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Uplatnění absolventa 

Absolvent se uplatní v potravinářském průmyslu při vykonávání jednoduchých činností při 

výrobě potravinářských výrobků zejména při výrobě chleba, běžného, jemného a trvanlivého 

pečiva. Je připravován především pro výkon jednodušších činností při skladování surovin 

a pomocných látek, při přejímce, přípravě, třídění, úpravě a hodnocení surovin 

k technologickému zpracování, manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky, při 

jejich hodnocení, balení a expedici. Uplatní se při obsluze a jednoduché údržbě strojů 

a zařízení v potravinářské výrobě. Na základě dosaženého vzdělání se uplatní v pozici 

zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých potravinářských provozech jako dělník 

pekařské výroby a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských výrobků.  

 

Předpokládané vědomosti, dovednosti obecného charakteru 

 Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent: 

 rozuměl vzájemnému vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti lidí, rozuměl 

fungování demokracie a byl ochoten se aktivně občansky projevovat, 

 uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval 

práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, 

nepodléhal xenofobii, rasismu, a intoleranci, 

 pochopil význam aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření 

společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém 

měřítku, 

 získal kladný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám a zasazoval se o trvale 

udržitelný rozvoj životního prostředí, 

 chápal význam a nutnost celkového osobního rozvoje a profesní připravenosti, byl 

vybaven základními dovednostmi pro styk s lidmi, 

 byl schopen samostatného rozhodování, kritického myšlení a jednal odpovědně, 

 uvědomoval si stále vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace 

pracovních dovedností, 

 byl ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací, uvědomoval si 

vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lid, 

 se v ústním i písemném jazykovém projevu snažil dodržovat jazykové normy, aby se 

výstižně a logicky správně vyjadřoval, v českém jazyce ovládal pravopisné jevy 

a základní slohové postupy,  

 rozuměl základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, uměl vyhledávat, 

hodnotit a třídit matematické informace a dokázal používat získané matematické 
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poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích, 

rozvíjel logické myšlení při řešení konkrétních problémů ve své profesi, 

 rozuměl základním principům přírodních jevů a zákonů, jejich vzájemným vztahům 

a souvislostem, osvojil si a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu 

a prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují, zasazoval se o zlepšování životního prostředí 

a o jeho trvale udržitelný rozvoj, 

 byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady 

správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si odpovědnost za vlastní 

zdraví, byl poučen o škodlivém vlivu návykových látek a jejich negativního dopadu na 

lidský organismus, 

 projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný 

k ostatním, 

 dovedl ve své profesní oblasti identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti 

jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat 

efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je, 

 vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a profesionálního 

chování zná obecná práva a povinnosti  zaměstnavatelů a pracovníků 

 dovedl pracovat s osobním počítačem, uměl využívat informačních zdrojů 

v pracovním i mimopracovním životě, 

 měl vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak 

z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu 

k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů 

a orientoval se i v základních ekonomických otázkách této problematiky,  

 přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly, pracuje v týmu, spolupracuje při řešení 

problémů s jinými lidmi. 
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Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru 

 Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent: 

 využíval odbornou potravinářskou terminologii zaměřenou zejména na problematiku 

pekařské výroby, 

 sledoval vývoj v oboru a reagoval na něj, volil prostředky a způsoby vhodné pro 

splnění úkolů, využíval dříve nabytých zkušeností a vědomostí, 

 vykonával za přísného dodržování hygienických předpisů přípravu, vážení a úpravu 

základních druhů surovin používaných při výrobě širokého sortimentu pekařských 

výrobků, včetně přípravy polotovarů pro cukrářskou výrobu, vlastní výrobu těst 

a přípravu hmot, náplní a polev, tvarování jednodušších druhů cukrářských výrobků, 

jednoduché zdobení a modelování výrobků, 

 znal složení a vlastnosti základních druhů surovin, podmínky jejich skladování a jejich 

využití v cukrářské výrobě, 

 znal základní technologie přípravy těst, hmot, náplní a polev, tvarování výrobků, 

principy pečení a dohotovování pekařských výrobků včetně zdobení a způsoby 

uchovávání hotových výrobků v závislosti na jejich trvanlivosti,  

 vybíral vhodné suroviny a pomocné látky pro daný technologický postup, 

 připravoval, upravoval a zpracovával suroviny podle technologického postupu ručně 

nebo strojově na vybrané polotovary a výrobky, 

 uplatňoval při zdobení výrobků estetická hlediska, 

 měl přehled o strojích a zařízeních používaných v pekařské výrobě, 

 nakládal se surovinami, energiemi, odpady, vodou a dalšími látkami ekonomicky 

a s ohledem na životní prostředí, 

 obsluhoval potravinářské stroje a zařízení při přípravě, úpravě a zpracování surovin  

a polotovarů,  

 při práci uplatňoval zásady bezpečnosti práce, rozpoznal možnost nebezpečí úrazu 

nebo ohrožení zdraví, 

 dodržoval zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti. 

 

 


