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Úvod 

Hlavní partner 

Instituce pro vzdělávání dospělých Dante 

Další partneři zodpovědní za realizaci 

Instituce pro vzdělávání dospělých Dante, Městská knihovna Rijeka, GLAFKA, ArtSmart a Unione della 
Romagna Faentina vyvinou obsah jednotlivých vzdělávacích modulů. Euni Partners následně navrhne 
úpravy pro implementaci obsahu pro seniory, kteří mají speciální vzdělávací potřeby nebo obtíže. 
Každý z partnerů přeloží výstup do svého národní jazyka, tak aby veškeré aktivity a materiály byly 
dostupné v šesti evropských jazycích: angličtině, chorvatštině, češtině, lotyšštině, italštině a bulharštině. 

Záměr Plánu online četby 

Plán online četby byl vyvinut s cílem zprostředkovat, podporovat a proměnit čtenářskou zkušenost 
dospělých za využití nových technologií. Hlavním záměrem je zlepšit přístup starších dospělých k novým 
komunikačním technologiím a rozvíjet kulturu čtení mezi lidmi staršími šedesáti let. 

Cílová skupina 

Místní studijní skupiny o dvanácti účastnících ve věku 60+, kteří májí zájem rozvíjet své kompetence, získat 
přístup ke zdrojům četby na internetu a připojit se k online komunitám. Ze zmíněných 12 účastníků budou 
mít dva starší dospělí určitý typ znevýhodnění nebo obtíží.  

Každá partnerská organizace povede jednu takovou dvanáctičlennou skupinu (72 účastníků celkem), každá 
ze skupin absolvuje Plán online četby pro starší dospělé. 

Struktura Plánu online četby 

Plán sestává z šesti modulů rozvoje a radí, jak obsah implementovat se seniory, kteří mají speciální 
vzdělávací potřeby nebo obtíže.  

Těchto šest modulů obnáší 60 hodin tréninku, kdy jedna hodina je definována jako 45 minut výuky/učení. 
Celkem 30 hodin probíhá prezenčně, zbylých třicet potom online, prostřednictvím Komunitního portálu 
pro čtení online.  
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Moduly a témata Plánu online četby 

MODULY TÉMATA DOTACE (HODINY) 

NA 
TÉMA 

PRE
ZEN
ČN
Ě 

(30) 

ONLINE 
(30) 

CELKE
M 

(60) 

1: Využívání digitálních 
technologií 
 

Vyhledávání informací 3 1 2 

22 

E-mail  4 3 1 

Sociální sítě  6 6 0 

Komunitní portál pro čtení 
online  1 0 1 

Knihovní katalogy online  4 0 4 

Aplikace pro čtení online 4 2 2 

2: Kritické čtení  

 

Kritické čtení 2 1 1 

10 Fake news a dezinformace 5 3 2 

Bezpečnost na internetu 3 1 2 

3: Komunikace a diskuze 
 

Komunikační dovednosti 1 1 0 

5 Příprava diskuze 2 0 2 

Soudržnost skupiny 2 0 2 

4: Čtenářské kluby Typy čtenářských klubů 2 1 1 

9 Založení čtenářského klubu 3 2 1 

Sestavení plánu četby 4 2 2 

5: Kritické psaní Úvod do kritického psaní 4 1 3 9 
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Knižní recenze 3 3 0 

Nové články a příspěvky 2 0 2 

6: Hostující autoři Výběr literárních hostů 1 0 1 

5 Organizace literárních akcí 2 2 0 

Moderování diskuze 2 1 1 

 

 

Výsledky Plánu online četby 

OBLASTI ZNALOSTI DOVEDNOSTI POSTOJE 

1: Využívání 
digitálních 
technologií 

● Znalost dostupných 
internetových 
vyhledávačů. 

● Znalost a schopnost 
srovnat digitální 
aplikace a 
komunikační 
nástroje v online 
prostředí jako 
sociální sítě, 
nástroje pro 
videohovory a e-
maily.  

● Znalost definice 
silného hesla. 

● Znalost 
potenciálních 
hrozeb v online 
prostředí. 

● Schopnost 
vyjmenovat, popsat 
a porovnat 
relevantní aplikace 
pro čtení 
elektronických knih 
a jejich různé 
formáty. 

● Znalost dostupných 
uložišť titulů v 

● Používání 
internetových 
vyhledávačů k 
hledání informací. 

● Nastavení a 
používání silného 
heslo. 

● Založení a 
používání e-mailu a 
účtu pro 
videokonference. 

● Založení a 
používání účtu na 
sociálních sítích. 

● Bezpečné používání 
různých aplikací a 
nástrojů. 

● Nastavení a 
používání aplikací 
pro čtení 
elektronických 
knih. 

● Využívání 
dostupných uložišť 
titulů v národním 
jazyce i v 
angličtině. 

● Využívání místních 
online knihovních 
katalogů.  

● Větší schopnost 
ocenit, jak online 
prostředí umožňuje 
a podporuje 
komunikaci a učení. 

● Větší povědomí o 
tom, jak mohou být 
knihovnické služby 
využity k rozvoji 
digitálních 
kompetencí. 

● Větší sebejistota v 
používání 
digitálních 
technologií pro 
komunikaci a četbu. 

● Vetší otevřenost ke 
zkoumání a 
experimentování s 
digitálními 
technologiemi. 
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národním jazyce i 
v angličtině. 

● Znalost procesu 
půjčování a 
stahování 
digitálních titulů ve 
své zemi. 

● Registrace do 
Komunitního 
portálu pro čtení 
online a využívání 
portálu k 
samostudiu. 

2: Kritické čtení  

● Znalost pojmů fake 
news a 
dezinformace. 

● Znalost definice 
pojmů kritické 
myšlení a podtext. 

● Schopnost 
rozpoznat a popsat 
způsoby přijímání 
informací z médií. 

● Znalost negativních 
dopadů fake news 
na společnost. 

● Schopnost porovnat 
a zvolit 
důvěryhodná 
média. 

● Znalost pojmů 
krádež identity. 
Povědomí o 
způsobech, jak na 
internetu chránit 
své údaje. 

● Rozpoznání fake 
news a 
dezinformací. 

● Kritická 
interpretace textů. 

● Schopnost 
nacházet v textech 
doslovné i 
metaforické 
významy. 

● Schopnost rozvíjet 
kreativní a 
analytické myšlení. 

● Rozvážné využívání 
a sdílení osobních 
údajů v online 
prostředí. 

● Větší povědomí o 
následcích fake 
news ve 
společnosti. 

● Větší sebejistota v 
rozlišování fake 
news a 
dezinformací od 
faktických 
informací. 

● Zvýšené povědomí 
o knihovnických 
službách a jejich 
pomoci v přístupu k 
důvěryhodným 
informacím. 

3: Komunikace 
a diskuze 

● Znalost problémů 
běžných ve 
skupinové 
komunikaci a 
způsobů, jak je řešit. 

● Schopnost 
analyzovat příklady 
problémů skupinové 
komunikace. 

● Znalost kroků ve 
výzkumném 
procesu. 

● Znalost struktury a 
procesu diskuze. 

● Znalost způsobů, jak 
podpořit soudržnost 
skupiny. 

● Schopnost 
rozpoznat a 
vysvětlit, proč jsou 
empatie a 

● Praxe v aktivním 
naslouchání a 
asertivní 
komunikaci. 

● Řešení 
potenciálních 
komunikačních 
překážek ve 
skupině. 

● Formulace a 
využívání klíčových 
otázek a témat za 
účelem vyvolání 
konverzace nebo 
diskuze. 

● Moderování diskuzí 
a účast v nich. 

● Výzkum a příprava 
na diskuze. 

● Ocenění a přijímání 
názorů ostatních. 

● Větší schopnost 
oceňovat 
demokratické a 
empatické způsoby 
komunikace ve 
skupině v offline i 
online prostředí. 

● Zvýšené povědomí 
o důležitosti 
empatie, úcty, 
přístupnosti a 
autentičnosti v 
komunikaci. 

● Zvýšené povědomí 
o důležitosti 
skupinových 
rituálů. 
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demokratické 
hodnoty důležité 
pro lepší 
komunikaci. 

● Posilování vztahů s 
vrstevníky a 
ostatními členy 
místní komunity. 

4: Čtenářské 
kluby 

● Schopnost definovat 
a popsat, co je to 
on/offline čtenářský 
klub a jaké jsou jeho 
benefity. 

● Znalost různých 
modelů a formátů 
čtenářských klubů.  

● Schopnost definovat 
dobrý plán četby. 

● Znalost různých 
způsobů 
komunikace v 
období mezi 
setkáními.  

● Vytvořit návrh 
čtenářského klubu. 

● Zvolit vedoucího a 
organizátora 
čtenářského klubu. 

● Vybrat témata, 
autory a díla pro 
tematická čtení. 

● Navrhnout online 
čtenářský klub 
(virtuální diskuze, 
socializace na 
internetu). 

● Uplatnit 
organizační 
dovednosti a 
realizovat na 
internetu 
kolaborativní 
aktivity. 

● Zvýšená ochota ke 
spolupráci a 
otevřenosti. 

● Otevřenost ke 
spolupráci v rámci 
kreativního týmu. 

 

5: Kritické psaní 

● Schopnost popsat a 
analyzovat knižní 
recenze. 

● Schopnost popsat a 
analyzovat 
příspěvky na 
internetu. 

● Znalost dostupných 
blogů a serverů s 
knižními recenzemi. 

● Využívat dostupné 
a relevantní 
stránky s knižními 
recenzemi. 

● Napsat a zveřejnit 
knižní doporučení 
nebo recenzi. 

● Napsat a zveřejnit 
krátký zápis ze 
skupinového 
setkání. 

● Využívat Komunitní 
portál pro čtení 
online. 

● Zvýšená ochota ke 
kritickému psaní 
bez předsudků. 

● Zvýšená sebejistota 
v komunikaci na 
internetu s 
ostatními uživateli. 

6: Hostující 
autoři 

● Schopnost připravit 
doporučení pro 
výběr ideálního 
literárního hosta. 

● Schopnost popsat 
knihy a témata pro 
diskuzi s autorem. 

● Znalost procesu 
zkontaktování 
hostujících autorů a 
organizace literární 
akce v knihovně. 

● Naplánovat akci 
spojenou se 
setkáním online 
čtenářského klubu. 

● Moderovat 
konverzaci nebo 
diskuzi. 

 

● Zvýšená sebejistota 
v plánování akcí a 
zvaní literárních 
hostů. 

● Zvýšené povědomí 
o knihovnických 
službách a jejich 
pomoci v organizaci 
literárních akcí. 
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Než začnete: Doporučení pro školitele 

V tomto oddíle naleznete doporučení pro školitele všech kvalifikací a zkušeností. Pokud si je 

přečtete před zahájením programu, pomohou vám kurz i jednotlivé skupinové aktivity vést lépe. 

Příprava na workshop je nezbytná proto, že školitelům umožní přizpůsobit průběh výuky tak, aby 

odrážel aktuální informace a sedl na míru cílům učení a míře zkušenosti účastníků. A také pomůže 

školiteli zajistit, že realizované aktivity budou pro skupinu vhodné a účastníci se s nimi ztotožní. 

 

Všeobecná doporučení pro práci se staršími lidmi: 

● Před zahájením kurzu vyhodnoťte, s jakou motivací, očekáváními a znalostmi o 

probíraných tématech účastníci přichází. Poté program uzpůsobte jejich potřebám. 

● Nastavte srozumitelné cíle.  Diskuze umožní účastníkům, aby protichůdné názory vnímali 

citlivě a nezaujatě. 

● Nastavte jasná pravidla. Zdvořile poslouchejte, respektujte názory ostatních, kritizujte 

nápady, ne lidi, a vyhněte se agresivnímu jazyku. 

● Buďte pozitivní a trpěliví. Myslete na to, že starší studenti potřebují ke splnění úkolů 

jasné instrukce, četná opakování a více času. 

● Přizpůsobte časovou dotaci jednotlivých aktivit. Délku jednotlivých aktivit je třeba 

vnímat pouze jako orientační. Školitel musí dotaci přizpůsobit zájmu skupiny. Některé 

aktivity lze prodloužit či zkrátit.  

● Aktivity vybírejte podle zájmů účastníků. Doporučujeme vynechat ty, které jsou pro ně 

méně relevantní a soustředit ve větší míře na ty oblasti a aktivity, s nimiž mohou mít 

problémy, nebo které je více zajímají. 

● Dbejte na civilizovanou diskuzi. Pokud je to nutné, vstupte do diskuze a připomeňte 

účastníkům, že je třeba respektovat právo ostatních na vlastní názor. Stejně tak opravujte 

nesprávné informace a zajistěte, aby diskuzi studenti nevnímali jako útok na svou osobu. 

Docílíte toho tím, že se budete soustředit na myšlenky spíše než na jejich autory. 
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● Zdůrazňujte, že skupina je bezpečný prostor pro zdravý a svobodný dialog bez 

předsudků.  

● Školitel by měl dát všem účastníkům prostor, aby se zapojili. Moderovat diskuzi může 

být náročné, zvláště pokud někdo přispívá velmi aktivně. Úkolem moderátora je vytvořit 

pro každého prostor, aby se mohl vyjádřit, a podporovat účastníky, kteří jsou stydlivější.  

 

 
Autorská práva 

Všechny učební materiály jsou licencovány pod mezinárodní licencí Creative Commons 

Attribution – Noncommercial – ShareAlike 4.0. 

 

 

 
 

C BY-NC-SA: Tato licence umožňuje dílo distribuovat, remixovat, upravovat a rozšiřovat 

prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu, pouze pro nekomerční účely a za 

předpokladu, že vždy odkážete na tvůrce. Pokud dílo upravíte, remixujete nebo rozšíříte, máte 

povinnost ho opatřit stejnou licencí. 

 

Licence CC BY-NC-SA zahrnuje následující podmínky: 

BY – Máte povinnost uvést autora. 

NC – Dílo je možné používat pouze pro nekomerční účely. 

SA – Veškeré adaptace díla musí být opatřeny stejnou licencí jako dílo původní. 
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Všeobecné tipy pro školitele na podporu a začlenění studentů se speciálními 

potřebami  

Starší lidé mají často velmi omezené nebo žádné zkušenosti s používáním digitálních nástrojů a 

technologií obecně. Mívají také různé vzdělávací obtíže jako zhoršené vidění nebo sluch, 

omezenou mobilitu a další. Proto tento oddíl nabízí školitelům užitečné tipy, jak zajistit inkluzivní 

a efektivní proces učení. Jako první, je-li to možné, zjistěte při plánování kurzu od účastníků, jestli 

mají nějaké speciální potřeby. Pokud tomu tak je, zjistěte si všechny potřebné informace, abyste 

mohli školení vhodně přizpůsobit.  

Bez ohledu na to, jestli ve skupině jsou, nebo nejsou účastníci se speciálními vzdělávacími 

potřebami, doporučujeme zajistit alespoň dva dobrovolníky (studenty, vnoučata apod.), kteří 

budou studentům v průběhu workshopu nápomocni a poskytnout jim při aktivitách potřebnou 

podporu. V případě účasti studentů se zvláštními vzdělávacími potřebami doporučujeme přizvat 

navíc ještě dobrovolníka pro každého z těchto účastníků.  

V případě účasti studentů se zrakovým postižením se musí školitelé předem připravit a zajistit 

odečítač obrazovky a další nástroje jako elektronické čtečky a hardware a software ovládaný 

hlasem. Školitel a dobrovolníci musí být, v případě potřeby, připraveni instalovat odečítač 

obrazovky na mobilní telefon účastníka. Současně musí účastníci se zrakový znevýhodněním 

dostat sluchátka, aby nebyl narušen proces učení ostatních studentů. Na následujícím odkaze (v 

angličtině) naleznete přehled nástrojů, které je možné bezplatně využít: 

(https://usabilitygeek.com/10-free-screen-reader-blind-visually-impaired-users/). 

Některé aplikace, o kterých bude v průběhu školení řeč, mají funkcionalitu pro zrakově postižené 

uživatele. Facebook například nabízí funkci automatického alternativního textu, využívá 

technologie rozpoznání obličeje a objektů k vyváření popisu obrázků pro lidi z komunity 

nevidomých nebo zrakově znevýhodněných. 

https://www.facebook.com/help/216219865403298/ 
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Pokud jsou součástí skupiny účastníci se sluchovým postižením, školitelé si musí předem připravit 

přístroj se softwarem na převod mluveného slova na text tak, aby byly všechny aktivity těmto 

studentům přístupné. (https://www.android.com/accessibility/live-transcribe/). 

V případě účasti studentů s omezenou mobilitou je důležité pro pořádání školení zvolit místo, 

které je dostatečně přístupné a nabízí potřebné zázemí. V případě nutnosti je možné přístroje 

běžně používané v rámci workshopů nahradit takovými, které lze místo používání myši ovládat 

hlasem. 

Je důležité mít na paměti, že školitelé a dobrovolníci, kteří se budou na workshopu podílet, se 

musí s využívanou asistivní technologií seznámit předem.  Je také vhodné představit hlavní 

funkcionality těchto softwarů účastníkům školení a podporovat je v jejich používání, dokud si na 

technologie nenavyknou. V takových případech musí školitel při tvorbě učebního plánu počítat 

s časem, materiály či přípravou navíc.  

U výukových modulů, kde je to příhodné, jsou uvedeny další tipy a doporučení, jak školení upravit 

či přizpůsobit.  
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Modul 1: Využívání digitálních technologií 

Přehled modulu 

Název modulu Modul 1: Využívání digitálních technologií 

Cílová skupina 

 

Lidé ve věku 60+, kteří májí zájem rozvíjet své kompetence s cílem získat 
přístup ke zdrojům četby na internetu a připojit se k online komunitám. 

Cíl v oblasti rozvoje 
kompetencí 

 

Tento modul je součástí komplexního souboru modulů a zdrojů pro četbu 
starších dospělých za využití nových technologií. První modul je úvodní a 
pomůže cílové skupině využívat klíčové informační a komunikační 
technologie a programy k vyhledávání informací, komunikaci a přístupu k e-
knihám.  

Výsledky učení v 
oblasti rozvoje 
kompetencí 

 

Po absolvování modulu účastníci: 

● Znají dostupné internetové vyhledávače. 
● Znají a umí srovnat digitální aplikace a komunikační nástroje v 

online prostředí jako sociální sítě, nástroje pro videohovory a e-
maily.  

