
 

 

 

 

 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA  
 

k projektu 
 

„TVORBA VZD ĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO PRACOVNÍKY V OBLASTI 
GASTRONOMIE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI“ 

CZ.1.07/3.2.11/03.0117  
 
 
Vzdělávací projekt pro zvýšení kvalifikace pracovníků kaváren ve Středočeském kraji byl 
zahájen v lednu 2014 a ukončen ke dni 31.10.2014. Jeho realizátorem byla nezisková 
organizace Institut pro ženy, o.s. 
 
Cílem projektu bylo vytvoření nabídky dalšího vzdělávání v oblasti přípravy kávy ve 
Středočeském kraji - pro zaměstnance a zájemce o práci ve všech gastronomických 
podnicích, kde se připravuje káva.  
 
V rámci projektu byly vytvořeny dva samostatné, komplexní a inovativní vzdělávací kurzy: 

1.    Kvalifikovaný barista  -  prezenční kurz ,  zajištěný zkušeným  lektorem, 
podpořený  plně vybavenou mobilní učebnou a kvalitně zpracovanou učebnicí, cílený 
na zájemce  (i nováčky)  o práci v gastro službách.Tato skupina potřebuje větší péči a 
hlavně vyšší  podíl osobního přístupu. Díky mobilní učebně se kurz může uskutečnit 
v kterémkoli místě Středočeského kraje. 
2.    Kvalifikovaný barista- e-learningový kurz , je sofistikovaný baristický kurz, plně 
podporující flexibilitu vzdělávání. Je cílený primárně na stávající zaměstnance 
v oboru gastronomie, kteří mají přístup k profesionálnímu kávovaru a mohou si 
zkoušet výukové moduly- formou videí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaměření kurzů bylo v souladu s potřebami cílové skupiny i poptávkou na trhu.  Na trhu 
ve Středočeském kraji (ani celé ČR) nejsou kurzy v této podobě dostupné, proto byly oba 
programy nejprve metodicky vytvořeny a poté pilotně ověřeny v praxi. Prezenčním kurzem 



 

 

 

 

v mobilní učebně prošly 4 osoby, e-learningovým kurzem 10 osob. Poté byly programy dále 
precizovány dle připomínek účastníků.   
 
Pro potřeby školení v prezenčním kurzu bylo nakoupeno technické a provozní vybavení pro 
mobilní učebnu na přípravu kávy, byla vytvořena prezentace k výuce a komplexně 
zpracovaná učebnice o podrobných postupech při přípravě kávy s názornými  doprovodnými 
fotografiemi.  
 
V rámci přípravy e-learningového kurzu byla vytvořena webová platforma, dostupná na 
adrese  www.baristaonline.cz s e-learningovými moduly. Kurzy jsou rozděleny do 4 modulů, 
v rámci kterých je představena vždy daná oblast pomocí instruktážních videí a názorných 
fotografií. Celý coffee learning je zakončen závěrečným testem. Po jeho úspěšném složení si 
účastníci mohou sami vygenerovat certifikát o absolvování kurzu. 
 
Kurzy plně podporují konkurenceschopnost na trhu práce. Účastníci obou programů získají 
znalosti a dovednosti v oblasti přípravy kávy dle italských standardů, ale i alternativních 
metod, to znamená že jsou po odborné stránce připraveni k povolání baristy. 
 
 
Programová nápl ň kurzů:  
1. Teorie – káva, historie, seznámení s technikou 
2. Praxe – příprava kávy – nápoje na bázi espressa, šlehání mléka, servírování 
3. Praxe – alternativní metody přípravy kávy a jejich servírování 
4. Praxe – technické vybavení, údržba. 
 
Z hodnocení podpořených účastníků vyplynulo, že se kurzy setkaly s velmi kladným přijetím, 
účastníci hodnotili profesionalitu lektora, praktický způsob výuky v mobilní učebně i nové 
poznatky. 
 
 
 
V dalších dvou letech mohou těmito programy projít i další zájemci, a to v rámci další 
udržitelnosti projektu. Informace zájemcům rádi poskytneme na emailu 
info@institutprozeny.cz nebo na telefonním čísle 774 477 303. 
 
Tento projekt č. CZ.1.07/3.2.11/03.0117 byl financován z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
 


