání a to
především u ručního způsobu, požívá špičku a provádí vrtání na materiálu
a skrz materiál. Učí se také pracovat s kolovrátkem. Dovednostně-praktické
ukázky by ho měly dovést k přesnému využití vrtání za různých podmínek
a podle zadaných úkolů. Druhy vrtáků musí perfektně znát, takže je namístě
domácí úkol a průběžné zkoušení. Práce se struhákem
Nejprve se žák seznámí s nářadím a bude mu zřejmá jeho funkce. Následně jej
seznámí učitel s technologickým postupem a předvede demonstrativně
postup při opracování dřeva. Žák se především musí naučit důmyslnému
a efektivnímu broušení a oblení hran, které je důležité hlavně pro finální část
výrobku. Musí také rozeznávat jednotlivé druhy struháků a znát jejich rozdíly.

1.11.21

Opracování pilníkem

Pilníků existuje celá řada a každý truhlář jimi finalizme výrobek nebo
přizpůsobuje materiál k dalšímu použití. Pilování pilníkem sice vypadá jako
poměrně jednoduché, ale vyžaduje přesnost a pečlivost stejně jako trpělivost.
Finalizace výrobku nebo plochy materiálu pilováním má někdy zásadní vliv
na kvalitu. Pomocí pilníků tak kromě přípravy plochy žák procvičí a naučí
se oblit hrany a kosit je do patřičných úhlů. Názorná ukázka postačuje
na základě demonstrace a poté je žák veden k vlastní zručnosti a pochopení
smyslu

1.11.22

a efektu pilování pilníkem.

Opracování dřevěného materiálu brusivem

Poslední fází jemného dodělání výrobku bývá použití různých brusných
materiálů. Učitel pomáhá vybrat materiál a seznamuje s jeho základními
vlastnostmi. Na žákovi je, aby posléze uměl sám vybrat správný brusný
materiál, kterým bývá ve velké míře využívaný smirkový papír a poté s pomocí
brusných špalíků sám dobrousil dřevěný výrobek. K tomu musí dobrušovat
jemné hrany dřeva, brousit plochu podle potřeby a zajistit hladkost tam, kde je
nezbytná. Na závěr těchto dokončovacích prací by měl žák vyzkoušet
a precizně ovládat řezání struhákem, pilování různými pilníky, umět kvalitně
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brousit se správným určením brusného materiálu, pilovat a vrtat. Všechny tyto
dovednosti musí být průběžně samostatně, ale později také ve vzájemném
kontextu zkoušeny, stále zdokonalovány a precizovány. Učitel by měl dbát
na to, aby žáci dosáhli co nejlepších praktických výsledků, protože těmito
postupy a metodami se budou zabývat převážnou část svojí profesní
působnosti. Na průběžné zkoušení a zdokonalování musejí navazovat testy
a praktické ukázky práce, které zároveň žáky motivují do další činnosti a výuky.

1.11.23

Okruhy znalostí a znalostní testy/ 18h

Na základě předchozí praktické výuky by měl učitel zajistit, aby si žáci osvojili
tyto vědomosti:

1.11.24

Konstrukční spojování dřeva/ 60h

Konstrukční spojování dřeva je tradičním způsobem spojování materiálu.
Způsob spojování prošel značnými změnami a tradiční dřevěné spoje jsou
nahrazovány jinými způsoby. Přesto mají tesařské spoje svoje nezastupitelné
místo a jejich obliba neklesá. Dělí se na spoje plošné, délkové, rohové
a středové.
▪

Pracovní postupy, ochrana zdraví, bezpečnost práce
(viz bod 6)