● Znají definici silného hesla. 
● Znají potenciální hrozby v online prostředí. 
● Jsou schopni vyjmenovat, popsat a porovnat relevantní aplikace pro 

čtení elektronických knih a jejich různé formáty. 
● Znají dostupná uložiště titulů v národním jazyce i v angličtině. 
● Znají proces půjčování a stahování digitálních titulů ve své zemi. 
● Používají internetové vyhledávače k hledání informací. 
● Umí si zvolit a používat silné heslo. 
● Umí používat e-mail a účet pro videokonference 
● Umí si založit a používat účet na sociálních sítích. 
● Bezpečně používají různé aplikace a nástroje. 
● Umí si zvolit a používat aplikace pro čtení elektronických knih. 
● Využívají dostupná uložiště titulů v národním jazyce i v angličtině. 
● Využívají místní online knihovní katalogy.  
● Umí se zaregistrovat do Komunitního portálu pro čtení online a 

využívat portál k samostudiu. 
● Mají větší schopnost ocenit, jak online prostředí umožňuje a 

podporuje komunikaci a učení. 
● Mají větší povědomí o tom, jak mohou být knihovnické služby 

využity k rozvoji digitálních kompetencí. 
● Jsou si jistější v používání digitálních technologií pro komunikaci a 

četbu. 
● Jsou otevřenější ke zkoumání a experimentování s digitálními 

technologiemi. 
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Délka 22 hodin  

Témata Vyhledávání informací, e-mail, sociální sítě, Komunitní portál pro čtení 
online, online knihovní katalogy, aplikace pro čtení elektronických knih. 

Příprava 

 

● Najděte si místnost se stoly, židlemi, počítači a projektorem. Prostor 
si zarezervujte alespoň dva měsíce před realizací workshopu. 

● Zajistěte si lektory, kteří povedou plánované aktivity. 

● Informujte účastníky o záměru workshopu, jeho cílech a o 
programu, který je čeká. Ujistěte je také, že není třeba, aby 
v souvislosti s tématy, která budou probírána, měli zvláštní 
zkušenosti či znalosti. 

● Zajistěte občerstvení a obědové pauzy, případně účastníkům 
poskytněte informace o možnostech stravování v okolí.  

● Zeptejte se účastníků, zda mají nějaké specifické vzdělávací potřeby, 
abyste mohli připravit a zařídit studijní prostředí a vybavení, které 
budou odpovídat jejich potřebám. 

● Zajistěte na workshop alespoň dva dobrovolníky, kteří budou 
účastníkům k ruce.  

 

A1.1 Vyhledávání informací 

Osnova pro prezenční výuku 

Č. Vzdělávací aktivity Dotace 

(minuty
) 

Výukové 
metody 

 

Potřebný 
materiál/vyba

vení 

Úpravy pro 
studenty se 
speciálními 
potřebami 

1. Úvod a icebreaker 
Školitel zahájí lekci krátkým úvodem a 
prezentací prvního bloku a jeho hlavních 
cílů. Následně dá účastníkům prostor, 
aby se představili. Lektor představí 
handout A1.1 - Kompetenční strom. 
Účastníci si z diagramu vyberou postavu, 
se kterou se nejvíce ztotožňují (takovou, 
která nejlépe odpovídá jejich úrovni 
digitálních kompetencí a sebevědomí v 
používání digitálních nástrojů) a vybarví 

10 Icebreaker Handout A1.1 
- 
Kompetenční 
strom  
 

Účastníci se 
sluchovým 
postižením 
obdrží popis 
úkolu v psané 
podobě a 
dostanou k 
dispozici 
přístroj 
schopný 
převést 
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ji. Školitel začne a představí svou úroveň 
kompetencí. Poté pokračují účastníci, 
postupně ukazují diagram ostatním a 
vysvětlují, proč se rozhodli právě pro tu 
konkrétní postavu.   

mluvený 
projev na 
text.  
Účastníci se 
zrakovým 
postižením 
svou úroveň 
digitálních 
kompetencí 
namísto 
vybarvování 
popisují 
ústně.  

2. Aktivita: K čemu využíváte internet? 
Účastníci se rozdělí do skupinek po 
čtyřech. Každá se skupin dostane papíry 
a tužky. Vzhledem k tomu, že hlavním 
cílem tohoto oddílu je vyhledávání 
informací na internetu, lektor skupiny 
vyzve, aby diskutovaly o tom, k čemu je 
internet možné využít. Rozdá jim 
Handout 2 s následujícími větami: 
Využívám internet k… /Moje rodina 
využívá internet k.… Účastníci prezentují 
své nápady. Školitel na jejich diskuzi 
naváže prezentací v PowerPointu a 
pokládá doplňující otázky: Kdy jste 
naposled použili internet? Můžete popsat 
svou zkušenost s internetem za poslední 
týden? Co byste na počítači rádi dělali? 
Na koho se obracíte, když potřebujete 
pomoc? Jak se připojujete k internetu? 
 

10 Prezentace 
Diskuze 
Skupinová 
aktivita 
 

Handout 
A1.1. – K 
čemu 
využíváte 
internet? 
Papíry 
Tužky 
Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace 
A1 – 
Vyhledávání 
informací 

 

3. Aktivita: Vyhledávání na internetu 
Účastníci jsou vyzváni, aby si sedli k 
počítačům a zapnuli je. Školitel okolo 
nich prochází a v případě potřeby 
pomůže. Následně se účastníků ptá, jaké 
znají internetové vyhledávače a vysvětlí, 
že existují různé, například Firefox, 
Chrome a další. Školitel studentům 
předvede, jak otevřít Google Chrome a 
poukáže přitom na adresní řádek na 
domovské obrazovce vyhledávače. Poté 
účastníkům sdělí, že zadání internetové 
adresy do tohoto okna a stisknutí klávesy 
Enter představují jeden způsob, jak 

 20 Prezentace 
Prakticky 
zaměřená 
samostatn
á práce  

Počítače 
PowerPoint 
A1 – 
Vyhledávání 
informací 

Školitel 
předvede, jak 
upravit 
rozlišení/velik
ost stránek, 
jas a kontrast 
obrazovky. 
Školitel 
účastníkům 
ukáže, jak 
upravit 
hlasitost 
zvuku. 
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požadovanou stránku zobrazit. Školitel 
tento krok názorně převede a následně 
účastníky orientuje: název stránky a její 
účel v horní části, odkazy na různé typy 
informací, horní, spodní a postranní 
menu, tlačítko zpětné šipky. 
 
Na základě předpokladu, že většina 
seniorů využívá internet ke čtení zpráv, 
zaměřuje se následná aktivita na 
prohlížení zpravodajských portálů. 
Lektor účastníkům zadá, aby na internetu 
vyhledali následující informace: a) 
předpověď počasí na nadcházející týden; 
b) nejaktuálnější místní události; c) 
nejnovější sportovní novinky; d) program 
kina či divadla na víkend. Účastníci si 
zvolí jednu ze zmíněných kategorií a 
začnou příslušné informace na internetu 
vyhledávat. Školitel jim průběžně 
asistuje. Prochází mezi účastníky a 
ujišťuje se, že jsou všichni schopni 
internetovou stránku zadat a zobrazit. 
 

6. Evaluace: 
Školitel lekci uzavře a požádá účastníky, 
aby uvedli tři klíčová slova, která 
vystihují, co se v průběhu programu 
naučili. Následně je vyzve, aby se o ně 
podělili s ostatními a vysvětlili, proč 
právě tato slova považují za důležitá. 
Následuje stručná skupinová diskuze. 

5 Evaluace   

 

Handout A1.1 – Kompetenční strom 

Název 
modulu 

Vyhledávání informací 

Název 
aktivity 

Kompetenční strom 

 

Číslo aktivity Handout A1.1 – Kompetenční strom 

. 
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Popis aktivity Zvolte si na obrázku postavu, se kterou se nejvíce ztotožňujete (takovou, která 
nejlépe odpovídá úrovni vašich digitálních kompetencí a vašemu sebevědomí v 
používání digitálních nástrojů) a vybarvěte ji.  
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Handout A1.2–K čemu využíváte internet? 

Název modulu Vyhledávání informací 

Název aktivity K čemu využíváte 
internet? 

Číslo aktivity Handout A1.1–K čemu využíváte 
internet? 

Popis aktivity K čemu využíváte internet? Jak ho využívá vaše rodina? 
Uveďte všechny příklady, které vás napadnou: 

● k online nakupování 
●  
●  

 

A1.2 E-mail 

Osnova pro prezenční výuku 

Č. Vzdělávací aktivity Dotace 

(minuty
) 

Výukové 
metody 

 

Potřebný 
materiál/vy

bavení 

Úpravy pro 
studenty se 
speciálními 
potřebami 

1. Úvod 
Školitel přivítá účastníky, představí se a 
uvede témata, která budou v průběhu 
tříhodinového workshop probrána. 
 

10 Prezentace Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace 
A1: E-mail 
 

 

2. Aktivita: Bezpečné používání e-mailu a 
etiketa e-mailové komunikace  
Školitel pokládá účastníkům následující 
otázky: 

• Co potřebujete vědět o používání 
e-mailu? 

• Jak v online prostředí rozpoznat 
potenciální hrozby? 

• Co je to e-mailová etiketa? 

10 Icebreaker 
Diskuze 

Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace 
A1 – Email  
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• Jaký je rozdíl mezi formálním a 
neformálním e-mailem? 

 
3. Teoretická prezentace: Co je to e-mail? 

Stručné představení toho, co e-mail, jeho 
benefitů a podoby e-mailové adresy. 

10 Prezentace Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace 
A1 – E-mail 

 

4. Teoretická prezentace: Jak si nastavit 
bezpečné heslo? 
Stručný přehled doporučení k nastavení 
bezpečného hesla. 

10 Prezentace Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace 
A1 – E-mail 

 

5. Aktivita: Nastavení bezpečného hesla 
Každý účastník si na základě teoretických 
doporučení nastaví vlastní e-mailové 
heslo. Jeho bezpečnost následně ověří na 
webu:  
https://www.security.org/how-secure-is-
my-password/ 

10 Samostatná 
práce 

Místnost s 
počítači 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace 
A1 – E-mail 

Podpora 
dobrovolník
ů.  

6. Teoretická prezentace: Jak si založit e-
mailový účet?  
Školitel na příkladu převede, jak si založil 
e-mail pomocí služby Gmail. Zvolí rovněž 
alternativu rozšířenou v zemi, v níž výuku 
realizuje.  

15 Prezentace Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace 
A1 – E-mail 

 

7. Aktivita: Založení e-mailového účtu 

Školitel ověřuje, jestli účastníci při plnění 
úkolu nepotřebují pomoc nebo asistenci.  
 

15 Samostatná 
práce 

Místnost s 
počítači 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace 
A1 – E-mail 

 

8. Aktivita: E-mail krok za krokem: 

• Jak vytvořit a odeslat e-mail. 
• Jak připojit přílohy. 
• Jak odpovědět na e-mail 

(přečtení zprávy, možnosti 
zobrazení, otevírání příloh, 
odpovědi na zprávy). 

• Jak si aktualizovat podpis v e-
mailu. 

• Jak podepsat e-mail.  

45 Ukázka Místnost s 
počítači 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace 
A1 – E-mail 

 

9. Evaluace: 
Školitel účastníkům vysvětlí, že jim po 
skončení školení bude posílat e-maily. 
První mohou očekávat týden nebo dva po 

10 Diskuze 
Evaluace 

Evaluace  
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skončení kurzu. Lektor by měl účastníkům 
rovněž vysvětlit, že jako součást procesu 
učení, musí účastníci na e-mail stručně 
odpovědět.  
Smyslem těchto e-mailů je: 
1. Prostřednictvím několika otázek ověřit, 
co si účastníci z kurzu zapamatovali. 
2. Pomocí několika otázek zjistit, zda 
účastníci uplatňují znalosti a dovednosti, 
které si odnesli z kurzu.  
Tato simulační hra je přínosná v tom, že 
studentům pomáhá, aby si výsledky učení 
upevnili. Současně připomíná náplň kurzu 
a nabízí aktivity i po jeho skončení.  

 

A1.3 Sociální sítě 

Osnova pro prezenční výuku 

Č. Vzdělávací aktivity Dotace 

(minuty
) 

Výukové 
metody 

 

Potřebný 
materiál/vybav

ení 

Úpravy pro 
studenty se 
speciálními 
potřebami 

1. Úvod 
Školitel přivítá účastníky, představí se 
a uvede témata, která budou v 
průběhu dvouhodinového workshop 
probrána. 
 

5 Prezentace Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace: A1 
– Mobilní 
aplikace 
 

 

2. Aktivita: Účel používání sociálních 
sítí 
Část 1 
Školitel rozdá účastníkům handout se 
speciální šablonou, tužky a pastelky. 
Studenti je využijí k tomu, aby vyrobili 
svůj první „příspěvek na sociální sítě“. 
Cílem je, aby každý vytvořil něco 
zajímavého. Příspěvek by měl 
obsahovat krátký příběh o daném 
člověku a účel, k jakému chce sociální 
sítě využívat. 

15 Icebreaker 
Diskuze 

Tabule 
Fixy 
Pastelky 
Handout A1.3 
– Příspěvek na 
sociální sítě 

Studenti se 
zrakovým 
postižením 
pracují na 
plnění úkolu s 
pomocí 
dobrovolníka. 
Dobrovolník 
nakreslí 
obrázek podle 
instrukcí 
účastníka. 
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Školitel poskytne účastníkům čas, aby 
mohli příspěvek dokončit. 
Když jsou všichni hotovi, školitel 
postupně ukáže příspěvky skupině. U 
každého příspěvku se mohou 
účastníci rozhodnout, zda mu dají ‘to 
se mi líbí’. V takovém případě školitel 
nalepí na papír s příspěvkem 
samolepku.  
Pro uzavření aktivity členové skupiny 
diskutují, k jakým účelům lze sociální 
sítě využívat. 
Školitel zapisuje odpovědi účastníků 
na tabuli, nápady komentuje a 
doplňuje možnosti, které nebyly 
zmíněny. 

Následně 
popisuje, 
každý 
příspěvek, 
který školitel 
ukazuje.  
 

3. Teoretická prezentace: Úvod do 
mobilních aplikací 
Stručný přehled o tom, co jsou 
mobilní aplikace, kde se dají získat a 
jak je stáhnout z obchodů Google Play 
nebo App Store. 

5 Prezentace Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace: A1 
– Mobilní 
aplikace 
 

 

4. Aktivita: Obchody s mobilními 
aplikacemi 

• Otevřít na mobilním telefonu 
Google Play nebo App Store. 

• Prozkoumat strukturu a 
možnosti vyhledávání. 

Účastníci si vyzkouší tyto aktivity na 
mobilním telefonu a uplatní tak 
získané znalosti. 
 
Školitel ověřuje, jestli účastníci při 
plnění úkolu nepotřebují pomoc nebo 
asistenci.  

10 Samostatná 
práce 

Chytrý telefon 
(každý z 
účastníků musí 
mít vlastní) 
Wifi 

V případě, že 
některý z 
účastníků 
mobilní 
telefon nemá, 
nebo ho není 
schopen 
používat, je 
nutné mu 
poskytnout 
alternativní 
přístroj. 
Dobrovolníci 
účastníkům při 
aktivitě 
asistují. 

5. Teoretická prezentace: Sociální síť 
FACEBOOK, vytvoření účtu na 
FACEBOOKu 
Stručné představení Facebooku a jak 
si na něm založit soukromý účet.  

5 Prezentace 
Videomater

iál 

Počítač 
Projektor 
Zvuk 
PowerPoint 
prezentace A1 
– Facebook 

 

6. Aktivita: Založit profil na 
FACEBOOKu 

10 Samostatná 
práce 

Místnost 
s počítači 

Dobrovolník 
účastníkům se 
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Každý účastník si založí vlastní profil 
na Facebooku. 
Školitel ověřuje, jestli účastníci při 
plnění úkolu nepotřebují pomoc nebo 
asistenci.  
 

Projektor 
PowerPoint 
prezentace: A1 
– Facebook  

zrakovým 
postižením 
předvede, jak 
používat 
automatický 
alternativní 
text a pomůže 
jim přizpůsobit 
nastavení 
aplikace. 

7. Aktivita: Jak používat FACEBOOK? 
● Struktura Facebooku 
● Struktura zdi na Facebooku 
● Struktura profilu na 

Facebooku 
● Jak na Facebooku vyhledat a 

přidat přátele 
● Jak na Facebooku zveřejnit 

příspěvek. 
● Jak na Facebooku vyhledat a 

sledovat skupiny 
● Jak na Facebooku vyhledat a 

sledovat stránky 
● Jak na Facebooku používat 

chat nebo Messenger 
● Jak se z Facebooku odhlásit 

 
Školitel pomocí prezentace a svého 
profilu na Facebooku účastníkům 
převede, jak jednotlivé kroky provést. 
Studenti následně každou z aktivit 
opakují na svém vlastním profilu. 
Školitel ověřuje, jestli účastníci při 
plnění úkolu nepotřebují pomoc nebo 
asistenci.  

35 Ukázka Místnost 
s počítači 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace: A1 
– Facebook 

Podpora 
dobrovolníků.  

8. Evaluace: 
Školitel program uzavře a vyzve 
účastníky, aby v několika větách 
popsali benefity, které si ze školení 
odnáší.  
Následuje stručná diskuze. 

5 Evaluace   

Č. Vzdělávací aktivity Dotace 

(minuty
) 

Výukové 
metody 

 

Potřebný 
materiál/vybav
ení 

Úpravy pro 
studenty se 
speciálními 
potřebami 
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1. Úvod a zahřívací aktivita 
Školitel přivítá účastníky, představí se 
a uvede témata, která budou v 
průběhu 2,5 hodin trvání workshopu 
probrána. 
Následně vyzve účastníky, aby se 
podělili o to, jaké při každodenním 
používání chytrého telefonu využívají 
nástroje pro posílání textových a 
hlasových/video zpráv.  
 

5 Prezentace 
Diskuze 

Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace: A1 
– WhatsApp 

 

2. Teoretická prezentace: Co je to 
WHATSAPP? 
Jak nastavit WhatsApp na telefonech 
s operačními systémy Android a IOS. 
 

5 Prezentace 
Videomater

iál 

Počítač 
Projektor 
Zvuk 
PowerPoint 
prezentace: A1 
– WhatsApp 

Podpora 
dobrovolníků.   

