
Zadání práce pro ty, kdo už jsou skoro přijati  
 
Markétka (cukrářka) 
 
Milá Markétko, 
 
tvým úkolem po dobu dálkové výuky bude následující práce, kterou už si budeš trénovat 
částečně svoje budoucí povolání. Trošku tím předběhneme čas, bude to, jako bys už byla na 
střední škole . 
 
Zadnání A: 

1. Upeč doma nějakou sladkou dobrotu 
2. Vytvoř pracovní postup pro vše, co budeš vařit tak, abych to podle toho postupu 

dokázala upéct doma i já nebo kdokoli jiný! 
3. Doplň fotkami a nezapomeň se podívat, co vše a v jakém pořadí se v pracovním 

postupu musí nafotit 
4. Podívej se na nějaké weby o vaření, dám ti tipy, kam mrknout, abys věděla, co vše je 

potřeba napsat a nafotit a jak  
(např.: https://www.redbull.com/cz-cs/11-instagram-uctu-gastro-jidlo-vareni,  
 https://www.recepty.cz/, https://www.vareni.cz/, https://www.apetitonline.cz/recepty 

5. NA FOTKÁCH BUDEŠ VŽDYCKY ALESPOŇ Z ČÁSTI VIDĚT I TY (nemusí to být na 
všech, ale musí být jasné, že jsi opravdu pracovala ty osobně a sama, že jsi fotky 
nestáhla z netu, nebo za tebe nepekla máma)  

6. Postup i s fotkami mi pošli do mailu – ideálně v nějakém dokumentu jako je WORD 
nebo PWP…ne v mailu!  
 

Zadání B 
1. Až budeš mít hotovo-upečeno, tak se pokus nafotit jídlo jako reklamní fotograf tak, 

aby bylo hodně lákavé a abys ho mohla vystavit jako reklamu na svůj podnik – 
pekárnu, bistro, kavárnu…co já vím 

Opět se podívej na web, jak takové fotky jídla vypadají, jak je nejlíp jídlo vyfotit, aby vypadalo 
super krásně a sbíhaly se nad ním sliny (mrkni třeba se: https://www.vitalia.cz/clanky/food-
styling-tipy-a-triky-pri-fotografovani-jidla/...) 

2. Napiš jednoduchý slogan*, jednu větu, která bude lákavou pozvánkou do tvého 
podniku a kterou doplníš k fotce jídla 

3. Bude to vlastně taková reklamní fotka s popiskem 
4. Svůj výtvor mi opět pošli ve Wordu, nebo lépe v PWP  

 
Na svou práci máš čas do konce května, doporučuju ti ale průběžně mi něco poslat, abys 
věděla, že jsi na správné cestě…  
 
Hodně zdaru! 
Pavla Charvátová 
 
*Slogan je krátký textový útvar obvykle čistě prospěšné povahy a charakteru. Jedná se často jen o 
stručné heslo či snadno zapamatovatelnou průpovídku, jež slouží primárně k upoutání pozornosti 
čtenáře či posluchače 
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