▪

Základy konstrukčních spojů

▪

Spojování dřevem

▪

Spojování kovem

▪

Lepící metody spojování materiálů, druhy lepidel

▪

Spoje rohové

▪

Spoje širokých dílů

▪

Spoje středové

▪

Spoje plošné a vlysy

▪

Okruhy znalostí a znalostní testy/ 18h

o Lepení a klížení / 20h
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▪

BOZP

▪

Podstata lepení

▪

Pomůcky a nářadí k lepení

▪

Lepení za studena

▪

Lepení za tepla

▪

Lepení za vysokých teplot

▪

Úprava materiálů, vady

o Technologická příprava dřeva/ 12h
▪

Bezpečnost páce

▪

Sušení dřeva

▪

Druhy dřevin

▪

Způsob sesychání a vlhkost

▪

Přírodní sušení

▪

Umělé sušení

▪

Ohýbání (plastifikace) dřeva

▪

Ohýbání ve vodní páře

▪

Průmyslové ohýbání dřeva

▪

Tepelná modifikace dřeva

▪

Chemické ohýbání dřeva

▪

Okruhy znalostí a znalostní testy/ 18h

o Ruční obrábění kovů a plastů/ 30h
▪

BOZP

▪

Postup a provedení výcviku

o Uskladnění a ošetřování materiálů/ 12h
▪

BOZP
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1.11.25

▪

Principy uskladnění

▪

Povětrnostní a jiné vnější vlivy

▪

Skladování velkých dílů

▪

Okruhy znalostí a znalostní testy/ 18 h

Příprava na vyučovací hodinu

Příprava na odborný výcvik má svoje specifické znaky. Především délka celého
výcviku je 6 – 7 hodin a vždy se týká nejen teoretické přípravy, ale také
přípravy pomůcek a různého vybavení.

1.11.26

Druhy příprav

Přípravu si většinou připravuje podle „Tematického plánu“ učitel sám. V úvahu
musí vzít pokrok žáků v teoretických předmětech a možnosti školy z hlediska
materiálního zabezpečení.
Podle Ryse ( (Rys, 1979), existují 2 druhy příprav:
•

blesková – volí se z důvodu nedostatku času a obsahuje vymezení metod,
prostředků a obsahu s tím, že jsou kladeny jen jednoduché otázky – „Co?,
„Jak“, Jakým způsobem?“

•

podrobná příprava, která zahrnuje mnohem více aspektů

U podrobné přípravy učitel zvolí cíl hodiny a dílčí cíle. Tomu předchází
didaktická analýza učiva. Podle volby obsahu učiva se vyberou metody,
pomůcky a postup, jak dosáhnout stanoveného cíle. Zvláště pečlivě je třeba
vyučovací jednotku časově správně rozvrhnout. Z hlediska organizace
se vyberou a připraví pracovní podmínky a typ vyučování. Velmi důležité je
motivování žáků a jejich aktivizace a také hledisko dosavadních znalostí. Učitel
si také musí uvědomit, jak si žáci dokáží osvojit kompetence a tedy jak látku
probrat. Poslední důležitou částí je kontrola, která by měla odpovídat učivu
a možnostem žáků. Vybral jsem si podrobnou písemnou přípravu.
Z hlediska přípravy na výuku je třeba vzít v úvahu dvě základní části:
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•

teoretická stránka

•

praktická a procesuální

V teoretické části se provede didaktická analýza probíraného tématu
(například dlabání). Dojde k posouzení vztahu k metodice, vlastním aktivitám,
potřebám a schopnostem žáků. V úvahu se musí vzít počet jednotek
a vycházet z ŠVP. Většinu poznatků je třeba si připravit z vlastních materiálů,
oficiálních je kritický nedostatek. Celý tento proces se poté převede
do didaktické formy.
V praktické části přípravy je třeba nejprve stanovit konkrétní cíle. K tomu
především vzniká potřeba zvolit vhodnou motivaci, která zapojí schopnosti
žáků realizovat cíle hodiny a dosáhnout požadovaných kompetencí. Z této
analýzy poté vzejdou metody, potřebné pomůcky a materiály. Písemně je poté
vytvořena vzorová příprava, která reflektuje celý vyučovací blok.

1.11.27
•

Vytvoření přípravy

přípravná část - je třeba znát cíl výuky podle tematického plánu, zajistit
si prostředky, způsob vedení výuky a vyhodnotit probíranou látku
z pedagogického hlediska

•

realizační část – nejprve provést organizační část a prověřit znalosti
z hlediska

teoretické

připravenosti,

motivovat

žáky

materiály

a pomůckami (vzorky, hotové výrobky předchozích ročníků), instruktáž
k dané problematice, provádění samostatné činnosti žáků, dotazy
•

hodnotící část – kontrola znalostí a výrobků, zopakování a vyhodnocení
hodiny

Poté, co je stanoveno téma, jsou přesně rozpracovány cíle vyučovací jednotky.
Místem výuky je dílna, případně externí pracoviště. Na výběru pracoviště záleží
způsob provedení vyučovací jednotky. Kognitivní cíle spočívají v získání
potřebných znalostí (například o druzích a vlastnostech materiálů), pochopení
jejich

vlastností,

způsob

aplikace,

rozbor

daných

metod

a

shrnutí

s hodnocením. Důležité jsou také afektivní cíle, aby žák vnímal, reagoval
a oceňoval probíhající proces a dále psychomotorické cíle. Ty jsou u oboru
41

„Truhlář“ zvláště podstatné, protože zajišťují manuální zručnost a pozdější
ovládání nástrojů a pomůcek. Jako metody didaktické práce jsou zvoleny
a střídány slovní instrukce s demonstračními a praktickými. Po vytvoření
přípravy jsou na základě vzorových příprav provedeny vyučovací jednotky.