3. Aktivita: Nastavení aplikace 
WHATSAPP na chytrém telefonu 
Každý z účastníků si na telefonu 
nastaví vlastní účet na WhatsAppu. 
Školitel ověřuje, jestli účastníci při 
plnění úkolu nepotřebují pomoc nebo 
asistenci.  
 

5 Samostatná 
práce 

Chytrý telefon 
(každý z 
účastníků musí 
mít vlastní) 
Wifi 

Podpora 
dobrovolníků.   

4. Teoretická prezentace: Jak používat 
WhatsApp 

● Jak na WhatsAppu zahájit 
konverzaci 

● Jak na WhatsAppu napsat 
zprávu nebo nahrát hlasovou 
zprávu 

● Jak si na WhatsAppu změnit 
status 

● Jak na WhatsAppu odeslat 
soubor 

● Jak na WhatsAppu odeslat 
GIF 

● Jak na WhatsAppu provést 
hovor nebo video hovor 

 
 

15 Prezentace Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace: A1 
– WhatsApp 
 

Podpora 
dobrovolníků.  

5. Aktivita: Videohovor na WhatsAppu 
Školitel rozdělí skupinu do dvojic. 
Každá z dvojic spolu zkusí 
komunikovat přes videohovor na 
WhatsAppu. 

10 Skupinová 
práce 

Chytrý telefon 
(každý z 
účastníků musí 
mít vlastní) 
Wifi 
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Školitel ověřuje, jestli účastníci při 
plnění úkolu nepotřebují pomoc nebo 
asistenci.  
 

6. Teoretická prezentace: Skupiny na 
WhatsAppu 
Stručný přehled, jak na WhatsAppu 
založit skupinu, přidat do ní kontakty 
a odesílat skupinové zprávy. 

5 Prezentace Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace: A1 
– WhatsApp 

 

7. Aktivita: Založit skupinu na 
WhatsAppu 
Školitel rozdělí účastníky do malých 
skupin. Každá skupina si vymyslí téma 
a vytvoří podle něho skupinu na 
WhatsAppu. Následně si vyzkouší 
všechny funkcionality, které 
skupinová konverzace nabízí.  
Školitel ověřuje, jestli účastníci při 
plnění úkolu nepotřebují pomoc nebo 
asistenci.  
 

10 Skupinová 
práce 

Chytrý telefon 
(každý z 
účastníků musí 
mít vlastí) 
Wifi 

Podpora 
dobrovolníků. 

8. Teoretická prezentace: WhatsApp 
Web 
Stručný přehled, jak používat 
internetovou stránku WhatsApp Web 
a WhatsApp na počítači. 

5 Prezentace Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace: A1 
– WhatsApp 

 

9. Teoretická prezentace: Sociální síť 
TWITTER a založení účtu na 
TWITTERu 
Stručný přehled, co je to Twitter, jak 
si na Twitteru založit účet a užitečné 
tipy pro volbu uživatelského jména. 

10 Prezentace Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace: A1 
– Twitter 

 

1
0. 

Aktivita: Založit účet na TWITTERu 
Každý z účastníků si založí vlastní účet 
na Twitteru. 
Školitel ověřuje, jestli účastníci při 
plnění úkolu nepotřebují pomoc nebo 
asistenci.  
 
 

10 Samostatná 
práce 

Místnost s 
počítači 
Projektor 
Zvuk 
PowerPoint 
prezentace: A1 
– Twitter 

Podpora 
dobrovolníků.  
Nejvhodnější 
variantou pro 
uživatele 
Twitteru se 
zrakovým 
postižením je 
volba Select-
to-Speak. 

1
1. 

Aktivita: Struktura TWITTERu a jak 
síť používat 
Stručný přehled o struktuře Twitteru, 
o tom, jak tweetovat, vyhledávat, 

15 Ukázka Místnost s 
počítači 
Počítač 
Projektor 
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reagovat na tweety dalších uživatelů, 
o struktuře profilu, zprávách a 
odhlášení. 

Zvuk 
PowerPoint 
prezentace: A1 
– Twitter 

1
2. 

Evaluace 
Školitel program uzavře a vyzve 
účastníky, aby v několika větách 
popsali benefity, které si ze školení 
odnáší.  
Následuje stručná diskuze. 

5 Evaluace   

Č. Vzdělávací aktivity Dotace 

(minuty
) 

Výukové 
metody 

 

Potřebný 
materiál/vybav
ení 

Úpravy pro 
studenty se 
speciálními 
potřebami 

1. Úvod a zahřívací aktivita 
Školitel přivítá účastníky, představí se 
a vyzve studenty, aby se podělili o svá 
očekávání od tohoto modulu a 
stručně je popsali. 
 
Následně uvede témata, která budou 
v průběhu dvouhodinového 
workshopu probrána. 
 

5 Prezentace 
Diskuze 

Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace: A1 
– YouTube 

 

2. Teoretická prezentace: Server pro 
sdílení videí YOUTUBE a založení 
účtu na YOUTUBE 
Stručné představení serveru YouTube 
a jak si na YouTube založit účet.  

5 Prezentace  
Videomater

iál 

Počítač 
Projektor 
Zvuk 
PowerPoint 
prezentace: A1 
– YouTube 

 

3. Aktivita: Založit účet na YouTube 
Každý z účastníků si na YouTube založí 
vlastní účet. 
Školitel ověřuje, jestli účastníci při 
plnění úkolu nepotřebují pomoc nebo 
asistenci.  
 
 

10 Samostatná 
práce 

Místnost s 
počítači 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace: A1 
– YouTube 

Podpora 
dobrovolníků. 
 

4. Teoretická prezentace: Jak používat 
YouTube 
Stručný přehled o tom, jak vyhledávat 
videa, dívat se na videa, interagovat s 
YouTube videi, jak si uložit video na 
později, jak odebírat YouTube kanály, 
nahrávat vlastní videa nebo se z 
YouTube odhlásit.  

15 Prezentace 
 

Počítač 
Projektor 
Zvuk 
PowerPoint 
prezentace: A1 
– YouTube 
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5. Teoretická prezentace: Sociální síť 
INSTAGRAM a jak si na INSTAGRAMu 
založit účet 
Stručné představení, co je to 
Instagram, jak si na Instagramu založit 
účet a jak nastavit, aby byl profil 
soukromý, či veřejný.  

10 Prezentace 
 

Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace: A1 
– Instagram 

 

6. Aktivita: Založit účet na 
INSTAGRAMu 
Každý z účastníků si na Instagramu 
založí vlastní účet. 
Školitel ověřuje, jestli účastníci při 
plnění úkolu nepotřebují pomoc nebo 
asistenci.  
 

10 Samostatná 
práce 

Chytrý telefon 
(každý 
účastník musí 
mít vlastní) 
 
Wifi 

Alternativní 
text (Alt text) 
zpřístupňuje 
Instagram pro 
lidi se 
zrakovým 
postižením.  

7. Teoretická prezentace: Jak používat 
INSTAGRAM 
Stručný přehled, jak sledovat 
uživatele Instagramu, jak se 
zorientovat v tzv. Instagram feedu, 
jak na Instagramu reagovat na 
příspěvky, jak na zveřejnit fotografii, 
jak zveřejnit příběh, jak se z 
Instagramu na mobilním telefonu 
odhlásit. 

15 Prezentace 
 

Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace: A1 
– Instagram 

 

8. Závěr 
Školitel uzavře modul a vyzve 
účastníky, aby uvedli tři klíčová slova 
vystihující to, co se naučili. Zvolená 
slova stručně okomentuje a zapíše na 
tabuli.  

10 Diskuze 
Evaluace 

Tabule  
Evaluace 

 

 

Handout A1.3 – Příspěvek na sociálních sítích 

Název 
modulu 

Využívání digitálních technologií  

Název 
aktivity 

Příspěvek na sociálních 
sítích Číslo aktivity A1.3 – Příspěvek na sociálních 

sítích 
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Popis 
aktivity 

Vytvořte si svůj první „příspěvek“ na sociální sítě. Příspěvek by mě obsahovat stručný 
příběh o vás a vysvětlení, proč jste se rozhodli sociální sítě využívat.  

 
Aby byl text zajímavější, můžete ho doplnit samolepkami ve tvaru emotikonů.  
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A1.6 Aplikace pro čtení e-knih 
Osnova pro prezenční výuku 

Č. Vzdělávací aktivity Dotace 

(minuty
) 

Výukové 
metody 

 

Potřebný 
materiál/vy
bavení 

Úpravy pro 
studenty se 
speciálními 
potřebami 

1. Úvod a Icebreaker: 
Školitel zahájí setkání tím, že představí 
modul a jeho hlavní cíle. Následně rozdělí 
účastníky do dvojic a ukáže prostřednictvím 
PowerPoint prezentace loga různých 
aplikací. Dvojice mají minutu na to, abych si 
jich zapamatovaly co nejvíce. Jakmile minuta 
uplyne, zapisují dvojice na papír názvy, které 
si pamatují. Poté si své seznamy vzájemně 
představí. Školitel skupině pokládá 
následující otázky: Už jste někdy slyšeli slovo 
„aplikace“ nebo „appka“? Víte, co to 

15 Skupinová 
aktivita 
Icebreaker 

Počítač 
Projektor 
PowerPoint: 
A1 – 
Aplikace pro 
čtení e-knih 
Papíry 
Tužky 

Pro 
účastníky se 
zrakovým 
postižením: 
školitel 
vyzve 
studenty, 
aby 
vyjmenovali 
všechny 
aplikace, 
které znají.  
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aplikace je? Znáte nějaké další kromě těch, 
které jsme tu zmínili? 
 

2. Aktivita: Aplikace 
Školitel pro účastníky definuje aplikace: 
Appka, nebo aplikace, je druh softwaru, 
který je možné nainstalovat a spustit 
prostřednictvím počítače, tabletu, chytrého 
telefonu nebo dalších přístrojů. Vysvětlení 
doplňuje PowerPoint prezentací, která 
obsahuje definici, různé kategorie a příklady 
aplikací z různých oblastí: zábava, 
zpravodajství, cestování, hry, sociální, 
služby, zdraví a fitness, nákupy, rozvoz jídla 
a další.  
Školitel účastníkům vysvětlí, že aplikace 
usnadňují každodenní aktivity, ale mohou 
být využívány i ke čtení knih. Přestože 
mnoho lidí stále dává přednost papírovým 
knihám, aplikace pro čtení e-knih mají své 
výhody. Nemusíte s sebou například vláčet 
tašku plnou knih ani osobně docházet do 
knihkupectví nebo knihoven.  

15 Prezentace Počítač 
Projektor 
PowerPoint: 
A1 – 
Aplikace pro 
čtení e-knih 
 

 

3. Aplikace pro čtení e-knih 
Školitel představí různé aplikace pro čtení e-
knih, které jsou dostupné na počítačích, 
mobilních telefonech a tabletech: Inkitt, 
Bookate, Amazon Kindle, Free Books nebo 
Audio Books. 

15  Počítač 
Projektor 
PowerPoint: 
A1 – 
Aplikace pro 
čtení e-knih 

 

4. Aktivita: Aplikace ZaKi 
 
Školitel představí aplikaci ZaKi Book, 
bezplatnou aplikaci chorvatských veřejných 
knihoven, která umožňuje půjčovat si e-
knihy nebo audioknihy. Knihy si můžete 
prohlížet za využití Wifi nebo mobilních dat, 
případně si je stáhnout pro četbu v režimu 
offline, abyste se k nim mohli vrátit kdykoliv 
a kdekoliv. ZaKi Book funguje bezplatně, ale 
pro přístup je nutné mít platnou průkazku 
do knihovny a heslo, které jedna z knihoven 
poskytne.  

35  Počítač 
Projektor 
PowerPoint: 
A1 – 
Aplikace pro 
čtení e-knih 
Aplikace 
ZaKi 
Průkazka do 
knihovny 

Podpora 
dobrovolník
ů. 
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Účastníci se posadí k počítači/notebooku, 
každý má k dispozici svůj. Za pomoci 
PowerPoint prezentace s instrukcemi 
popisujícími postup krok za krokem, lektor 
ukazuje, jak začít aplikaci na počítači 
používat. S pomocí školitele si účastníci 
aplikaci stáhnou. V dalším kroku se do ní 
přihlásí zadáním čísla průkazky a hesla 
poskytnutého knihovnou. Pokud účastníci 
vlastní přístup nemají, využijí přihlašovací 
údaje školitele. Lektor aplikaci otevře a 
ukáže účastníkům dvě možnosti ve spodní 
části obrazovky. Oddíl „Stažené“, vlevo, 
ukazuje seznam vypůjčených knih. Oddíl 
„Hledat“, nabízí možnost tituly vyhledávat. 
Uživatelé mohou v katalogu vyhledávat 
podle názvu knih, autora, roku vydání apod. 
Školitel si vybere jednu knihu a proces 
vyhledávání, výběru a vypůjčení 
konkrétního titulu demonstruje. Následně 
volí několik dalších knih a zadá účastníkům, 
aby je vyhledali samostatně.  
Školitel poté celý proces opakuje s aplikací 
na mobilním telefonu nebo tabletu. 
Účastníky provází procesem stažením 
aplikace na mobilní telefony, využívá k tomu 
PowerPoint prezentaci. 
Na mobilním telefonu se školitel přihlásí do 
aplikace ZaKi a pomůže účastníkům udělat 
totéž. Poté jim zadá, aby si v katalogu 
vyhledali knihu, kterou by si rádi přečetli. 
Jakmile mají titul vybraný, kliknou účastníci 
na tlačítko „Stáhnout knihy” a stažení titulu 
potvrdí. Digitální kopie knihy se poté zobrazí 
v „Historii stahování”. Aplikace nabízí 
možnost zvětšit či zmenšit velikost textu, 
automaticky vkládá záložku na poslední 
přečtenou stánku a ukazuje v procentech, 
jak velká část knihy už byla přečtena.  
 

5. Evaluace: 
Školitel uzavře modul a vyzve účastníky, aby 
vymysleli tři klíčová slova vystihující to, co se 
naučili. Následně je požádá, aby se o ně 
podělili s ostatními a vysvětlili, proč právě 
tato považují za nejdůležitější.  

10 Evaluace   
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Modul 2: Kritické čtení  

Přehled modulu 

Název modulu Kritické čtení 

Cílová skupina 

 

Naše cílová skupina jsou starší dospělí, zvláště lidé ve věkové skupině 60+, 
kteří se seznamují s novými technologiemi a světem internetu.  

Cíl v oblasti rozvoje 
kompetencí 

 

Druhý modul je úzce spojen s prvním, tedy modulem „Využívání digitálních 
technologií“. Po úvodním seznámení, kdy lektoři a asistenti pomohli 
účastníkům navázat s novými technologiemi vztah a vstoupit do světa 
internetu, je zásadní přesměrovat pozornost na hodnocení obsahu a 
informací.  

Každý den nás zahlcuje nekonečné množství informací a zpráv s cílem ovlivnit 
to, jak přistupujeme ke svému okolí a světu a jak je vnímáme. Je klíčové umět 
si nalézt způsob, jak obsah na internetu filtrovat, a to především s důrazem na 
bezpečnost a ochranu naší identity ve virtuálním světě.  

Výsledky učení v 
oblasti rozvoje 
kompetencí 

 

Po absolvování účastníci: 
 

● Rozumí definici pojmů fake news a dezinformace. 
● Rozumí definici pojmů kritické myšlení a podtext. 
● Umí rozpoznat a popsat způsoby přijímání informací z médií. 
● Znají negativní dopady fake news na společnost. 
● Umí porovnat a zvolit důvěryhodná média. 
● Znají pojem krádež identity a mají povědomí o způsobech, jak na 

internetu chránit své údaje. 
● Umí rozpoznat fake news a dezinformace. 
● Umí kriticky interpretovat texty. 
● Umí v textech nacházet doslovné i metaforické významy. 
● Rozvíjí své kreativní a analytické myšlení. 
● V online prostředí své osobní údaje využívají a sdílí s rozvahou. 
● Mají větší povědomí o následcích fake news ve společnosti. 
● Jsou si jistější v rozlišování fake news a dezinformací od faktických 

informací. 
● Mají zvýšené povědomí o knihovnických službách a jejich pomoci v 

přístupu k důvěryhodným informacím.  
 

Délka 10 hodin  

Témata Kritické čtení, fake news a dezinformace, bezpečnost na internetu. 
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Příprava 

 

● Najděte si místnost se stoly, židlemi, počítači a projektorem. 
Prostor si zarezervujte alespoň dva měsíce před realizací 
workshopu. 

● Zajistěte si lektory, kteří povedou plánované aktivity. 

● Informujte účastníky o záměru workshopu, jeho cílech a o 
programu, který je čeká. Ujistěte je také, že není třeba, aby 
v souvislosti s tématy, která budou probírána, měli zvláštní 
zkušenosti či znalosti. 

● Zajistěte občerstvení a obědové pauzy, případně účastníkům 
poskytněte informace o možnostech stravování v okolí.  

● S ohledem na cílovou skupinu je důležité myslet překážky, které 
by mohly ztížit dostupnost workshopu, a tyto překážky 
minimalizovat. 

● Využívejte pro vizualizaci a podporu procesu učení vhodné 
multimediální technologie.  

● Využívejte IT vybavení dostupné v místě konání, případně vlastní 
vybavení účastníků. Přístroje připojte k internetu před začátkem 
kurzu. /Schopnost účastníků využívat vlastní IT vybavení 
minimalizuje strach z neznámého, což je u věkové skupiny 60+ 
velmi podstatné. / 

● Doporučujeme, aby účastníci nejdříve absolvovali první modul 
„Využívání digitálních technologií“ a teprve poté se soustředili na 
modul druhý. Učení bude efektivnější.  

● Získejte pro workshop zkušeného školitele, který se vyzná ve 
světě IT, internetu, médií a vzdělávání zvolené cílové skupiny.  

● Doporučujeme pracovat také s druhým lektorem, který bude 
připraven pomoci s jednotlivými kroky. Je vhodné myslet na to, že 
účastníci mohou postupovat různě rychle a mohou mít odlišné 
potřeby, pokud jde o počet opakování klíčových informací a 
postupů.  

● Je důležité program rozdělit do ucelených oddílů a poskytnout v 
pauzách mezi nimi účastníkům dostatečný prostor pro odpočinek 
a občerstvení.  

● Zeptejte se účastníků, zda mají nějaké specifické vzdělávací 
potřeby, abyste mohli připravit a zařídit studijní prostředí a 
vybavení, které budou odpovídat jejich potřebám. 

● Zajistěte na workshop alespoň dva dobrovolníky, kteří budou 
účastníkům k ruce. 
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A2.1 Kritické čtení 

Osnova pro prezenční výuku 

Č. Vzdělávací aktivity Dotace 

(minuty
) 

Výukové 
metody 

 

Potřebný 
materiál/vy
bavení 

Úpravy pro 
studenty se 
speciálními 
potřebami 

1. Úvod a zahřívací aktivita 
Školitel se představí a přivítá účastníky 
kurzu, zvláště ty nové. 
Informuje je o pravidlech a krátce se zmíní 
o kurzu a jeho návaznosti na již probraná i 
budoucí témata. 
Školitel nastaví cíle a program modulu. 
Příklad, jak zahájit práci s tématem: 
„Hezký den, vítejte na dnešním kurzu. Jak 
už jistě víte, informace jsou všude kolem 
nás. Čteme je v novinách, na internetu, 
posloucháme je v rádiu nebo sledujeme 
v televizi. Máme možnost dozvědět se o 
tom nejdůležitějším, co se událo u nás i ve 
světě. Dnes se budeme soustředit právě 
na informace a pokusíme se na ně podívat 
trochu jinak. Pojďme na to.“ 
Před zahájením lekce položí školitel 
účastníkům následující otázky: 
Kupujete si a čtete noviny? Máte zájem o 
to, co se okolo vás každý den děje? 

5 Storytelling 
Metoda 
řešení 
problémů  
Diskuze 
 

Prezentace 
A2 – Kritické 
čtení 
Přístroj pro 
spuštění 
prezentace 
Projekční 
plátno nebo 
bílá stěna 

 

2. Aktivita: Příběh – základní pojmy 
V rámci úvodu do tématu školitel 
představí Handout 2.1 – Kritické čtení. 
Může ale také adaptovat článek 
z místního tisku, který pro cílovou skupinu 
bude zajímavější: 
„Jednoho dne vám zazvoní telefon. Volá 
kamarád a poví vám o článku* na 
internetu, který vysvětluje aktuální situaci 
související s…“. 
Průběh lekce je podpořen obrázky/zvuky, 
s cílem navodit v průběhu prezentace 
autentickou atmosféru. Na pozadí hraje 
hudba a vytváří příjemné prostředí. Výběr 

30 Storytelling 
Metoda 
řešení 
problémů  
Brainstormi
ng 
Diskuze 
Skupinová 
práce 
Sociální 
učení 
 

Prezentace 
A2 – Kritické 
čtení 
Přístroj pro 
spuštění 
prezentace 
Handout 2.1 
– Kritické 
čtení 
Reprodukto
ry 
Hudba 
(volitelné) 

Školitel 
v případě 
potřeby 
poskytne 
handout v 
digitální 
formě, 
kterou lze 
zobrazit 
prostřednict
vím 
asistivních 
technologií.  
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hudby závisí na školiteli, místních 
kulturních zvyklostech a složení skupiny. 
Školitel analyzuje informace, které mají 
účastníci před sebou. 
Poté účastníkům pokládá následující 
otázky: 
Co říká text? Jaké informace z něho 
můžeme získat? 
Školitel poskytne účastníkům dostatek 
prostoru, aby se mohli podělit o své 
myšlenky a nápady. Podporuje 
skupinovou diskuzi a motivuje účastníky k 
tomu, aby se aktivně zapojili. 
Poté přichází čas soustředit se na 
koncepty kritického čtení a podtextu.  
Je vhodné začít následujícími otázkami: 
Co je to kritické čtení? Využíváte tuto 
metodu? Slyšeli jste už o tomto konceptu 
v nějaké situaci? 
Školitel účastníkům znovu ukáže článek 
(Handout 2.1 – Kritické čtení) a představí 
jim rozdíly mezi čtením a kritickým 
čtením. Studenti hledají odpovědi na 
následující otázky: 
Jak se na kritické čtení připravit? V čem 
spočívá proces kritického čtení? 
Školitel poskytne účastníkům dostatek 
prostoru, aby se mohli podělit o své 
myšlenky a nápady. Podporuje 
skupinovou diskuzi a motivuje účastníky k 
tomu, aby se aktivně zapojili. 
 

Projekční 
plátno nebo 
bílá stěna 

3. Shrnutí 
Školitel a účastníci společně shrnou a 
definují rozdíly mezi čtením a kritickým 
čtením. Soustředí se také na podtext. 

5    

4. Evaluace 
Účastníci napíšou na lepící papírky, co se 
jim líbilo a nelíbilo. Poznámky následně 
nalepí na vybrané místo v místnosti. 
Školitel papírky prochází a se studenty o 
nich diskutuje.  

5  Tužky 
Post-it lepící 
papírky 

Podpora 
dobrovolník
ů. 
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Handout A2.1 – Kritické čtení 

Název 
modulu 

Kritické čtení 

Název aktivity Kritické čtení Číslo aktivity A2.1 – Kritické čtení 

Popis aktivity Článek použitý v příběhu A2.2: 
 

Čokoláda s vysokým obsahem kakaa jako urychlovač hubnutí 
Johannes Bohannon, Diana Kochová, Peter Homm a Alexander Driehaus 

Univerzitní institut pro stravování a zdraví, Německo 
 

Abstrakt – kontext: Ačkoliv se vědecké studie v posledních letech ve větší míře 
zaměřují na blahodárné účinky čokolády s vysokým obsahem kakaa, studie, které by 
se soustředily na regulaci tělesné hmotnosti, zvláště v kontextu kontrolovaného 
stravování, jsou stále velmi vzácné.  
 
Metodologie: V průběhu několikatýdenní studie jsme muže a ženy, ve věku 19-67 
let, rozdělili do tří skupin. Jedné ze skupin jsme zadali, aby se držela jídelníčku s 
nízkým obsahem uhlohydrátů a konzumovala denně 42 gramů čokolády s obsahem 
kakaa v hodnotě 81 % (skupina Čokoláda). Druhé skupině jsme zadali stejnou dietu, 
ale bez konzumace čokolády (Low-carb skupina, od anglického názvu pro stravování 
nízké na uhlohydráty). Členům třetí skupiny jsme uložili, aby se stravovali dle svého 
uvážení, bez konkrétních omezení. Na začátku studie bylo všem účastníkům 
poskytnuto zevrubné zdravotní poradenství a všichni byli o svém stravovacím plánu 
detailně informováni. Na začátku a na konci studie poskytl každý z účastníků vzorek 
krve. Hmotnost, BMI a poměr obvodu pasu a boků byly změřeny a zaznamenány. 
Současně jsme vyhodnotili Giessenův dotazník klinických stížností. V průběhu studie 
byli účastníci motivováni k tomu, aby se sami každodenně vážili, sledovali kvalitu 
svého spánku i duševního stavu a také využívali proužky na testování moči.  
 
Výsledek: Subjekty zařazené do intervenční skupiny Čokoláda zaznamenali nejsnazší 
a nejúspěšnější úbytek váhy. Ačkoliv došlo k měřitelnému pokroku diety se 
zpožděním, úbytek váhy u této skupiny byl o 10 % vyšší než u skupiny Low-carb po 
pouhých třech týdnech (p = 0.04). U Low-carb skupiny došlo po několika týdnech ke 
kolísání váhy, které vyústilo ve zvýšení hmotnosti v poslední pětině sledovaného 
období. Naproti tomu ve skupině Čokoláda hmotnost účastníků stabilně klesala. 
Tento výsledek byl potvrzen vyhodnocením redukce ketonů. Zpočátku byla 
ketonová redukce u skupiny Čokoláda výrazně nižší než u skupiny Low-carb, po 
několika týdnech se nicméně situace změnila.  
 
V případě Low-carb skupiny byla zaznamenána nižší ketonová redukce než v 
předchozím období, objem ketonů se snížil o 145 mg/dl, zatímco u skupiny 
Čokoláda ketonová redukce dosahovala v průměru o 145 mg/dl navíc.  
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Účinky u skupiny Čokoláda se ukázaly být obdobně příznivé v oblasti množství 
cholesterolu, triacylglycerolů a nízkodenzitních lipoproteinů. Subjekty v této 
skupině navíc zaznamenali výrazné zlepšení svého zdravotního stavu (fyzického i 
duševního). Ověřené zlepšení bylo ve srovnání s výsledky Low-carb skupiny velmi 
významné (p <0.001). 
 
Závěr: Konzumace čokolády s vysokým obsahem kakaa může výrazně podpořit 
úspěšnost redukčních diet. K úbytku váhy u této diety dochází s určitým zpožděním. 
Dlouhodobý úbytek váhy se ale zdá být snadněji dosažitelný a úspěšnější, je-li do 
jídelníčku zařazena čokoláda. Účinek čokolády, tzv. „hubnoucího turba“ se zdá být 
spojen s osobní pohodou, která byla u této skupiny vyšší než u skupiny kontrolní.  

 

A2.2 Fake News a dezinformace 

Osnova pro prezenční výuku 

Č. Vzdělávací aktivity Dotace 

(minuty) 

Výukové 
metody 

 

Potřebný 
materiál/vyb

avení 

Úpravy pro 
studenty se 
speciálními 
potřebami 

1. Aktivita: Úvod a zahřívací aktivita 
Školitel se představí a přivítá účastníky 
kurzu, zvláště ty nové. 
Informuje je o pravidlech a krátce se 
zmíní o kurzu a jeho návaznosti na již 
probraná i budoucí témata. 
Školitel nastaví cíle a program modulu. 
Příklad, jak zahájit práci s tématem: 
Hezký den, vítejte na dnešním kurzu. 
Dnes se budeme soustředit na kvalitu 
informací. Informace se k nám dostávají 
neustále. Každý den nacházíme 
v novinách nové zprávy, máme možnost 
sledovat zpravodajské kanály, čteme si 
úplně čerstvé novinky na internetu a 
sociálních sítích. Tyto zprávy jsou 
mnohdy šokující a mohou ovlivnit to, jak 
se ve svém každodenním životě cítíme 
nebo jak k němu přistupujeme. Zprávy 
zveřejněné v médiích jsou totiž 
stoprocentně pravdivé. Nebo snad ne? 

5 Storytelling 
Metoda 
řešení 
problémů 
Diskuze 
 

Prezentace: 
A2 – Fake 
News a 
Dezinformac
e 1 
Přístroj pro 
spuštění 
prezentace 
Projekční 
plátno nebo 
bílá stěna 
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Než se lektor s účastníky ponoří do 
tématu dne, položí jim následující 
otázky: 
Rozhodí vás zprávy, které si přečtete 
v novinách/na internetu, nebo které 
slyšíte v rádiu? Věříte zprávám, které se 
k vám dostanou? 
 

2. Aktivita: Příběh – základní pojmy  
Aby účastníky uvedl do tématu, začne 
školitel příběhem.  
Například: 
Jednoho dne obdržíte e-mail* 
s předmětem, který hned upoutá vaši 
pozornost. Když zprávu bezpečně 
otevřete, obsah vás úplně ohromí. 
Příběh je dostupný v handoutu 2.2 
Recyklované mléko. 
Na pozadí hraje hudba a vytváří 
příjemné prostředí. Výběr hudby závisí 
na školiteli, místních kulturních 
zvyklostech a složení skupiny. 
Školitel analyzuje informace, které mají 
účastníci před sebou. 
Poté účastníkům pokládá následující 
otázky: 
Co si o e-mailu myslíte? Proč jste e-mail 
otevřeli? Co si myslíte o jeho obsahu? 
Slyšeli jste už termín fake news? Co to 
znamená fake news? 
Školitel poskytne účastníkům dostatek 
prostoru, aby se mohli podělit o své 
myšlenky a nápady. Podporuje 
skupinovou diskuzi a motivuje účastníky 
k tomu, aby se aktivně zapojili. Je 
připraven uvést konkrétnější příklady 
fake news. Je důležité soustředit se na 
fake news na lokální úrovni. Pokud 
zvolíme něco, co pro účastníky nebude 
zajímavé (použité příklady pro ně 
nebudou relevantní), může to ohrozit 
celkový zájem skupiny o téma a ovlivnit 
to, jak se účastníci zapojují.   
V Prezentaci: A2 – Fake news a 
dezinformace 1 jsou uvedeny příklady 
zaměřené na problémy aktuální pro 
Českou republiku. Školitel je může 

30 Storytelling 
Brainstormin
g 
Diskuze 
Skupinová 
práce 
Sociální 
učení 
 

Prezentace: 
A2 – Fake 
News a 
Dezinformac
e 1 
Přístroj pro 
spuštění 
prezentace 
Reproduktor
y 
Hudba  
Projekční 
plátno nebo 
bílá stěna 
Handout 2.2 
– 
Recyklované 
mléko 
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využít jako inspiraci, současně si však 
musí připravit vlastní. 
Školitel příklady analyzuje, nechává 
účastníky reagovat. Probíhá společná 
diskuze to tom, zdali se jedná o fake 
news a proč ano, či ne.  
 

3. Aktivita: Shrnutí 

Nastal čas téma shrnout a soustředit se 
na upevňování získaných znalostí. 
Význam termínu fake news je třeba 
neustále opakovat. Opakování se může 
ujmout také jeden z účastníků nebo celá 
skupina. Význam lze vztáhnout na 
některé z využitých příkladů.  

5    

4. Evaluace 
Účastníci jsou vyzváni, aby na papírky 
napsali, co se jim líbilo a nelíbilo (lze 
využít papírky dvou barev). Papírky poté 
nalepí na zvolené místo v místnosti.  
 

5  Post-it lepící 
papírky 

Podpora 
dobrovolník
ů. 
 

Č. Vzdělávací aktivity Dotace 

(minuty) 

Výukové 
metody 

 

Potřebný 
materiál/vyb
avení 

Úpravy pro 
studenty se 
speciálními 
potřebami 

1. Aktivita: Úvod a zahřívací aktivita 
Školitel se představí a přivítá účastníky 
kurzu, zvláště ty nové. 
Informuje je o pravidlech a krátce se 
zmíní o kurzu a jeho návaznosti na již 
probraná i budoucí témata. Současně 
stručně zopakuje (jednou větou) to 
nejdůležitější z poslední lekce. 
Školitel nastaví cíle a program modulu. 
Příklad, jak zahájit práci s tématem: 
Svět je stále zrychluje a intenzivněji 
propojuje. Dříve jsme si kupovali noviny, 
abychom zjistili, co nás v dalších dnech a 
týdnech čeká. Dnes někdy tisk přináší 
zprávy, které už nejsou aktuální. Proto 
se noviny a časopisy stále častěji 
soustředí na analýzu nebo možný vývoj 
určitého tématu apod. Jsme obklopeni 
médii, která nám poskytují téměř 

5 Diskuze 
 

Prezentace: 
A2 – Fake 
News a 
Dezinformac
e 2 
Přístroj pro 
spuštění 
prezentace 
Projekční 
plátno nebo 
bílá stěna 
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okamžitý a bezprostřední přísun nových 
informací. Tento rychlý přístup 
k informacím nebo zprostředkování 
atmosféry určitého místa, rychle 
proměňuje zažité standardy. 
Než se lektor s účastníky ponoří do 
tématu dne, položí jim následující 
otázky: 
Změnil se váš přístup k získávání 
informací? Máte vždy k dispozici ty 
nejaktuálnější informace? Umíte si vždy 
zajistit poslední verzi těchto informací? 

2. Aktivita: Příběh – základní pojmy 
Aby účastníky uvedl do tématu, začne 
školitel příběhem.  
Například: 
Ve večerních zprávách jste zaslechli 
novou informaci, že nespokojenost 
s prezidentem země X roste. Jeho názory 
se radikálně změnily a budoucnost, 
kterou si pro svou zemi představuje, 
většině obyvatel nevyhovuje. Prezident 
v zemi omezuje internet a zakazuje 
vstup zahraničním novinářům. 
Je velmi důležité zvolit téma, které je 
aktuální a mezi lidmi/cílovou skupinou 
diskutované. Jako příklad může 
posloužit historická zkušenost 
Československa nebo například 
současná situace v Bělorusku. 
Výuka je podpořena obrázky a zvuky 
tak, aby vznikla příjemná atmosféra 
(využijte prezentaci A2 – Fake news a 
dezinformace 2). 
Na pozadí hraje hudba a vytváří 
příjemné prostředí. Výběr hudby závisí 
na školiteli, místních kulturních 
zvyklostech a složení skupiny. 
Školitel analyzuje informace, které mají 
účastníci před sebou. 
Poté účastníkům pokládá následující 
otázky: 
Proč je v příběhu omezen přístup k 
internetu? Proč nejsou zahraniční 
novináři v zemi vítáni? Máte zkušenost 
se zmanipulovanými zprávami? Co jsou 
to hromadné sdělovací prostředky? Jaké 

30 Storytelling 
Brainstormin
g 
Diskuze 
Skupinová 
práce 
Sociální 
učení 
 
 

Prezentace: 
A2 – Fake 
News a 
Dezinformac
e 2 
Přístroj pro 
spuštění 
prezentace 
Reproduktor
y 
Hudba  
Projekční 
plátno nebo 
bílá stěna 
 

Video 
prezentace 
musí být pro 
potřeby 
účastníků s 
poruchou 
sluchu 
opatřeny 
titulky. 
Pokud 
využíváme 
audio 
materiál, je 
třeba, aby 
byla 
dostupná 
také psaná 
verze. 
Pro studenty 
se zrakovým 
postižením 
je nutné 
zajistit verzi 
materiálu 
kompatibilní 
se čtecím 
zařízením. 
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typy hromadných sdělovacích 
prostředků znáte? Co jsou to nová 
media? 
Školitel poskytne účastníkům dostatek 
prostoru, aby se mohli podělit o své 
myšlenky a nápady. Podporuje 
skupinovou diskuzi a motivuje účastníky 
k tomu, aby se aktivně zapojili. 
Průběh lekce je podpořen 
obrázky/zvuky, s cílem navodit v 
průběhu prezentace autentickou 
atmosféru. 
Školitel a účastníci se soustředí na 
dopad nových médií. Soustředí se na ta 
nejviditelnější, která nejvíce ovlivňují 
dění v dané zemi. Lze se podívat i na 
nová media rozšířená do celého světa. 
Je také možné účastníkům ukázat, jak 
místní a zahraniční média informují o 
jednom konkrétním tématu.  
V Prezentaci A2 – Fake news a 
dezinformace 2 jsou uvedeny příklady 
zaměřené na problémy aktuální pro 
Českou republiku. Školitel je může 
využít jako inspiraci, současně si však 
musí připravit vlastní. 
Školitel příklady analyzuje, nechává 
účastníky reagovat. Probíhá společná 
diskuze. 
 