1.12 Závěr teoretické části
Na základě provedeného popisu a analýzy jednotlivých učebních témat jsem
v další části vytvořil praktické přípravy. Ty vycházejí z poznatků v této
teoretické části. Jako učitel jsem shrnul teoretickou část, která se zabývá
ručním opracováním dřeva s důrazem na práci s pilou, hoblováním, dlabáním
a broušením. Z teoretické části vyplynuly didaktické závěry a návrhy
pracovních listů. Zároveň jsem popsal obsah učiva tak, aby odpovídal rozsahu
tematického plánu. Počty hodin jsou přibližné a mění se podle možností výuky
a schopností žáků.
Teoretická část je nezbytná proto, že navazuje přímo na praktickou a žáci
se neobejdou bez znalostí a naopak znalosti je potřeba ověřovat a provádět
odborný výcvik. Témata na sebe navazují a jsou přehledně uspořádána.
Tematický plán vychází z RVP a ŠVP, závisí na zkušenosti a není neměnný. Může
být rozšířen o specifické metody a cíle, aby vyhovoval pokroku u žáků
a postupu, který učitel zvolí. V této práci je podrobně popsáno, co má žák
zvládat teoreticky a dále následuje praktická část, kde se budou výsledky
a teoretické kompetence žáků uvádět do praxe.
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PRAKTICKÁ ČÁST
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2 Výuka a práce v dílně

Obrázek 1, Truhlářská dílna, https://www.truhlarstvi7.cz/gallery/nova-truhlarska-dilna-napraze-8/
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Obrázek 2, Truhlářská hoblice, https://www.rucni-naradi.cz/proma-pth-2100nb

2.1 Dlabání

Vzorová příprava na vyučovací jednotku (odborný výcvik):
/vyučovací jednotkou odborného výcviku je jeden vyučovací den, tzn. 1.ročník 6,5
hodiny/
Datum:

Obor vzdělávání: TRUHLÁŘ 33-56-H/01

Třída:

Počet žáků ve skupině:

Učitel odborného výcviku: p.Pletánek

Téma: Dlabání

Práce: Rýsování
Průchozí a neprůchozí dlab

Vzdělávací cíl:
žák se učí samostatnosti
připravuje a organizuje pracoviště pro výrobu daného výrobku
volí, používá a ukládá vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční opracování dřeva
volí a používá vhodné pracovní postupy ručního dlabání
Výchovný cíl:
seznámení s konkrétní bezpečností práce s dlátem
výchova a vedení k hospodárnému využití materiálu
vedení k zodpovědnosti za svůj výrobek
vedení k samostatnosti při práci a pracovním postupu
Struktura vyučovací jednotky:
Nástup na pracoviště

6:55

Kontrola ustrojenosti a přítomnosti

7:00 – 7:10

Zopakování již probraného názvosloví, kontrola nabroušení dlát, příprava pracoviště

7:10 – 7:40

Předváděcí instruktáž (narýsování na tabuli), předvedení rozrýsování výrobku, předvedení
a vysvětlení dlabání

7:40 – 8:50
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Výběr materiálu

8:50 – 8:55

Připomenutí BOZP pro práci s dlátem

8:55 – 9:00

Samostatná práce žáků (rýsování)

9:00 – 9:15

Kontrola rýsování a opravení chyb

9:15 – 9:40

Samostatná práce žáků (dlabání)

9:40 – 10:40

Kontrola provedené práce a vysvětlení chyb

10:40 – 11:30

Přestávka na oběd

11:30 – 12:00

Nový výrobek, samostatná práce žáků

12:00 – 13:00

Kontrola a hodnocení

13:00 – 13:20

Úklid nářadí a pracoviště

13:20 – 13:30

Odvedení žáků na šatnu

13:30

odřezky prken různé šířky a délky
Materiál a nářadí pro učební den:

nahoblovaná prkna 4,5 cm široká
sada dlát (nejčastěji 6;10;15;20;25), kladivo, metr,
tužka, úhelník, pravítko, pila čepovka

Rozbor vyučovací jednotky:

Žáci procvičovali pracovní operace s metrem,
tužkou, pravítkem a úhelníkem. Pracovali s dláty,
kladivem a pilou čepovkou.
Museli sloučit různé pracovní operace.
Rýsování → krácení (řezání napříč materiálem
na požadovaný rozměr) → rýsování → dlabání.
pojmenování dřevin a opakování názvosloví

Instruktáž:

předvedení práce s dlátem
připomenutí BOZP, pracovních a hygienických
zásad
Po ukončení pracovní činnosti budou žáci ústně
hodnoceni. Budou upozorněni na výrobní vady
a na to, jak jim předcházet.

Závěrečné hodnocení:

Všechny výrobky budou klasifikovány.
Nejméně zdařilé výrobky žáci v následujících
vyučovacích jednotkách vyrobí znovu.

Žáci jsou seznámeni s nástrojem, kterým je dláto určené k přesekávání vláken
dřeva. Čepel je zakončená břitem a zasazená do rukojeti. S dlátem žáci pracují
tak, že do něj narážejí dřevěnou paličkou. Nejprve je provedena instruktáž
a popis druhů dlát – existují plochá, čepovací, řezbářská a soustružnická. Dláto
se kolmo zasekne do boků dřeva a provádí se vylamování. Musím kontrolovat,
zda žáci dodržují základní zásady. Zda stojí zpříma, mají správně a pevně
upevněný materiál. Používají levou ruku k držení dláta a pravou paličku.
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Obrázek 3, Kružítko, https://www.obi.cz/zkousecky-a-merici-pristroje/lux-kruzitko-200-mmclassic/p/1855295

Obrázek 4, Dláta na dřevo, https://www.rucni-naradi.cz/proma-sada-rezbarskych-dlat-12ks

Obrázek 5, Dřevěné hranolky, https://www.drevorezba.cz/detail.aspx?kategorie=6952
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2.2 Podélné řezání

Vzorová příprava na vyučovací jednotku (odborný výcvik):
/vyučovací jednotkou odborného výcviku je jeden vyučovací den, tzn. 1. ročník 6,5
hodiny/
Datum:

Obor vzdělávání: TRUHLÁŘ 33-56-H/01

Třída:

Počet žáků ve skupině:

Učitel odborného výcviku: p.Pletánek

Téma: Podélné řezání

Práce: Rýsování
Podélný řez ruční pilou (ocaskou)

Vzdělávací cíl:
žák se učí samostatnosti
připravuje a organizuje pracoviště pro výrobu daného výrobku
volí, používá a ukládá vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční opracování dřeva
volí a používá vhodné pracovní postupy ručního řezání
Výchovný cíl:
seznámení s konkrétní bezpečností práce s ruční pilou
výchova a vedení k hospodárnému využití materiálu
vedení k zodpovědnosti za svůj výrobek
vedení k samostatnosti při práci a pracovním postupu
Struktura vyučovací jednotky:
Nástup na pracoviště

6:55

Kontrola ustrojenosti a přítomnosti

7:00 – 7:10

Seznámení s druhy pil a příprava pracoviště

7:10 – 7:30

Předváděcí instruktáž (narýsování na tabuli), rozrýsování výrobku, předvedení řezání

7:30 – 8:30

Výběr a rozdělení materiálu

8:30 – 8:40

Připomenutí BOZP pro práci s ruční pilou

8:40 – 8:45

Samostatná práce žáků (rýsování)

8:45 – 9:15

Kontrola a opravení nepřesnosti rýsování

9:15 – 9:30

Samostatná práce žáků (řezání)

9:30 – 10:45

Kontrola provedené práce a vysvětlení chyb

10:45 – 11:30

Přestávka na oběd

11:30 – 12:00

Nový výrobek, samostatná práce žáků

12:00 – 13:00

Kontrola výrobku, oprava chyb a hodnocení

13:00 – 13:15

Zopakování odborného názvosloví

13:15 – 13:20

Úklid nářadí a pracoviště

13:20 – 13:30

Odvedení žáků na šatnu

13:30
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Materiál a nářadí pro učební den:
nahoblovaná prkna různé šířky a 30 cm délky
(nejčastěji se používá smrk)
vyřezány vady (suky, praskliny)
pila ocaska; pila čepovka; metr; tužka; úhelník;
pravítko

Rozbor vyučovací jednotky:

Před žáky je první pracovní den, v předchozích
dvou dnech byli seznámeni s řádem školy a BOZP.
Nafasovali pracovní oblečení a obuv.
Pro většinu žáků je to poprvé, kdy drží nějaké
nářadí. Proto musí proběhnout proškolení názvů a
použití ručního nářadí s vysvětlením pracovních
operací. Řezání → hoblování → dlabání →
spojování.
pojmenování
veškerého
konkrétních dřevin

Instruktáž:

druhu

nářadí

a

předvedení práce s metrem a tužkou
připomenutí BOZP, pracovních a hygienických
zásad

Závěrečné hodnocení:

Po ukončení pracovní činnosti budou žáci ústně
hodnoceni. Budou upozorněni na vytvořené chyby
a výrobní vady. Správně zpracovaný výrobek bude
kladně
ohodnocen.
Všichni
žáci
budou
klasifikováni.
Nejméně zdařilé výrobky žáci v následujících
vyučovacích jednotkách vyrobí znovu.