3. Aktivita: Shrnutí 
Školitel a účastníci si znovu projdou 
všechny důležité pojmy a závěry. 
Soustředí se především na koncept 
hromadných sdělovacích 
prostředků/nových médií, na jejich 
význam a rozdíly. 
V rámci shrnutí je možné se vrátit k 
některým příkladům využitým v rámci 
lekce. Opakování se může ujmout také 
jeden z účastníků nebo celá skupina. 
Význam lze vztáhnout na některé z 
využitých příkladů. 

5    

4. Evaluace 
Účastníci jsou vyzváni, aby na papírky 
napsali, co se jim líbilo a nelíbilo (lze 

5  Tužky 
Post-it lepící 
papírky 

Podpora 
dobrovolník
ů. 
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využít papírky dvou barev). Papírky poté 
nalepí na zvolené místo v místnosti. 
 
 

Č. Vzdělávací aktivity Dotace 

(minuty
) 

Výukové 
metody 

 

Potřebný 
materiál/vyba
vení 

Úpravy pro 
studenty se 
speciálními 
potřebami 

1. Aktivita: Úvod a zahřívací aktivita 
Školitel se představí a přivítá účastníky 
kurzu, zvláště ty nové. 
Informuje je o pravidlech a krátce se 
zmíní o kurzu a jeho návaznosti na již 
probraná i budoucí témata. Současně 
stručně zopakuje (jednou větou) to 
nejdůležitější z poslední lekce. 
Školitel nastaví cíle a program modulu. 
Příklad, jak zahájit práci s tématem: 
S informacemi přicházíme do kontaktu 
každý den. Často dostáváme informace, 
které jsou jinak interpretovány v televizi, 
v tisku, v online zpravodajství nebo v 
odkazech na sociálních sítích. Není 
snadné rozpoznat, která informace je 
nejaktuálnější, která je pravdivá. Ve světě 
zpráv si můžeme často připadat ztracení.  
Školitel pokládá účastníkům následující 
otázky: 
Máte zdroj informací, na který se můžete 
spolehnout? Znáte nějaký, kterému 
naopak nedůvěřujete? Proč? 

5 Storytelling 
Diskuze 

Prezentace: 
A2 – Fake 
News a 
Dezinformace 
3 
Přístroj pro 
spuštění 
prezentace 
Projekční 
plátno nebo 
bílá stěna 
 

 

2. Aktivita: Příběh – základní pojmy 
Tato aktivita má za cíl pomoci 
účastníkům vyhodnotit, zda je konkrétní 
zpráva pravdivá, nebo se jedná o fake 
news. 
Je čas na hru: Školitel připraví 
slide/handout s několika větami 
(dostupné v Handoutu 2.2 – Pravda, 
nebo lež). 
Jde o nadpisy různých článků (z novin, 
sociálních sítí, zpravodajských a dalších 
serverů apod.). Účastníci diskutují o tom, 
jestli jsou pravdivé, nebo ne. Pokud si 
nejsou zcela jistí, mohou hádat.  

30 Storytelling 
Brainstormi
ng 
Diskuze 
Skupinová 
práce 
Sociální 
učení 
 

Prezentace: 
A2 – Fake 
News a 
Dezinformace 
3 
Handout 2.2 – 
Pravda, nebo 
lež 
Přístroj pro 
spuštění 
prezentace 
Reproduktory 
Hudba 

Handout by 
měl být 
dostupný v 
digitální 
verzi, aby 
bylo možné 
ho zobrazit 
pomocí 
čtečky. 
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Školitel může připravit i dynamickou 
variantu aktivity, kdy jsou titulky 
promítány pomocí nástroje Kahoot. 
Účastníci v tom případě hlasují, jestli je 
titulek, pravdivý, nebo ne.  
Školitel následně účastníkům prozradí, 
které titulky byly pravdivé a které ne.  
Například: 
Jak jsem už zmínil/a, často je obtížné 
zjistit, které informace jsou pravdivé a 
které falešné. Autoři informací se nám je 
snaží předávat způsobem, který osloví co 
největší množství lidí. Výsledné číslo bývá 
často důležité. Může jít o celkový počet 
čtenářů článku na internetu, počet 
kliknutí, počet lidí, kteří článek na 
internetu sdíleli, nebo počet lidí, kteří v 
určitý čas seděli před televizní 
obrazovkou. Tato hodnota přisuzuje 
konkrétnímu médiu určitý vliv. Je také 
navázána na cenu reklam, které jsou v 
médiu zveřejňovány. Tyto reklamy bývají 
základem pro financování většiny médií. 
Nyní si přečteme několik článků (Handout 
A2.1). Vaším úkolem bude zvážit, zda 
jsou informace pravdivé, nebo jde o fake 
news.  
Na pozadí hraje hudba a vytváří příjemné 
prostředí. Výběr hudby závisí na školiteli, 
místních kulturních zvyklostech a složení 
skupiny. 
Školitel pokládá účastníkům následující 
otázky: 
Jak zjistíte, zda se jedná o fake news? Jak 
byste postupovali? Myslíte, že je vhodné 
s ostatními sdílet informace, které vám 
připadají zajímavé? 
Školitel poskytne účastníkům dostatek 
prostoru, aby se mohli podělit o své 
myšlenky a nápady. Podporuje 
skupinovou diskuzi a motivuje účastníky 
k tomu, aby se aktivně zapojili. 
Je vhodné dosavadní průběh aktivity 
shrnout v několika bodech, které 
účastníkům pomohou rozlišovat 
skutečné zprávy od fake news. (Vše by 
mělo vycházet z n následujících bodů: 

Projekční 
plátno nebo 
bílá stěna 
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uvádění zdrojů, titulek/obsah článku, 
velká písmena v titulku, fotomontáže, 
manipulativní články vyvolávající strach, 
aktuálnost článku, phishing v článku, 
další ověřování obsahu, autor článku, 
nejistota ohledně pravdivosti článku = 
nesdílím článek). 
Školitel je připraven poskytnout další, 
přímější příklady – tytéž 
informace/reportáže pojaté odlišně v 
různých médiích.  
 

3. Aktivita: Shrnutí 
Nyní nastal čas znovu si projít všechny 
důležité pojmy a závěry. Pozornost je 
věnována především jednotlivým 
krokům, jak odlišit pravdivé informace od 
fake news. V rámci shrnutí je možné se 
vrátit k některým příkladům využitým v 
rámci lekce. Opakování se může ujmout 
také jeden z účastníků nebo celá skupina. 
Význam lze vztáhnout na některé z 
využitých příkladů. 

5    

4. Evaluace 
Účastníci jsou vyzváni, aby na papírky 
napsali, co se jim líbilo a nelíbilo (lze 
využít papírky dvou barev). Papírky poté 
nalepí na zvolené místo v místnosti.  
 
 

5  Tužky 
Post-it lepící 
papírky 

Podpora 
dobrovolník
ů. 
 

 

Handout A2.2 – Recyklované mléko 

Název modulu Kritické čtení 

Název aktivity Recyklované mléko Číslo aktivity A2.2 – Recyklované mléko 

Popis aktivity Článek použitý v příběhu A2.2: 

RECYKLOVANÉ MLÉKO 

Skandál s mlékem! Je to vůbec možné??? 
A úřady to nevidí ...... 
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Věděli jste to?!! Mléko v tetrapaku, které se nespotřebuje do konce trvanlivosti, 
prodejce vrátí zpracovateli.Zpracovatel otevře obal, mléko opětovně převaří a 
opět zabalí. 
Mohou tak učinit max. 5 krát! 
Zespodu krabice je pod zalepeným záhybem číslo 12345, kde jedno z čísel chybí. 
Tato chybějící cifra udává, kolikrát už bylo mléko "recyklováno". Tj. 12 45 
znamená, že bylo převařeno 3 krát. Tak dobrou chuť. 
Mrkla jsem na to a opravdu. Na krabicích plnotučného mléka, které bylo "v akci" 
za 11,90 Kč, chybí v řadě č. 4. Doufám, že alespoň u mléka prodávaného jako 
čerstvé, nechybí v řadě žádné číslo. 
Datum spotřeby je cca 1 rok, takže je v krabicích i 5 let staré mléko!!!!!! 
A protože se krabicové mléko dělá ze sušeného fabrikátu s dobou použitelnosti 5 
let, pijete lidičky mléko i 10 let staré!!! 
Takže si ty „sračky“ za 9,90 Kč kupujte! 
Dobrou chuť... 
 
Citováno z https://www.hoax.cz/hoax/recyklovane-mleko/ 

  

 

Handout A2.2 – Pravda, nebo lež 

Název modulu Kritické čtení 

Název aktivity Pravda, nebo lež Číslo aktivity A2.2 – Pravda, nebo lež 

Popis aktivity Text k aktivitě A2.2 – Pravda/lež, titulky článků 

5G sítě způsobují rakovinu! 

Za WhatsApp se bude platit! První uživatelé opouštějí aplikaci. 

Schváleno! Slavný Karlův most dostane nové jméno – Most Václava Havla. 

Brusel zakázal prodej křivých banánů a okurek. 

V Benátkách jsou delfíni! 

Pražské metro obsadili uprchlíci! 

Zavřou Prahu, město půjde do karantény. 

Těhotnou ženu lékaři vyšetřovali na ulici! 

Česnek zabíjí koronavirus! 
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A2.3 Bezpečnost na internetu 

Osnova pro prezenční výuku 

Č. Vzdělávací aktivity Dotace 

(minuty
) 

Výukové 
metody 

 

Potřebný 
materiál/vy

bavení 

Úpravy pro 
studenty se 
speciálními 
potřebami 

1. Aktivita: Úvod a zahřívací aktivita 
Školitel se představí a přivítá účastníky 
kurzu, zvláště ty nové. 
Informuje je o pravidlech a krátce se 
zmíní o kurzu a jeho návaznosti na již 
probraná i budoucí témata.  
Školitel nastaví cíle a program modulu 
(záleží na tom, jak plánuje s příběhem 
pracovat). 
Příklad, jak zahájit práci s tématem: 
Hezký den a vítejte na dnešní hodině. 
Budeme se společně věnovat tomu, jak 
být na internetu, ve virtuálním světě, v 
bezpečí. Nejdříve se krátce podívejme na 
to, co bude obsahem kurzu. Za malý 
okamžik se seznámíme se základními 
pravidly, jak chránit sebe i ostatní.  
Školitel pokládá následující otázky: 
Co podle vás znamená být v bezpečí? 
Připadáte si v bezpečí ve svém 
každodenním životě? 

5 Storytelling 
Diskuze 
 

Prezentace: 
A2 – 
Bezpečnost 
na internetu 
Přístroj pro 
spuštění 
prezentace 
Projekční 
plátno nebo 
bílá stěna 
 

Je užitečné 
otázky 
promítat na 
plátno/stěn
u.  

2. Aktivita: Příběh – základní pojmy 
Aby účastníky uvedl do tématu, začne 
školitel příběhem.  
Například: 
Představte si, že se vracíte domů po 
dlouhé a vyčerpávající cestě. Jste unavení 
a těšíte se do postele. Jdete si rovnou 
lehnout a nic neřešíte. Necháváte 
otevřená okna, dveře do chodby, vaše 
doklady i peněženka jsou jen tak někde 
odložené, klíče od bytu pravděpodobně 

30 Storytelling 
Metoda 
řešení 
problémů 
Názorná 
ukázka 
Brainstormin
g 
Diskuze 
Skupinová 
práce 

Prezentace: 
A2 – 
Bezpečnost 
na internetu 
Přístroj pro 
spuštění 
prezentace 
Reproduktor
y 
Hudba 

Je užitečné 
příběh 
promítat na 
plátno/stěn
u.   
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v zámku. Ležíte a upadáte do hlubokého 
spánku. Dobrou noc a krásné sny. 
Školitel může zvolit téma, které je 
aktuální a mezi lidmi/cílovou skupinou 
diskutované. 
Na pozadí hraje hudba a vytváří příjemné 
prostředí. Výběr hudby závisí na školiteli, 
místních kulturních zvyklostech a složení 
skupiny. 
Školitel analyzuje příběh, který mají 
účastníci před očima. 
Poté účastníkům pokládá následující 
otázky: 
Umíte si představit, že váš byt/dům byl 
volně přístupný a vy jste přitom klidně 
spali? Máte zažité nějaké bezpečnostní 
rituály, které děláte, než jdete spát? 
Máte nějaké rituály, když odcházíte 
z domova? Myslíte, že pro internet také 
platí nějaká bezpečností pravidla? 
Můžete je popsat? Myslíte na 
bezpečnost, když se pohybujete ve 
virtuálním světě? 
Školitel poskytne účastníkům dostatek 
prostoru, aby se mohli podělit o své 
myšlenky a nápady. Podporuje 
skupinovou diskuzi a motivuje účastníky 
k tomu, aby se aktivně zapojili. 
Školitel a skupina se na základě odpovědí 
na předchozí otázky soustředí na 
konkrétní prvky spojené s online 
bezpečností. 
Je váš počítač/tablet/chytrý telefon 
připravený? 
Školitel a účastníci společně diskutují, 
lektor je žádá o zpětnou vazbu. Společně 
dají dohromady základní doporučení.  
 

Sociální 
učení 
Simulace 
Učení 
založené na 
hře 

Projekční 
plátno nebo 
bílá stěna 
 

3. Aktivita: Shrnutí 
Školitel a účastníci společně shrnou a 
definují možná bezpečností rizika 
navázaná na používání internetu. 
Společně také určí základní zásady, 
kterými je potřeba se řídit, pokud má být 
připojení k online světu bezpečné. 

5    
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4. Evaluace 
Účastníci jsou vyzváni, aby na papírky 
napsali, co se jim líbilo a nelíbilo (lze 
využít papírky dvou barev). Papírky poté 
nalepí na zvolené místo v místnosti.  
 

5  Tužky 
Post-it lepící 
papírky 

Podpora 
dobrovolník
ů. 
 

 

Modul 3: Komunikace a diskuze 

Osnova pro prezenční výuku 

Název modulu Komunikace a diskuze 

Cílová skupina 

 

Lidé ve věku 60+, kteří májí zájem rozvíjet své kompetence s cílem získat 
přístup ke zdrojům četby na internetu a připojit se k online komunitám. 

 

Cíl v oblasti rozvoje 
kompetencí 

 

Tento modul je součástí komplexního souboru modulů a zdrojů pro četbu 
starších dospělých za využití nových technologií. Tento modul pomůže 
cílové skupině osvojit si základy komunikačních dovedností a připravit se na 
účast v diskuzích.  

Výsledky učení v 
oblasti rozvoje 
kompetencí 

 

Po absolvování účastníci: 
 

● Znají problémy běžné ve skupinové komunikaci a způsoby, jak je 
řešit. 

● Umí analyzovat příklady problémů skupinové komunikace. 
● Znají kroky, ze kterých sestává výzkumný proces. 
● Znají strukturu a proces diskuze. 
● Znají způsoby, jak podpořit soudržnost skupiny. 
● Mají zkušenost s aktivním nasloucháním a asertivní komunikací. 
● Umí řešení potenciální komunikační překážky ve skupině. 
● Umí formulovat a využívat klíčové otázky a témata k vyvolání 

konverzace nebo diskuze. 
● Umí moderovat diskuze a účastnit se jich. 
● Umí provést výzkum a připravit na diskuzi. 
● Váží si názorů ostatních a přijímají je.  
● Posilují vztahy s vrstevníky a dalšími členy místní komunity. 
● Mají zvýšenou schopnost oceňovat demokratické a empatické 

způsoby komunikace ve skupině v offline i online prostředí. 
● Mají zvýšené povědomí o důležitosti empatie, úcty, přístupnosti a 

autentičnosti v komunikaci. 
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● Mají zvýšené povědomí o důležitosti skupinových rituálů. 
  

Délka 5 hodin 

Témata Komunikační dovednosti, příprava diskuze, soudržnost skupiny. 

Příprava 

 

● Najděte si místnost se stoly, židlemi, počítači a projektorem. 
Prostor si zarezervujte alespoň dva měsíce před realizací 
workshopu. 

● Zajistěte si lektory, kteří povedou plánované aktivity. 

● Informujte účastníky o záměru workshopu, jeho cílech a o 
programu, který je čeká. Ujistěte je také, že není třeba, aby 
v souvislosti s tématy, která budou probírána, měli zvláštní 
zkušenosti či znalosti. 

● Zajistěte občerstvení a obědové pauzy, případně účastníkům 
poskytněte informace o možnostech stravování v okolí.  

● Zeptejte se účastníků, zda mají nějaké specifické vzdělávací 
potřeby, abyste mohli připravit a zařídit studijní prostředí a 
vybavení, které budou odpovídat jejich potřebám. 

● Zajistěte na workshop alespoň dva dobrovolníky, kteří budou 
účastníkům k ruce. 

A3.1 Komunikační dovednosti 

Osnova pro prezenční výuku 

Č. Vzdělávací aktivity Dotace 

(minuty
) 

Výukové 
metody 

 

Potřebný 
materiál/vyb
avení 

Úpravy pro 
studenty se 
speciálními 
potřebami 

1. Úvod a zahřívací aktivita: 
Školitel rozdělí účastníky do dvojic a vyzve 
je, aby si k sobě v páru vždy sedli zády. 
Jeden ze studentů dostává roli Naslouchače, 
druhý je Mluvčí. Školitel rozdá 
Naslouchačům čistý list papíru a tužku, 
Mluvčím handouty s geometrickými obrazci. 
Mluvčí jsou vyzváni, aby obrazce detailně 
popsali, Naslouchači se je dle instrukcí snaží 
nakreslit na papír. 

15  Icebreak
er 

Čisté listy 
papíru 
Tužky/propis
ky 

Tuto aktivitu 
lze realizovat 
s podporou 
dobrovolníka
. 
V případě, že 
má některý z 
účastníků 
potíže se 
zrakem, 
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Školitel na aktivitu vyhradí tři minuty a poté 
se ptá Mluvčích: Jak jste postupovali, abyste 
svým kolegům dali jasné instrukce? Jak lze 
tyto kroky přenést do konverzací v reálném 
životě? Jaké to bylo nemít v průběhu aktivity 
od Naslouchačů zpětnou vazbu? Naše slova 
často nejsou pochopena tak, jak jsme je 
mysleli. Co můžeme při mluvení dělat, 
abychom snížili riziko nedorozumění 
v reálných konverzacích? 
Poté se školitel ptá Naslouchačů: Co se vám 
líbilo na instrukcích od Mluvčích? Připadalo 
vám, že některé instrukce byly 
nejednoznačné nebo těžko pochopitelné? 
Jak by se podle vás výsledné kresby lišily, 
kdybyste mohli s Mluvčími komunikovat? 
V komunikaci je stejně důležité dobře 
poslouchat a dobře mluvit. Jaké kroky 
můžeme podniknout proto, abychom omezili 
nedorozumění v reálných životních 
situacích? 

dostane za 
úkol zadávat 
instrukce. 
V případě, že 
některý z 
účastníků 
trpí 
sluchovým 
postižením, 
může 
instrukce 
zadávat 
písemně. 
Napsané 
instrukce 
poté přečte 
dobrovolník.  

2. Aktivita: Mluvčí, Pozorovatel a Naslouchač 
Školitel rozdělí účastníky do skupin po třech. 
Každý z členů skupiny dostane přidělenou 
jednu roli: Mluvčí, Naslouchač, nebo 
Pozorovatel. Účastníci si role losují z 
papírků, které jim školitel předloží.  
Na papírcích jsou uvedené instrukce, každý 
student si před zahájením aktivity přečte ty 
své.  
Papírky obsahují různé pokyny (spolu s 
pokynem papírek nikomu neukazovat): 
● Pozorně poslouchejte a ve vhodnou 

chvíli pokládejte relevantní otázky. 
● Přerušujte Mluvčího a nenechte ho 

dokončit větu. 
● Měňte soustavně téma. 
● Často Mluvčího chvalte. 
● Mluvčího shazujte. 
● Smějte se, když Mluvčí říká něco 

vážného. 
● Bavte se s někým jiným, zatímco Mluvčí 

mluví. 
● Rozhlížejte se po místnosti a tvařte se 

roztěkaně, zatímco Mluvčí mluví.  
● Dávejte nevyžádané rady. 

25   Handout 
A3.1 – 
Mluvčí, 
Pozorovatel 
a Naslouchač 

Instrukce 
zadávané 
účastníkům 
se 
speciálními 
vzdělávacími 
potřebami 
musí 
zohledňovat 
jejich 
znevýhodně
ní. V případě 
potřeby je 
možné 
přidat další 
pokyny tak, 
aby mohli 
být tito 
účastníci do 
aktivity 
začleněni. 
Dobrovolníci 
by měli být 
přítomni, 
aktivitu 
pozorovat a 
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● Tvařte se, že vás Mluvčího slova 
šokovala nebo urazila. 

● Vyhýbejte se očnímu kontaktu s 
Mluvčím.  

Mluvčím je zadán úkol, aby se zamysleli nad 
tématem, na které mají vyhraněný názor. 
Připraví se, že o něm budou dvě minuty 
mluvit. 
Pozorovatelé obdrží pokyn, že si mají tiše 
zaznamenávat veškeré interakce mezi 
Mluvčími a Naslouchači. Do konverzace by v 
jejím průběhu neměli nijak zasahovat.  
Po skočení konverzace vyzve školitel 
účastníky, aby aktivitu shrnuli: 

● Jak jste se při aktivitě cítili? 
● Co se stalo? 
● Čeho si všimli Pozorovatelé? 
● Čeho si všimli Mluvčí? 
● Jaké pokyny dostali Naslouchači? 

Školitel aktivitu uzavírá následujícími 
otázkami: 

● Měli jste pocit, že Naslouchači 
opravdu naslouchají? 

● Jaké to je, když někdo neposlouchá, 
co říkáte? 

Školitel může odpovědi účastníků zapsat na 
tabuli nebo flip chart.  
 

v případě 
potřeby 
poskytnout 
podporu 
(přečíst 
účastníkovi 
instrukce, 
popsat 
zpětnou 
vazbu od 
ostatních 
členů 
skupiny 
apod.) 

3. Evaluace: 
Školitel workshop uzavře a vyzve účastníky, 
aby si vybrali tři klíčová slova, která 
vystihují, co se v průběhu kurzu naučili. 
Studenti se o svá klíčová slova následně 
podělí s ostatními účastníky a vysvětlí, proč 
jim právě tato připadají důležitá. Následuje 
skupinová diskuze.  

5 Evaluace  Podpora 
dobrovolník
ů. 
 

 

Handout A3.2 – Mluvčí, Pozorovatel a Naslouchač 

Název modulu Komunikace a diskuze 

Název aktivity Mluvčí, Pozorovatel a 
Naslouchač 

Číslo 
aktivity 

Handout A3.1 - Mluvčí, 
Pozorovatel a Naslouchač 
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Popis aktivity  
MLUVČÍ 

Zamyslete se nad tématem, na které máte vyhraněný 
názor. Připravte se, že budete o tomto tématu pět 

minut hovořit.  
MLUVČÍ 

Zamyslete se nad tématem, na které máte vyhraněný 
názor. Připravte se, že budete o tomto tématu pět 

minut hovořit. 
MLUVČÍ 

Zamyslete se nad tématem, na které máte vyhraněný 
názor. Připravte se, že budete o tomto tématu pět 

minut hovořit. 
MLUVČÍ 

Zamyslete se nad tématem, na které máte vyhraněný 
názor. Připravte se, že budete o tomto tématu pět 

minut hovořit. 
 

POZOROVATEL 
Sledujte, jak se Mluvčí a Naslouchač v průběhu konverzace chovají. Do konverzace v jejím 

průběhu nijak nezasahujte.   
POZOROVATEL 

Sledujte, jak se Mluvčí a Naslouchač v průběhu konverzace chovají. Do konverzace v jejím 
průběhu nijak nezasahujte.   

POZOROVATEL 
Sledujte, jak se Mluvčí a Naslouchač v průběhu konverzace chovají. Do konverzace v jejím 

průběhu nijak nezasahujte.  . 
 

NASLOUCHAČ 
Pozorně poslouchejte a ve vhodnou chvíli pokládejte relevantní 

otázky. 
NASLOUCHAČ 

Měňte soustavně téma. 
NASLOUCHAČ 

Shazujte Mluvčího. 
NASLOUCHAČ 

Bavte se s někým jiným, zatímco Mluvčí mluví. 
NASLOUCHAČ 

Dávejte nevyžádané rady. 
NASLOUCHAČ 

Vyhýbejte se očnímu kontaktu s Mluvčím 
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Modul 4: Čtenářské kluby 

Přehled modulu 
Název modulu Modul 4: Čtenářské kluby 

Cílová skupina Lidé ve věku 60+, kteří májí zájem rozvíjet své kompetence s cílem získat 
přístup ke zdrojům četby na internetu a připojit se k online komunitám. 

Cíl v oblasti rozvoje 
kompetencí 

 

Tento modul je součástí komplexního souboru modulů a zdrojů pro četbu 
starších dospělých za využití nových technologií. Čtvrtý modul poskytuje 
nástroje pro organizaci a vedení čtenářských skupin a 
podporuje uplatňování dovedností získaných v předchozích modulech. 

Výsledky učení v 
oblasti rozvoje 
kompetencí 

 

 
Po absolvování modulu účastníci: 

● Umí definovat a popsat, co je to on/offline čtenářský klub a jaké 
jsou jeho benefity. 

● Znají různé modely a formáty čtenářských klubů.  
● Umí definovat dobrý plán četby. 
● Znají různé způsoby, jak komunikovat v období mezi setkáními, a 

umí sestavit návrh pro vytvoření knižního klubu. 
● Umí zvolit vedoucího a organizátora čtenářského klubu. 
● Umí vybrat témata, autory a díla pro tematická čtení. 
● Umí navrhnout online čtenářský klub (virtuální diskuze, socializace 

na internetu). 
● Uplatňují organizační dovednosti a realizují na internetu 

kolaborativní aktivity. 
● Jsou ochotnější ke spolupráci a otevřenosti. 
● Jsou otevřenější ke spolupráci v rámci kreativního týmu.  

Délka 5 hodin 

Témata Typy čtenářských klubů, založení čtenářského klubu, nastavení plánu četby. 

Příprava ● Najděte si místnost se stoly, židlemi, počítači a projektorem. 
Prostor si zarezervujte alespoň dva měsíce před realizací 
workshopu. 
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● Zajistěte si lektory, kteří povedou plánované aktivity. 

● Informujte účastníky o záměru workshopu, jeho cílech a o 
programu, který je čeká. Ujistěte je také, že není třeba, aby 
v souvislosti s tématy, která budou probírána, měli zvláštní 
zkušenosti či znalosti. 

● Zajistěte občerstvení a obědové pauzy, případně účastníkům 
poskytněte informace o možnostech stravování v okolí.  

● Zeptejte se účastníků, zda mají nějaké specifické vzdělávací 
potřeby, abyste mohli připravit a zařídit studijní prostředí a 
vybavení, které budou odpovídat jejich potřebám. 

● Zajistěte na workshop alespoň dva dobrovolníky, kteří budou 
účastníkům k ruce. 

 

A4.1 Čtenářské kluby 

Osnova pro prezenční výuku 

Č. Vzdělávací aktivity Dotace 

(minuty
) 

Výukové 
metody 

 

Potřebný 
materiál/vyba

vení 

Úpravy pro 
studenty se 
speciálními 
potřebami 

1. Úvod 
Školitel přivítá účastníky, představí se a 
uvede témata, která budou v průběhu 
modulu A4 Čtenářské kluby a 
hodinového workshopu probrána.  

5  Prezentace Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace: 
A4 Čtenářské 
kluby – 
definice 
čtenářského 
klubu 

 

2. Simulace čtenářského klubu 
Aktivita začíná simulací čtenářského 
klubu. Skupině poslouží jako icebreaker 
a podpoří učení metodou „learning by 
doing“.  
Na základě zkušenosti ze simulace a 
následné diskuze se skupina snaží 
definovat, co to čtenářský klub je. 
Školitel dá účastníkům k přečtení 
krátkou povídku. Po deseti minutách se 

20 Icebreaker 
Samostatní 
práce 
Skupinová 
práce 
Čtení a 
diskuze 

Počítač 
Projektor 
Handout A4.1 
- Povídka 

Povídka by 
měla být k 
dispozici v 
digitálním 
formátu, 
který lze 
zobrazit 
pomocí 
asistivních 
technologií.  
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skupina posadí na židlích do kruhu a 
účastnící sdílí své dojmy s ostatními. 
Účastníci jsou vyzváni, aby se vyjádřili k 
různým aspektům příběhu: zápletce, 
stylu, postavám, významu a také k 
pocitům a zážitkům, které jim četba 
přinesla.  
Aby podpořil diskuzi, může školitel 
účastníkům položit následující otázky: 

• Znali jste tento příběh/tohoto 
autora? 

• Líbil se vám? 
• Co říkáte na zápletku? 
• Pokud byste měli příběh zařadit 

do nějaké literárního žánru, 
který byste zvolili? Červená 
knihovna, historický román…? 

• Jak byste popsali hlavní 
postavy? 

• Jaký je smysl příběhu? 
• Jak jste se cítili, když jste 

povídku četli? 
• - Doporučili byste ji někomu? 

Proč? 
3. Teoretická prezentace: 

V průběhu prezentace školitel uvede 
následující témata a s účastníky o nich 
diskutuje: 

• definice čtenářského klubu 
• různé typy čtenářských klubů 
• diskuze: touha komunikovat 
• diskuze: právo na tiché čtení 
• postoj čtenářského klubu: 

flexibilita a otevřenost 
 
 

15  Prezentace Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace: 
A4 Čtenářské 
kluby – 
definice 
čtenářského 
klubu 

 

5. Evaluace  
Školitel aktivitu uzavře a vyzve 
účastníky, aby si vybrali tři klíčová 
slova, která vystihují, co se v průběhu 
kurzu naučili, napsali je na tabuli a svůj 
výběr krátce okomentovali.  

5 Evaluace Tabule 
Fixy 

 

  

Handout A4.1 – Povídka 
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Název 
modulu 

Modul 4: Čtenářské kluby 

Název 
aktivity 

Simulace čtenářského klubu Číslo aktivity A4.1 – Povídka 

Popis 
aktivity 

Přečtěte si následující povídku. Na četbu máte 10 minut.  
 
Spojitost parků 
Julio Cortázar  
 
Začal ten román číst před několika dny. Odložil jej kvůli naléhavé obchodní záležitosti 
a vrátil se k němu ve vlaku při zpáteční cestě na statek. Pomalu se dával strhnout 
zápletkou a vykreslením postav. Když toho odpoledne napsal dopis svému 
zplnomocněnému zástupci a probral se správcem otázku pronájmů půdy, otevřel 
knihu v tiché pracovně s výhledem na duby v parku. Uvelebil se ve svém oblíbeném 
křesle zády ke dveřím, které by ho jinak rozčilovaly, protože jimi mohlo přijít 
vyrušení, nechal levou ruku, aby občas pohladila zelený samet čalounění, a začetl se 
do posledních kapitol. V paměti snadno uchovával jména a podoby hlavních hrdinů; 
téměř okamžitě podlehl románové iluzi. Vychutnával si téměř zvrácené potěšení 
z toho, jak řádku po řádce uniká svému okolí a zároveň cítí, že mu hlava pohodlně 
spočívá na sametu vysokého opěradla, že má cigarety stále na dosah ruky, že venku 
za velkými okny pod duby tančí podvečerní vzduch. Slovo za slovem sledoval poslední 
setkání hlavních postav v horské chatrči a vztažen do jejich neblahého rozhodování 
přicházel k obrazům, které projasňovaly a získávaly barvu a pohyb. Nejprve vešla 
žena, celá vystrašená. Potom přicházel její milenec s tváří poraněnou šlehnutím 
větve. Obdivuhodně zastavovala krvácení svými polibky, on však odmítal něžnosti, 
nepřišel, aby opakoval obřady skryté vášně, chráněné světem spadlého listí a tajných 
pěšin. Na jeho hrudi se hřála dýka a pod ní tepala schoulená svoboda. Toužebný 
rozhovor běžel po stránkách jako potok hadů a dalo se vycítit, že všechno je 
rozhodnuto odjakživa. Dokonce i hlazení, které ovíjelo milencovo tělo, jako by ho 
chtělo zadržet a odradit, obludně kreslilo postavu jiného těla, jež bylo nutno zničit. 
Na nic nezapomněli: alibi, náhody, možné chyby. Od této chvíle měl každý okamžik 
přesnou funkci. Dvojí nelítostná replika se přerušila, jen aby ruka pohladila tvář. 
Začínalo se stmívat. 
Rozešli se u dveří chatrče, aniž by na sebe pohlédli, a plně se soustředili na úkol, 
který je čekal. Ona měla jít dál stezkou směřující k severu. On se z opačné strany na 
okamžik obrátil, aby ji spatřil, jak běží s rozpuštěnými vlasy. Sám se také rozběl, 
ukrýval se za stromy a živými ploty, až v nafialovělém šeru rozeznal topolovou alej 
vedoucí k domu. Psi neměli štěkat, a neštěkali. Správce nebýval v tu domu doma, a 
nebyl tam. Vyběhl po třech schodech na verandu a vešel dovnitř. V krvi, která mu 
tepala ve spáncích, zněla její slova: nejdřív modrá hala, pak chodba, schodiště 
pokryté kobercem. Nahoře dveře do salonu, a teď dýku do ruky, světlo velkých oken, 
vysoké opěradlo zeleného sametového křesla, hlava muže, který v křesle čte román.  
 
CORTÁZAR, Julio. Konec hry, překlad Mariana Housková.  
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A4.2 Založení čtenářského klubu 

Osnova pro prezenční výuku 

Č. Vzdělávací aktivity Dotace 

(minuty
) 

Výukové 
metody 

 

Potřebný 
materiál/vyba
vení 

Úpravy pro 
studenty se 
speciálními 
potřebami 

1. Úvod 
Školitel přivítá účastníky, představí se a 
uvede témata, která budou v průběhu 
dvouhodinového workshop probrána. 

5 Prezentac
e 

Počítač 
Projektor 

 

2. Od teorie k praxi. V této druhé aktivitě 
se účastníci prostřednictvím 
prezentační a praktické práce zaměřují 
na základní prvky čtenářského klubu, 
objevují, analyzují a testují různé 
digitální nástroje a pracují na 
zorganizování čtenářského klubu. 
 
Teoretická prezentace: 
Základní prvky čtenářského klubu 
Školitel ve spolupráci s účastníky 
vysvětluje a analyzuje základní prvky 
potřebné pro založení a fungování 
čtenářského klubu: 

• zajištění členů pro čtenářský 
klub (nebo jak si najít čtenářský 
klub) 

• výběr místa 
• založení uskupení 
• výběr moderátora 
• nastavení pravidel 

15  Prezentac
e 

Počítač 
Projektor  
PowerPoint 
prezentace: 
A4 Čtenářské 
kluby – Jak 
založit 
čtenářský klub 

 

3. Úvod do online čtenářského klubu 
Základní přehled k tématu online 
čtenářských klubů a možnostem, které 
nabízí internet, různé ICT technologie, 

20  Prezentac
e 

Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace: 
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platformy, sociální sítě a aplikace pro 
posílání zpráv. 
Školitel pro ilustraci užitečnosti těchto 
klubů využije konkrétní příklad 
internetových 
stránek/blogu/rozcestníku věnovaných 
čtenářským skupinám, čtenářům a 
knihám. 
Školitel následně uvede příklady online 
čtenářských klubů v rámci: 

• WhatsAppu 
• Telegramu 
• facebookových skupin 
• webových stránek 

a hlavní platformy pro videokonference 
(Zoom, Google Meet). 

A4 Čtenářské 
kluby – Jak 
založit 
čtenářský klub 

4. Testování digitálních nástrojů 
Účastníci se rozdělí do čtyř malých 
skupin a s pomocí školitele analyzují 
jeden z následujících digitálních 
nástrojů: 

• WhatsApp 
• Telegram 
• facebookové skupiny 
• webové skupiny 

Školitel vyzve účastníky, aby vyhodnotili 
pro a proti každého z nástrojů z 
pohledu atraktivnosti, dostupnosti a 
uživatelské přívětivosti. 
Po 15 minutách se skupiny podělí o své 
závěry s ostatními. 