Pro podélné řezání dřeva je charakteristické, že kopírujeme linii vláken dřeva. Je
nutné sledovat namáhanou část dřeva, protože dochází k většímu pnutí. Proto
také musí být pila dobře nabroušená. Její broušení si musejí žáci přesně
vyzkoušet a je třeba instruktáž a později opakovaná kontrola.

Obrázek 6, Broušení pily, https://www.chatar-chalupar.cz/brousime-pily-v-dilne
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Obrázek 7, Metr, https://www.obchodproremesla.cz/skladaci-metr-2m-dreveny-oboustrany-p7354/

Obrázek 8, Vzorník dřeva, https://www.nejremeslnici.cz/fotka/443873-drevene-police-a-terminal-propocitac
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Obrázek 9, Řez dřeva
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Obrázek 10, Řez různými pilami
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2.3 Příčné řezání

Vzorová příprava na vyučovací jednotku (odborný výcvik):
/vyučovací jednotkou odborného výcviku je jeden vyučovací den, tzn. 1. ročník 6,5
hodiny/
Datum:

Obor vzdělávání: TRUHLÁŘ 33-56-H/01

Třída:

Počet žáků ve skupině:

Učitel odborného výcviku: p.Pletánek

Téma: Příčné řezání

Práce: Rýsování
Příčný řez ruční pilkou (čepovkou)

Vzdělávací cíl:
žák se učí samostatnosti
připravuje a organizuje pracoviště pro výrobu daného výrobku
volí, používá a ukládá vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční opracování dřeva
volí a používá vhodné pracovní postupy ručního řezání
Výchovný cíl:
seznámení s konkrétní bezpečností práce s ruční pilou
výchova a vedení k hospodárnému využití materiálu
vedení k zodpovědnosti za svůj výrobek
vedení k samostatnosti při práci a pracovním postupu
Struktura vyučovací jednotky:
Nástup na pracoviště

6:55

Kontrola ustrojenosti a přítomnosti

7:00 – 7:10

Zopakování druhů pil a příprava pracoviště

7:10 – 7:30

Předváděcí instruktáž (narýsování na tabuli), rozrýsování výrobku, předvedení řezání

7:30 – 8:30

Výběr a rozdělení materiálu

8:30 – 8:40

Připomenutí BOZP pro práci s ruční pilou

8:40 – 8:50

Samostatná práce žáků (rýsování)

8:50 – 9:10

Opravení nepřesnosti rýsování

9:10 –9:30

Samostatná práce žáků (řezání)

9:30 – 10:50

Kontrola zpracování a vysvětlení chyb

10:50 – 11:30

Přestávka na oběd

11:30 – 12:00

Nový výrobek, samostatná práce žáků

12:00 – 13:00

Kontrola výrobku, oprava chyb a hodnocení žáků

13:00 – 13:15

Zopakování odborného názvosloví

13:15 – 13:20

Úklid nářadí a pracoviště

13:20 – 13:30

Odvedení žáků na šatnu

13:30
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Materiál a nářadí pro učební den:
nahoblovaná prkna 6 cm široká a 30 cm dlouhá
(nejčastěji smrk)
vyřezání vady (praskliny; suky)
pila čepovka; metr; tužka; úhelník; pravítko

Rozbor vyučovací jednotky:

Žáci procvičovali pracovní operace s metrem,
tužkou, pravítkem a úhelníkem. Pracovali s ruční
pilou čepovkou. Museli sloučit již naučené rýsování
s příčným řezáním. Je to začátek pracovních
postupů.
Měření → rýsování → řezání.

Instruktáž:

pojmenování nářadí a ukázání konkrétních druhů
dřevin
předvedení práce s ruční pilou čepovkou
připomenutí BOZP, pracovních a hygienických
zásad
Po ukončení pracovní činnosti budou žáci ústně
hodnoceni. Budou upozorněni na výrobní vady
a na to, jak jim předcházet.