20 Skupinová 
aktivita 

Počítač 
Chytrý telefon 
Počítač 
Tablet 
 
 

Podpora 
dobrovolníků 
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5. Založení čtenářského klubu 
Školitel rozdělí účastníky do dvou 
skupin. Každá dostane za úkol založit si 
čtenářský klub. 
Skupina si musí zvolit místo setkávání, 
určit si organizátora a moderátora, 
naplánovat setkání, nastavit pravidla a 
povahu čtenářského klubu. 
 
Skupina si rovněž musí zvolit 
internetovou platformu, na které 
budou probíhat online schůzky, a 
digitální nástroj (např. WhatsApp, 
Telegram) pro asynchronní diskuze 
mezi jednotlivými schůzkami. 
Účastníci mohou využít 
předpřipravenou šablonu s prvky, které 
je při zakládání čtenářského klubu 
možno zohlednit. 
Po 20 minutách účastníci práce 
prezentují a probíhá diskuze.  

25 Skupinová 
aktivita 
Diskuze 

Počítač 
Projektor 
Tužky a papíry 
Handout A4.2 
– Jak založit 
čtenářský klub 

 

6. Evaluace 
Školitel aktivitu uzavře a vyzve 
účastníky, aby si vybrali tři klíčová slova, 
která vystihují, co se v průběhu kurzu 
naučili, napsali je na tabuli a svůj výběr 
krátce okomentovali. 

5 Evaluace Tabule  

 

Handout A4.2 – Založení čtenářského klubu 

Název 
modulu 

Modul 4: Čtenářské kluby 

Název aktivity Založení čtenářského 
klubu Číslo aktivity A4.2 – Založení čtenářského 

klubu 

Popis aktivity Zvážili jste při zakládaní čtenářského klubu následující otázky? 
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Místo 
schůzek 

Místo: adresa, kontakt, otevírací doba, pokyny, jak se se na místo 
dopravit MHD i vlastním dopravním prostředkem. 
Typ místa: veřejné (knihovna, konferenční místnost), nebo 
soukromé. 
Pravidla pro rezervaci prostoru 

Přístupnost 

Organizátor 
Spravuje a aktualizuje kontaktní údaje účastníků. 
Spravuje a aktualizuje kalendář akcí. 
Rezervuje místo setkání s předstihem.  
Zve účastníky na schůze. 

Moderátor 
Vede skupinovou diskuzi. 
Dohlíží na to, že má každý možnost se vyjádřit. 

Pravidla 
Všeobecná pravidla jako: dochvilnost, hlášení absencí, 
ohleduplnost vůči ostatním. 
Specifická pravidla pro diskuzi jako: 

• Diskuze vychází ze zvoleného díla.  
• Vyhýbáme se křížení konverzací. Neopakujeme již řečené, 

ale snažíme se přispět něčím novým nebo navázat na 
předchozí komentář.  

• Myslíme na to, že neexistují správné a chybné názory, jen 
názory rozdílné. 

Kalendář 
Jak často 
Den v týdnu 
Čas setkání 
Délka setkání 

Online 
platforma 

Internetová adresa 
Instrukce pro připojení  

 

 

 



Ref. č. projektu: 2020-1-HR01-KA204-077729   

 

  
. 

 

A4.3 Sestavení plánu četby 

Osnova pro prezenční výuku 

Č. Vzdělávací aktivity Dotace 

(minuty
) 

Výukové 
metody 

 

Potřebný 
materiál/vyba

vení 

Úpravy pro 
studenty se 
speciálními 
potřebami 

1. Úvod 
Školitel přivítá účastníky, představí se a 
uvede témata, která budou v průběhu 
dvouhodinového workshopu probrána. 
 
 

5 Prezentace Počítač  
Projektor 

 

2. Zjištění čtenářských preferencí 
Školitel se ptá účastníků na jejich 
literární vkus, preference, pokud jde o 
typ knih, autorů, žánrů nebo postav. 
Odpovědi zapisuje na tabuli.  
Školitel u účastníků zjišťuje, proč čtou a 
co při čtení cítí a odpovědi zapisuje. Na 
konci diskuzi shrne a zdůrazní to 
nejdůležitější.   

15  Skupinová 
diskuze 
  

Počítač 
Projektor 
Tabule 

Je třeba 
zahrnout také 
aplikace a 
databáze s 
audioknihami. 
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3. Výběr knih: nástroje a knihy 
Stručný přehled užitečných nástrojů pro 
výběr knih k četbě. 
Školitel představí: 
● Knihovní katalogy, například 

národní knihovny, městských nebo 
dalších knihoven. 

● Digitální platformy pro knižní 
výpůjčky jako například MLOL, 
MediaLibraryOnline a platformy 
digitálního obsahu. 

● Weby s knižními recenzemi 
● Katalogy nakladatelství 
● Seznamy knih z jiných čtenářských 

skupin 
● Bibliografické systémy knihoven 
● Seznamy a knižní přehledy 

připravené speciálně za tímto 
účelem 

Účastníci mají k dispozici krátkou 
prezentaci s výběrem knih různých 
žánru a autorů, který jim pomůže se 
sestavením plánu četby. Knihy mohou 
být doplněny recenzemi z novin, 
internetu apod. 

20  Prezentace Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace A4 
– nastavení 
plánu četby 
Výběr knih 
různých 
autorů a 
žánrů 

 

4. Výběr knih do plánu četby 
Každý účastník si musí vybrat alespoň 
dvě knihy, které dosud nečetl, a 
navrhnout je jako součást plánu četby. 
Účastníci se mohou inspirovat 
listováním knih, čtením upoutávek, 
recenzí, vyhledáváním v online 
katalozích a dalších zdrojích. 
Účastníci musí u každé knihy uvést, 
proč je zajímavá, a co je vedlo k tomu ji 
navrhnout.  

20  Samostatn
á práce 

Počítač 
Projektor 
Tužky a papíry 

Pokud jsou 
součástí 
skupiny osoby 
se zrakovým 
znevýhodnění
m, měly by 
mezi 
zvolenými díly 
figurovat také 
audioknihy. 
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5. Sestavení plánu četby 
Účastníci si rozestaví židle do kruhu. 
Školitel moderuje, účastníci se 
vzájemně informují o zvolených 
knihách. 
Na konci diskuze si účastníci zvolí šest 
knih, které zařadí do plánu četby. 

20  Týmová 
práce  

Počítač 
Projektor 
Tužky a papíry 

 

6. Závěr 
Školitel aktivitu uzavře a vyzve 
účastníky, aby si vybrali tři klíčová 
slova, která vystihují, co se v průběhu 
kurzu naučili, napsali je na tabuli a svůj 
výběr krátce okomentovali. 
 
 

10  Diskuze 
Evaluace 

Tabule Podpora 
dobrovolníků 
 

 

Modul 5: Kritické psaní 

Přehled modulu 

Název modulu Modul 5: Kritické psaní 

Cílová skupina 

 

Lidé ve věku 60+, kteří májí zájem rozvíjet své kompetence s cílem získat 
přístup ke zdrojům četby na internetu a připojit se k online komunitám. 

Cíl v oblasti rozvoje 
kompetencí 

 

Tento modul je součástí komplexního souboru modulů a zdrojů pro četbu 
starších dospělých za využití nových technologií. Tento oddíl cílové skupině 
pomůže využívat klíčové informace o literárních stylech a formách a podpoří 
účastníky ve vyjadřování názorů v online i offline prostředí. 

Výsledky učení v 
oblasti rozvoje 
kompetencí 

 

 

 
Po absolvování modulu účastníci: 

• Umí popsat a analyzovat knižní recenze. 
• Umí popsat a analyzovat příspěvky na internetu. 
• Znají různé blogy a servery s knižními recenzemi. 
• Využívají dostupné a relevantní stránky s knižními recenzemi. 
• Umí napsat a zveřejnit knižní doporučení nebo recenzi. 
• Umí napsat a zveřejnit krátký zápis ze skupinového setkání. 
• Využívají Komunitní portál pro čtení online. 
• Jsou ochotnější psát kriticky a bez předsudků. 
• Jsou sebejistější v komunikaci na internetu s ostatními uživateli. 
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Délka 9 hodin 

Témata Úvod do kritického psaní, knižní recenze, zpravodajské příspěvky 

Příprava 

 

● Najděte si místnost se stoly, židlemi, počítači a projektorem. Prostor 
si zarezervujte alespoň dva měsíce před realizací workshopu. 

● Zajistěte si lektory, kteří povedou plánované aktivity. 

● Informujte účastníky o záměru workshopu, jeho cílech a o 
programu, který je čeká.  

● Ujistěte je také, že není třeba, aby v souvislosti s tématy, která 
budou probírána, měli zvláštní zkušenosti či znalosti. 

● Zajistěte občerstvení a obědové pauzy, případně účastníkům 
poskytněte informace o možnostech stravování v okolí.  

● Zeptejte se účastníků, zda mají nějaké specifické vzdělávací potřeby, 
abyste mohli připravit a zařídit studijní prostředí a vybavení, které 
budou odpovídat jejich potřebám.  

● Zajistěte na workshop alespoň dva dobrovolníky, kteří budou 
účastníkům k ruce.  

 

A5.1 Úvod do kritického psaní 

Osnova pro prezenční výuku 

Č. Vzdělávací aktivity Dotace 

(minuty
) 

Výukové 
metody 

 

Potřebný 
materiál/vyba

vení 

Úpravy pro 
studenty se 
speciálními 
potřebami 

1. Úvod 
Školitel přivítá účastníky a představí se. 
Následně vyzve studenty k tomu, aby na 
tabuli sepsali svá očekávání od tohoto 
modulu. Poté lektor představí témata, 
které budou v průběhu hodinového 
workshop probrána, a okomentuje 
očekávání účastníků.  

10  Prezentac
e 
Diskuze 

Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace A5 
– Úvod do 
kritického 
psaní 
Tabule 

Podpora 
dobrovolníků 
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2. Teoretická prezentace: 
Úvod do kritického psaní 

• různé typy a styly textů 
• hlavní časti každého textu 
• důležitost teze 
• jak napsat úvod a závěr 

 

15 Prezentac
e 

Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace A5 
– Úvod do 
kritického 
psaní 

 

3. Teoretická prezentace: 
Jak na kritiku? 

• stručné dějiny kritiky 
• jak definovat kritiku 
• žánry literární kritiky a rozdíly 

mezi nimi 

10 Prezentac
e 

Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace A5 
– Úvod do 
kritického 
psaní 
 

 

4. Závěr 
Školitel téma uzavře a vyzve účastníky, 
aby si vybrali tři klíčová slova, která 
vystihují, co se v průběhu kurzu naučili, 
napsali je na tabuli a svůj výběr krátce 
okomentovali. 
 

10 Diskuze 
Evaluace 

Tabule 
Evaluace 

Podpora 
dobrovolníků 

 

 

A5.2 Knižní recenze 

Osnova pro prezenční výuku 

Č. Vzdělávací aktivity Dotace 

(minuty
) 

Výukové 
metody 

 

Potřebný 
materiál/vyb
avení 

Úpravy pro 
studenty se 
speciálními 
potřebami 

1. Úvod 
Školitel představí témata, které budou v 
průběhu čtyřhodinového workshop 
probrána. 

10 Prezentace 
 

Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace 
A5 – Knižní 
recenze 
 

 

2. Aktivita: Výběr textu k četbě 
Školitel se ptá účastníků na jejich oblíbené 
knihy a pokládá jim navazující otázky: 

15  Icebreaker 
Diskuze 

Počítač 
Projektor 
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• Jak si vybíráte knihy, které čtete? 
• Ptáte se na doporučení v 

knihkupectví, knihovně, přátel? 
• Díváte se na knižní recenze? 
• Jakého typu? Televizní pořady, 

články v novinách, blogy, 
příspěvky na sociálních sítích? 

• Vybrali jste si už někdy knihu na 
základě recenze? 

PowerPoint 
prezentace 
A5 – Knižní 
recenze 
 

3. Aktivita: V čem spočívá dobrá knižní 
recenze? 
Školitel rozdělí účastníky do menších 
skupin a rozdá jim tři texty: knižní recenzi 
napsanou členem čtenářského klubu 
(nebo recenzi z webu Goodreads), recenzi 
z novin/zpravodajského portálu a knižní 
upoutávku téhož díla. 
Účastníci si texty přečtou a poté diskutují 
nad následujícími otázkami: 

• Vidíte mezi texty nějaké rozdíly? 
• Uměli byste určit různé typy 

knižních recenzí? 
• Je něco, co byste na textech 

změnili? 
• Kterému dáváte přednost? 

20 Skupinová 
práce 
Čtení a 
diskuze 

Počítač 
Projektor 
Handout 
A5.2 Knižní 
recenze 
PowerPoint 
prezentace 
A5 – Knižní 
recenze 
 

Povídka by 
měla být k 
dispozici v 
digitálním 
formátu, 
který lze 
zobrazit 
pomocí 
asistivních 
technologií. 

4. Teoretická prezentace: 
Platformy knižních recenzí 
Stručná prezentace různých literárních a 
zpravodajských platforem: 

• platformy pro knižní recenze a 
doporučení 

• zpravodajské příspěvky a články 
recenzující knihy 

• literární servery 

15  Prezentace Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace 
A5 – Knižní 
recenze 
 

Podpora 
dobrovolník
ů 
 

5. Aktivita: Poznávání platforem s knižními 
recenzemi 
Školitel rozdělí účastníky do menších 
skupin. Každá skupina musí vyhledat 
platformy zmíněné v teoretické 
prezentaci a nalézt tři texty související s 
jednou knihou (oblíbenou knihou, kterou 
už četli, nebo kterou se číst teprve 
chystají...). 
Školitel ověřuje, jestli účastníci při plnění 
úkolu nepotřebují pomoc nebo asistenci.  

15 Skupinová 
práce 

Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace 
A5 – Knižní 
recenze 
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Touto aktivitou končí PowerPoint 
prezentace. 

6. Aktivita: Příprava na recenzi 
Školitel rozdělí účastníky do menších 
skupin. Každá skupina dostane k přečtení 
jeden text. Jde o různé povídky. 
Jednotlivé skupiny mají za úkol: 

• Přečíst si text více než jednou. 
• Rozebrat strukturu textu: úvod, 

hlavní část, závěr. 
• Diskutovat a pokusit se 

porozumět myšlence příběhu a 
cíli, se kterým autor text psal.  

15  Skupinová 
práce 
 Čtení a 
diskuze  

Handout 
A5.2 – 
Povídka 
Tužka a papír 

Povídka by 
měla být k 
dispozici v 
digitálním 
formátu, 
který lze 
zobrazit 
pomocí 
asistivních 
technologií. 

7. Aktivita: Napsat krátkou recenzi 
Každý z účastníků napíše krátkou recenzi. 
Využije k tomu handout rozdaný 
školitelem. Po 30 minutách se účastníci o 
své recenze dělí s ostatními a diskutují o 
tom, zda se ve svých názorech shodují, 
nebo ne.  

40 Samostatn
á práce 
Skupinová 
diskuze 

Handout 
A5.2 – Jak 
napsat 
recenzi 
Tužka a papír 

Podpora 
dobrovolník
ů 
 

8. Závěr 
Školitel téma uzavře a vyzve účastníky, 
aby si vybrali tři klíčová slova, která 
vystihují, co se v průběhu kurzu naučili, 
napsali je na tabuli a svůj výběr krátce 
okomentovali. 
 

5 Diskuze  
evaluace 

Tabule 
Evaluace 

Podpora 
dobrovolník
ů 
 

 

Handout A5.2 Knižní recenze 

Název 
modulu 

Kritické psaní 

Název aktivity V čem spočívá dobrá knižní recenze? Číslo aktivity A5.2 – Knižní 
recenze 

Popis aktivity Příklad: Příběh služebnice, Margaret Atwoodová 

Recenze ze stránky Goodreads 

 
Pravá dystopická klasika. Je to neuvěřitelně dobře napsaný a myslím, že proto má 
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kniha tak obrovskou a věrnou fanouškovskou základnu. Entertainment Weekly ji 
před několika lety zařadilo mezi „25 nejlepších knih posledních 25 let“. 

Připomíná mi Deník Anny Frankové, a tak to asi autorka i myslela. Jde o novou vizi 
budoucnosti, ve které úplně chybí ženská mystika. Jedno pohlaví úplně ovládne to 
druhé. Misogynie na maximu. Je to holokaust, který odráží to, jak se k ženám 
chovají na Středním Východě. Příběh má hodně rovin a je úžasný. Ale také příšerný. 
Musím říct, že poslední část knihy mě úplně dostala a závěr naprosto zboural. Úplně 
mě rozebral. Cože??? Jak od bratrů Coenových. Nejdřív je to napínavý, pak se to 
rozplétá a nakonec chaos. Knížka bezpochyby patří na poličku k románu My. 
Vtipného mi na ní nepřišlo nic, je plná patosu a ironický melancholie. Opravdu jak 
od Coenů.   
 
Recenze ze zpravodajského portálu 
Příběh služebnice od Margaret Atwoodové 
 
Mrazivý příběh Margaret Atwoodové o konkubíně žijící v tísnivé realitě budoucí 
Ameriky je dnes důležitější než kdy dřív. 
 
Charlotte Newmanová 
 
Letos slavíme 25. výročí vydání dystopické klasiky Margaret Atwoodové a na počest 
této slávy byla kniha vydána ve Vintage edici. Příběh služebnice sleduje osud 
Fredovy. Není to její pravé jméno, ale patronymum, které jí přidělil represivní nový 
režim, který ovládl Spojené státy budoucnosti. Fredova dostává roli Služebnice. 
Služebnice jsou nuceny rodit děti pro neplodné ženy z vyšších společenských vrstev, 
manželky Velitelů. Podstupují lékařské prohlídky a stávají se v podstatě 
neviditelnými, jediné, na čem záleží, jsou jejich těla.  
 
Fredova si pamatuje, jaké to bylo, než se všeho zmocnil Gilead. Když měla manžela, 
dceru a vlastní život. Stala se svědkem rozkladu staré Ameriky a její přeměny na 
totalitní teokracii. Teď se snaží najít nějaký soulad mezi varovnými signály, které jí 
obklopují, a realitou: „Žijeme v mezerách mezi zprávami.“ 
 
V křehkých vzpomínkách na minulost nachází Fredova únik od brutality současného 
života, v němž se jí vlastní tělo stalo nepřítelem. Její minulost poznáváme skrze 
probleskující obrázky přátel z univerzity, manžela, svobody. Jsou to rozpité 
vzpomínky, které se díky lyrické próze Margaret Atwoodové stávají ještě mlhavější. 
Skutečnosti jako by se slévaly jedna v druhou a minulost se zdála nehmotnou. 
Fredovu udržuje při životě jen její vnitřní svět, realita a minulost jako by proměnily v 
symbiotickou chiméru.  
 