Závěrečné hodnocení:

Všechny výrobky budou klasifikovány.
Nejméně zdařilé výrobky žáci v následujících
vyučovacích jednotkách vyrobí znovu.

Příčné řezání je nejběžnějším způsobem dělení dřeva. Je třeba kontrolovat
psychomotorické dovednosti žáků a korigovat jejich přístup a postupy. Žákům,
kteří nezvládají tyto operace, se věnuji individuálně a nakonec každý tuto činnost
zvládne.
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Obrázek 11, Provedení řezu, kóty v mm

2.4 Ruční broušení

Vzorová příprava na vyučovací jednotku (odborný výcvik):
/vyučovací jednotkou odborného výcviku je jeden vyučovací den, tzn. 1. ročník 6,5
hodiny/
Datum:

Obor vzdělávání: TRUHLÁŘ 33-56-H/01

Třída:

Počet žáků ve skupině:

Učitel odborného výcviku: p.Pletánek

Téma: Ruční broušení

Práce: Ruční broušení dlát a hoblíků
Rozebrání a seřízení hoblíků, uklizení nářadí

Vzdělávací cíl:
žák se učí samostatnosti
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připravuje a organizuje pracoviště
volí a ukládá vhodné nástroje a nářadí pro ruční broušení
volí a používá vhodné pracovní postupy ručního broušení
Výchovný cíl:
seznámení s konkrétní bezpečností práce při broušení nářadí
výchova a vedení k hospodárnému využití materiálu
vedení k zodpovědnosti za svůj výrobek
vedení k samostatnosti při práci a pracovním postupu
Struktura vyučovací jednotky:
Nástup na pracoviště

6:55

Kontrola ustrojenosti a přítomnosti

7:00 – 7:10

Seznámení s dláty a hoblíky, rozebrání hoblíku, příprava pracoviště

7:10 – 7:45

Předváděcí instruktáž (narýsování na tabuli a předvedení broušení)

7:45 – 8:45

Připomenutí BOZP pro ruční broušení

8:45 – 8:50

Samostatná práce žáků a průběžná kontrola práce

8:50 – 10:00

Kontrola nabroušeného nářadí

10:00 – 10:20

Oprava špatně nabroušeného nářadí (učitel odborného výcviku opraví na elektrické
kotoučové brusce chybně nabroušené kusy), žáci si musí opět ručně přebrousit

10:20 – 11:30

Přestávka na oběd

11:30 – 12:00

Kontrola nabroušení, oprava chyb a hodnocení

12:00 – 12:50

Ukázka ukládání nářadí a nástrojů na pracovní stůl (hoblici) a ve skříňce

12:50 – 13:15

Zopakování odborného názvosloví

13:15 – 13:20

Úklid pracoviště

13:20 – 13:30

Odvedení žáků na šatnu

13:30

dláta a hoblíky k nabroušení
Materiál a nářadí pro učební den:

brousek
hadr a kelímek s vodou
(z důvodu bezpečnosti nepoužívat sklenice)

Rozbor vyučovací jednotky:

S žáky bylo zkontrolováno nafasované nářadí
(dláta, hoblíky), některé nové nářadí je třeba hned
na začátku opravit na el. kotoučové brusce. Již
použité nářadí se musí pečlivěji zkontrolovat. Na
používaném nářadí UOV vysvětlí chyby vzniklé při
ručním broušení.
pojmenování částí hoblíků a dlát

Instruktáž:

předvedení ručního broušení
připomenutí BOZP, pracovních a hygienických
zásad
Po ukončení pracovní činnosti budou žáci ústně
hodnoceni. Budou upozorněni na vzniklé chyby při
ručním broušení.
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Všichni žáci budou klasifikováni.
Závěrečné hodnocení:

Špatně nabroušené nářadí (křivé nebo dokulata)
bude učitelem odborného výcviku opraveno na el.
kotoučové brusce. Žáci je znovu nabrousí při další
vyučovací hodině.

Správné zvládnutí technologie broušení znamená nácvik vedení rukou
brusného nástroje. Žák si připraví dřevěný kvádr, který musí mít správně velkou
plochu. Přítlak si žák zkouší sám. Podstatou je využití různě hrubých materiálů
podle toho, jak má vypadat výsledná plocha. Žáky učím využívat pružnost
brusného materiálu a zachovat správný postoj.

Obrázek 12, Broušení, https://www.idnes.cz/hobby/dilna/v-truhlarske-dilne-brousimedrevo.A080730_153117_hobby-domov_MIB

Obrázek 13, Struhák, http://www.vyukovematerialy.cz/prace/rocnik6/ptm4.htm
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Obrázek 14, Brusný materiál, https://cs.wikipedia.org/wiki/Brusn%C3%BD_pap%C3%ADr

2.5 Ruční hoblování
Vzorová příprava na vyučovací jednotku (odborný výcvik):
/vyučovací jednotkou odborného výcviku je jeden vyučovací den, tzn. 1. ročník 6,5
hodiny/
Datum:

Obor vzdělávání: TRUHLÁŘ 33-56-H/01

Třída:

Počet žáků ve skupině:

Učitel odborného výcviku: p.Pletánek

Téma: Ruční hoblování

Práce: Rýsování
Nahoblování hranolku na přesný rozměr

Vzdělávací cíl:
žák se učí samostatnosti
připravuje a organizuje pracoviště pro výrobu daného výrobku
volí a ukládá vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční opracování dřeva
volí a používá vhodné pracovní postupy ručního hoblování
Výchovný cíl:
seznámení s konkrétní bezpečností práce s ručním hoblíkem
výchova a vedení k hospodárnému využití materiálu
vedení k zodpovědnosti za svůj výrobek
vedení k samostatnosti při práci a pracovním postupu
Struktura vyučovací jednotky:
Nástup na pracoviště

6:55

Kontrola ustrojenosti a přítomnosti

7:00 – 7:10

Seznámení s druhy hoblíků a příprava pracoviště

7:10 – 7:30

Výběr materiálu

7:30 – 7:35

Předváděcí instruktáž (narýsování a zakótování výrobku na tabuli), předvedení hoblování

7:35 – 7:55

Opakování pracovního postupu při řezání

7:55 – 8:00

58

Připomenutí BOZP pro práci s ruční pilou a hoblíkem

8:00 – 8:10

Samostatná práce žáků (dělení materiálu řezáním), hoblování

8:10 –10:00

Kontrola přesnosti rozměrů a pravého úhlu

10:00 – 10:15

Nový, opakovaný výrobek, samostatná práce žáků

10:15 – 11:30

Přestávka na oběd

11:30 – 12:00

Samostatná práce žáků

12:00 – 12:45

Kontrola přesnosti rozměrů a hodnocení žáků

12:45 – 13:00

Úklid pracoviště

13:00 – 13:20

Zopakování pracovního postupu a názvosloví použitého nářadí

13:20 – 13:30

Odvedení žáků na šatnu

13:30

Materiál a nářadí pro učební den:

připravené hrubé odřezky fošen (smrk, borovice)
pila ocaska; metr; tužka; úhelník; hoblík

Rozbor vyučovací jednotky:

Žáci procvičovali pracovní operace s metrem,
tužkou
a pravítkem. Pracovali s ruční pilou a
ručním hoblíkem. Museli sloučit již naučené řezání
s novou výrobní operací – hoblováním. To je
donutilo použít správné pracovní postupy.
Rýsování → řezání → hoblování.
pojmenování nářadí a konkrétních druhů dřevin

Instruktáž:

předvedení práce s ručním hoblíkem
připomenutí BOZP, pracovních a hygienických
zásad
Po ukončení pracovní činnosti budou žáci ústně
hodnoceni. Budou upozorněni na výrobní vady a
na to, jak jim předcházet.

Závěrečné hodnocení:

Výrobky budou klasifikovány.
Nejméně zdařilé výrobky budou v následujících
vyučovacích jednotkách vyrobeny znovu.

K hoblování používáme různé druhy hoblíků. Žákům ukážu, jak vypadají
a popíšu jejich možnosti. Existuje hoblík uběrák, hladík, klopkař a macák
s klopnou. První fází je příprava hoblíku, který musí být správně nabroušený.
Stejně tak musí hoblík brát dřevo ve výši asi listu papíru. Proto je nutné želízko
seřídit pomocí klínku svrchu.
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Obrázek 15, Hoblování dřeva, https://www.chatar-chalupar.cz/hoblovani-dreva/

3 Závěr
V této práci jsem provedl shrnutí odborné přípravy oboru „Truhlář“ s tím, že
v tematické části byla provedena kompletní teoretická příprava na ruční
opracování dřeva, téma „VÝROBA A ODBYT“. Byly vytvořeny materiály, které
slouží k vzorové přípravě, kterou jsem na základě teoretické přípravy provedl
pro dlabání, podélné a příčné řezání, ruční broušení a hoblování. Rozhodl jsem
se pro podrobnou přípravu, ve které jsem popsal tuto strukturu: organizační
část a ověření teoretických znalostí. V další části jsem žáky motivoval
předvedením výrobků, ukázáním fotografií a například videa. Nejobtížnější
část hodiny spočívá v instruktáži. Žákům jsem opakovaně předváděl správné
úkony, kterých by měli metodicky dosahovat. Poté žáci prováděli samostatnou
činnost a kontroloval jsem průběžně nedostatky. K tomu je potřeba
vysvětlovat, korigovat chyby a případně reagovat na další podněty. Při této
části vznikne řada podnětů, a tudíž musí učitel alternativně rozšířit výuku
například o popis nových materiálů nebo postupů. V kontrolní části jsou
zhodnoceny výrobky a pracovní postupy. Nakonec se zopakuje stručný obsah
hodiny, dosažené kompetence a zadá domácí příprava. Pracoviště musí být
uvedeno do řádného stavu.
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Praktické přípravy jsou základní pomůckou k výchově a výuce odborné
přípravy. Proto jsem je uspořádal a popsal, jak postupovat, aby bylo dosaženo
kompetencí, které v učebním oboru „Truhlář“ mají žáci získat, což byl hlavní cíl
této práce.
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Příloha – seznam zákonných norem
Seznam zákonných norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
Jednotlivým zákonům BOZP, které jsme pro vás vybrali, se věnujeme pod tímto
seznamem.
Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce.
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a
pracovní prostředí.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci.
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů.
Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce.
Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
Vyhláška č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány
těhotným zaměstnankyním…
Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování.
Vyhláška č. 104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při
posuzování a uznávání nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání
záznamu o úrazu
Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákoník práce a zrušuje zákon o
úrazovém pojištění zaměstnanců
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních
značek a značení a zavedení signálů.
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Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do
kategorií, …
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování OOPP.
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
osobní ochranné prostředky.
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací.

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím

zářením.
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a
pracovních postupů při práci v lese.
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého
báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení.
Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických
zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich
bezpečnosti.
Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
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Příloha Tématický plán
učebního oboru „Truhlář“

1.

ročník

1) Úvod/2h
Význam a obsah předmětu
2) BOZP/12h
Základní normy a předpisy
BOZP v práci a v pracovním procesu
Organizační řád školy
Pracovní prostředí a pracoviště
Hygiena a dodržování předpisů
Obsah školního řádu, řád pracoviště, dílny
První pomoc
3) Ruční opracování dřeva/60h
BOZP, organizace práce, pracovní postupy
Seznámení s konkrétním pracovním místem
Broušení, seřizování a opět příprava i ukládání nástrojů
Druhy dřeva pro ruční opracování
Volba a měření materiálu
Odkorňování, sekání, štípání
Vykružování a rýsování podle šablon
Řezání ruční pilou
Hoblování
Dlabání
Opracování pilníkem
Opracování dřevěného materiálu brusivem
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Okruhy znalostí a znalostní testy/18h
4) Vytváření konstrukčních spojů
Pracovní postupy, ochrana zdraví, bezpečnost práce
Základy konstrukčních spojů
Spojování dřevem
Spojování kovem
Lepící metody spojování materiálů, druhy lepidel
Spoje rohové
Spoje širokých dílů
Spoje středové
Spoje plošné a vlysy
Okruhy znalostí a znalostní testy/ 18h
Lepení a klížení / 20h
BOZP
Podstata lepení
Pomůcky a nářadí k lepení
Lepení za studena
Lepení za tepla
Lepení za vysokých teplot
Úprava materiálů, vady
Technologická příprava dřeva/ 12h
Bezpečnost páce
Sušení dřeva
Druhy dřevin
Způsob sesychání a vlhkost
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Přírodní sušení
Umělé sušení
Ohýbání (plastifikace) dřeva
Ohýbání ve vodní páře
Průmyslové ohýbání dřeva
Tepelná modifikace dřeva
Chemické ohýbání dřeva
Okruhy znalostí a znalostní testy/ 18h
Ruční obrábění kovů a plastů/ 30h
BOZP
Postup a provedení výcviku
Uskladnění a ošetřování materiálů/ 12h
BOZP
Principy uskladnění
Povětrnostní a jiné vnější vlivy
Skladování velkých dílů
Okruhy znalostí a znalostní testy/ 18 h
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Evidence výpůjček
Prohlášení:
Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým
podpisem, že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury.

Jméno a příjmení: Ivan Pletánek
V Praze dne: 10. 7. 2020
Jméno

Podpis:

Oddělení/pracoviště Datum

Podpis
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