Román je nekompromisně politický a bezútěšný, přesto vtipný a plný moudrosti. V 
roce 1987, kdy se vyhlašovala poprvé, získal Cenu Arthura C. Clarka. Margaret 
Atwoodová ale odjakživa tvrdí, že román není možné žánrově zařadit jako sci-fi. Nic 
z toho, co se v Republice Gilead odehrává, je vyloženě futuristické. Má pravdu a 
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tento román se v dnešní době, kdy ženy v mnoha částech světa prožívají podobné 
osudy, diktované biologickým determinismem a misogynií, jeví jako stále důležitější. 
 
Knižní upoutávka – český trh 
 
Proslulý román kanadské spisovatelky vykresluje pochmurnou vizi blízké 
budoucnosti Spojených států amerických, které se z demokratických výšin propadly 
do všeobjímajících hrůz totalitního režimu. V okovech nemilosrdného 
klerofašistického režimu se z každého, kdo se proti němu jakkoli prohřeší, stává 
otrok. Z plodných žen pak ještě něco mnohem horšího – služebnice, jejichž úkolem 
je rodit děti, s nimiž se nikdy nesetkají… 
 
Kniha byla odměněna Cenou Arthura C. Clarka pro nejlepší román roku a následně 
se stala předlohou pro filmové a aktuálně také pro úspěšné seriálové zpracování.  

 

Handout A5.2 Povídka 

Název 
modulu 

Kritické psaní 

Název aktivity Příprava recenze 

 

Číslo aktivity A5.2 Povídka 

Popis aktivity Podivná povídka, O. Henry 
 
V severní části Austinu bydlela kdysi počestná rodina, která se jmenovala 
Smothersovi. Rodina se skládala z Johna Smotherse, jeho ženy, a jeho, a jejich malé 
dcerky pět roků staré a jejich rodičů, což činí šest lidí pro městskou populaci, když 
počítáme podle specielního soupisu, ale pouze tři dle skutečného počtu.  
 
Jednou v noci po večeři byla malá dívka stižena povážlivou kolikou a John Smothers 
spěchal dolů do města, aby přinesl trochu medicíny.  
 
Nikdy se už nevrátil.  
 
Malá dívka se uzdravila a časem vyspěla v ženu.  
 
Matka velmi truchlila nad zmizením svého manžela a uplynuly téměř tři měsíce, než 
se znovu provdala a odstěhovala do San Antonia.  
 
Malá dívka se též časem provdala a když uběhlo několik let, měla také dcerušku, pět 
roků starou.  
 
Žila stále v domě, v němž bydlela, když její otec je opustil a nikdy se nevrátil.  
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Jedné noci pozoruhodnou shodou její dcerka dostala křečovitý průjem právě ve 
výroční den zmizení Johna Smotherse, kterýž by byl teď jejím dědečkem, kdyby byl 
živ a měl pevné postavení. 
 
„Dojdu dolů do města a opatřím jí nějaký lék, řekl John Smith (což není nikdo jiný 
než ten, za kterého se provdala).  
 
„Ne, ne, drahý Johne,“ zvolala jeho manželka. „Ty bys mohl také navždy zmizeti a 
pak zapomenout se navrátit.“  
 
John Smith tudíž nešel, a seděli spolu na pelesti postele malé Pansy (neboť takové 
bylo Pansyino jméno).  
 
Potom se zdálo, že malé Pansy je hůře, a John Smith se znovu pokusil odejíti pro lék, 
ale jeho žena ho nepustila. 
 
Náhle se otevřely dveře a do pokoje vešel starý muž zkřivený a shrbený a s 
dlouhými bílými vlasy. 
 
„Haló, tady je dědeček,“ řekla Pansy. Poznala jej dříve než ostatní.  
 
Starý muž vytáhl lahvičku z kapsy a dal Pansy plnou lžíci.  
 
Bylo jí okamžitě dobře. „Zdržel jsem se trochu,“ řekl John Smothers, „když jsem 
čekal na tramway. “ 
 
 
Morálka šachů, Benjamin Franklin 
 
Hra v šachy je nejstarší a nejuniverzálnější hrou známou mezi lidmi. Její původ leží 
mimo paměť dějin a je již po bezpočet věků rozptýlením všem civilizovaným 
národům Asie, Peršanům, Indům a Číňanům. Evropa ji zná již více než tisíc let. 
Španělé ji rozšířili do své části Ameriky a v poslední době začíná se objevovati i v 
těchto severních státech. Šachy jsou samy o sobě tak zajímavé, že k zapojení není 
třeba ani vidiny zisku, a proto se nikdy nehrají o peníze. Ti, kdo mají na takové 
povyražení čas, tedy nemohou najít neškodnější. Tento text, napsán s myšlenkou 
napraviti drobné nepatřičnosti při jejich hře (mezi několika mladými přáteli), 
ukazuje rovněž, že ve svém působení na mysl mohou býti šachy nejen neškodné, 
nýbrž i přínosné, pro vítěze i pro poražené.  
 
Šachová hra není pouhou zábavou. Vede k získání či posílení velmi cenných 
vlastností mysli, prospěšných v průběhu lidského života, které promění se v návyky 
připravené pro každou příležitost. Neboť život je druh šachu, ve kterém často 
získáváme body v náš prospěch nebo konkurenty a protivníky, s nimiž se můžeme 
poměřovat, v němž se odehrávají blahé i neblahé události, které jsou výsledky 
opatrnosti, nebo jejího nedostatku. 
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Hrou v šachy můžeme se naučiti: 
 
1. Předvídavosti, která hledí vstříc budoucnosti a zvažuje možné důsledky našeho 
jednání. Protože to se hráči soustavně děje: „Přesunu-li tuto figurku, jaké výhody mi 
nová situace přinese? Co proti mne může využít můj protivník? Jakými dalšími tahy 
mohu pozici svou posíliti a ochrániti se před útoky?” 
 
2. Obezřetnosti, díky které dohlížíme na celou šachovnici, scénu nebo tah, na vztahy 
mezi figurkami a situacemi, na nebezpečí, kterým jsou vystaveny, na různé 
možnosti, jak si mohou vzájemně vypomoci, na pravděpodobnost, že soupeř učiní 
ten, či onen tah, zaútočí na tu, či onu figurku a jakými prostředky tahu zabránit, 
nebo snad následky proti němu obrátiti.   
 
3. Opatrnosti, abychom netáhli příliš unáhleně. Tento zvyk si je nejlépe možno 
osvojiti přísným dodržováním zákonů hry. Například: „Pokud se dotknete figurky, je 
vaší povinností ji posunout. Pokud ji položíte, musíte ji nechat stát“. A proto je 
nejlépe tato pravidla dodržovati, neboť hra se tak stává věrnějším obrazem lidského 
života, a zvláště války. Pokud jste se neopatrně dostali do svízelné a nebezpečné 
pozice, nemůžete očekávati, že vám nepřítel umožní stáhnouti jednotky a 
bezpečněji je umístiti. Důsledky své unáhlenosti si nésti musíte sami. 
 
A konečně, hrou v šachy se učíme návyku nehorovat nad neblahým stavem našich 
záležitostí, návyku doufat v příznivou změnu a rovněž vytrvalosti při hledání řešení. 
Tato hra překypuje tolika událostmi, přináší tolik různých zvratů, štěstí je v ní tolik 
ovlivněno náhlými peripetiemi. A člověk často po dlouhém rozvažování odhalí cesty, 
jak vysvoboditi se ze zdánlivě nepřekonatelných nesnází, že cítí se povzbuzen 
vytrvat až do konce, s nadějí ve vítězství, ať už zásluhou vlastních dovedností, nebo 
snad patové situace následkem nedbalosti protivníka. A kdokoliv se domnívá, že, co 
v šachu často pozoruje, že konkrétní záblesky úspěchu mohou vést k troufalosti a, 
v důsledku, k nepozornosti, přičemž následkem je toho více ztraceno, než co 
přinesla předchozí výhoda, přičemž neštěstí s sebou nese více péče a pozornosti, 
díky nimž je možné ztrátu zvrátit, se naučí nenechat se příliš odraditi úspěchem 
protivníka, nezoufati si při každé malé zkoušce na cestě za štěstí nad konečným 
výsledkem.  
 
Nechť jsme častěji vedeni k volbě této prospěšné kratochvíle, na úkor ostatních, 
které nenabízí stejný užitek, využijme všech okolností, které mohou posílit naše 
potěšení z této hry. Každého činu nebo slova, které nejsou spravedlivé a uctivé 
nebo jinak způsobují nepokoj, je třeba se vyvarovat, naopak, bezprostředním 
úmyslem obou hráčů mělo by býti příjemné strávení společného času.  
 
Proto 1. Je-li podle přísných pravidel smluveno hráti, pak tato pravidla musí obě 
strany dodržovat přísně. Trvá-li na jejich plnění jen jedna strana a druhá touží se 
odchylovat, není to spravedlivé.  
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2. Pokud je smluveno, že pravidla důsledně dodržována býti nemusejí a jedna strana 
si žádá úlev, měla by pak tyto úlevy stejně ochotně poskytnout straně druhé. 
 
3. Žádné nepovolené tahy by nikdy neměly být prováděny ve snaze uniknout 
obtížím nebo získat výhodu. Nelze nalézt potěšení ve hře s protivníkem, odhalíme-li, 
že nehraje poctivě.  
 
4. Dává-li si protivník s tahem načas, neměli byste na něho pospíchat či projevovat 
nepokoj nad jeho prodlevou. Neměli byste zpívati, pískati, dívati se na hodinky, 
bráti si knihu ke čtení, ťukati nohama o podlahu nebo prsty o stůl ani nic jiného, co 
by mohlo jeho pozornost rušiti. Protože všechno toto je nepříjemné a není důkazem 
vaší zručnosti ve hře, nýbrž vaší prohnanosti či nezdvořilosti.  
 
5. Usilovati byste neměli o pobavení nebo oklamání protivníka tím, že budete 
předstírati, že táhli jste nesprávně, tvrditi, že prohráli jste, abyste v něm vyvolali 
klid, neopatrnost a nepozornost k vašim úkladům. Protože to je podvod a klam, 
nikoliv dovednost ve hře. 
 
6. Dosáhnete-li vítězství, neuchylujte se k triumfálním nebo urážlivým výrazům ani 
neprojevujte příliš mnoho potěšení. Snažte se protivníka svého utěšit a učinit ho 
méně nespokojeným se sebou samým pomocí jakýchkoliv citlivých nebo civilních 
slov, která lze vyslovit pravdivě. Kupříkladu.: „rozumíte hře lépe nežli já, ale jste 
trochu nepozorný,“ nebo „hrajete příliš rychle” nebo „měl jste to nejlepší ze hry, ale 
něco rozptýlilo vaše myšlenky, a obrátilo hru v můj prospěch.“ 
 
7. Pokud jste divákem, zatímco jiní hrají, dodržujte to nejdokonalejší ticho. Neboť 
radou urazíte obě strany. Ten, jemuž radíte, může hru ztratiti. Ten, v jehož prospěch 
radíte, ačkoliv to může být rada dobrá a on podle ní zařídí, může ztratiti potěšení, 
které by býval mohl ze hry mít, kdybyste mu poskytli čas, aby ho tah mohl 
napadnout samotného. Ani po provedení tahu nebo tahů nesmíte pohybem figurek 
naznačit, jak by bývalo bylo možno sehrát hru lépe, neboť to může vyvolati nelibost 
nebo hádky či pochyby ohledně hry probíhající. Jakékoliv promlouvání k hráčům 
snižuje nebo odvádí jejich pozornost, a je tudíž nežádoucí. Podobně ani jedné ze 
stran nic nenaznačujte, ani zvukem ani pohybem. Učiníte-li tak, nejste hoden pozice 
diváka. Chcete-li mysl pocvičiti a prokázati úsudek svůj, čiňte tak ve své vlastní hře, 
kdy k tomu máte příležitost. Nekritizujte, nevměšujte se a neraďte při hrách cizích.  
 
A konečně. Pokud hra nemá hrát se přísně, dle výše vyslovených pravidel, zmírněte 
svou touhu po vítězství nad protivníkem a potěšte se tím, že vyhrajete sami nad 
sebou. Nevrhejte se netrpělivě na každou výhodu, kterou protivník nabídne svou 
nešikovností nebo nepozorností. Upozorněte ho laskavě, že takovým tahem postaví 
některou ze svých figurek do nebezpečí nebo ji nechá bez ochrany, že dalším tahem 
by nechal krále ve svízelné situaci, a tak dále. Díky této velkorysé zdvořilosti (tak 
protichůdné k výše zakázané nepoctivosti) se vám může přihodit, že ve hře se 
soupeřem prohrajete, ale vyhrajete něco cennějšího, jeho úctu, respekt a 
náklonnost, spolu s tichým souhlasem a dobrou vůlí nestranných diváků. 
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Bajka, Mark Twain 
 
Byl jednou jeden umělec, který namaloval malý a velmi krásný obraz a umístil ho 
tak, aby ho mohl pozorovat v zrcadle. „Tím se vzdálenost zdvojnásobí a zjemní a 
obraz je dvakrát tak krásný, než byl předtím,“ řekl si. 
 
Zvířata venku v lesích o tom zaslechla od domácího kocoura, kterého velmi 
obdivovala, protože byl velmi učený, rafinovaný a civilizovaný, tak zdvořilý a 
ušlechtilý, a dokázal jim tolik prozradit, co dříve nevěděla, a poté si tím nebyla jista. 
Všechna byla z tohoto nového klepu velmi nadšen a pokládala otázky, aby vše plně 
pochopila. Ptala se, co to obraz vlastně je, a kocour vysvětlil. 
 
 „Je to placatá věc,“ řekl. „Úžasně placatá, báječně placatá, kouzelně placatá a 
elegantní. A tak krásná!“ 
 
To zvířata rozrušilo téměř k šílenství a řekla, že by dala svět za to, aby předmět 
mohla vidět. A tu se zeptal medvěd: 
 
„Čím to, že je to tak krásné?“ 
 
„Tím, jak to vypadá,” odpověděl kocour.  
 
To naplnilo zvířata obdivem a nejistotou a cítila se ještě nadšenější než kdy dříve. 
Načež se zeptala kráva: 
 
„Co je to zrcadlo?“ 
 
 „Je to díra ve zdi,“ vysvětlil kocour. „Podíváte se do něho a vidíte obrázek, a ve své 
nepředstavitelné kráse je tak líbezný a okouzlující a éterický a inspirativní, že se vám 
zamotá hlava a samým vytržením téměř omdlíte.“ 
 
Osel, který zatím nic neřekl, začal nahlas pochybovat. Řekl, že dosud nic tak 
krásného neexistovalo a pravděpodobně není ani teď. A že když je třeba k 
vyzdvihnutí takové krásy plná náruč dlouhatánských přívlastků, je na místě být 
podezřelí.  
 
Že tyto pochybnosti na zvířata působí, bylo zřetelně jasné, a kocour uraženě odešel. 
Od tématu se na pár dní upustilo, ale představivost zatím znovu bujela a obnovený 
zájem byl citelný. Zvířata poté obvinila osla, že jim zkazil možnou radost kvůli 
pouhému podezření, že obrázek není krásný, a to bez jakéhokoliv důkazu. Osla to 
nerozházelo, zůstal klidný a odpověděl, že existuje způsob, jak zjistit, kdo má 
pravdu, zda on, nebo kocour. Půjde a do té díry se podívá, a až se vrátí, poví, co tam 
viděl. Zvířata si vděčně oddechla a požádala osla, aby vyrazil okamžitě, což také 
udělal.  
 
Ale nevěděl, kam se postavit. A omylem si stoupl mezi obrázek a zrcadlo. Výsledek 
byl takový, že se obrázek nemohl objevit. Osel se vrátil domů a hlásil: 
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„Kocour lhal. V díře nebylo nic, než osel. Nebyl tam ani náznak ničeho placatého. Byl 
to pohledný osel, přátelský, ale pouhý osel, nic jiného.“ 
 
Slon se zeptal: 
 
„Viděl jsi to jasně a zřetelně? Byl jsi blízko?“ 
 
„Viděl jsem to jasně a zřetelně, ó Hathi, králi zvířat. Stál jsem tak blízko, že jsem se 
toho dotkl nosem.“ 
 
„To je zvláštní,“ řekl slon. „Kocour byl dosud vždy pravdomluvný, alespoň pokud 
víme. Ať to zkusí další svědek. Jdi, Balú, podívej se do díry, vrať se a pověz.“ 
 
A tak medvěd šel. Když se vrátil, řekl: 
 
„Kocour i osel lhali. V díře nebylo nic než medvěd.“ 
 
Překvapení a zmatení zvířat bylo obrovské. Každé toužilo tam vyrazit a zjistit pravdu. 
Slon je jednoho po druhém vyslal.  
 
Nejdříve krávu. V díře nenalezla nic než krávu. 
 
Tygr nenalezl nic než tygra. 
 
Lev nenalezl nic než lva. 
 
Levhart nenalezl nic než levharta. 
 
Velbloud nalezl velblouda a nic víc.  
 
Hathi, už celý rozzuřený, řekl, že pravdu zjistí, i kdyby se o to měl postarat sám. Když 
se vrátil, osočil všechny své poddané ze lži a nemohl utišit vztek nad morální a 
duševní slepotou kocoura. Řekl, že jen krátkozraký hlupák mohl v díře vidět něco 
jiného než slona. 
 
KOCOUROVO PONAUČENÍ 
 
Pokud se postavíte mezi text a zrcadlo vaší představivosti, můžete v textu nalézt 
cokoliv, co s sebou nesete. Možná své uši nevidíte, ale jsou tam.  
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Handout A5.2 – Psaní recenze 

Název modulu Kritické psaní 

Název aktivity Psaní stručné recenze 

 

Číslo aktivity A5.2 – Psaní recenze 

Popis aktivity  

STRUČNÁ RECENZE PŘÍBĚHU 

Jméno a příjmení  

Název povídky  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modul 6: Hostující autoři 

Přehled modulu 

Název modulu Modul 6: Hostující autoři 

Cílová skupina Lidé ve věku 60+, kteří májí zájem rozvíjet své kompetence s cílem získat 
přístup ke zdrojům četby na internetu a připojit se k online komunitám 

Cíl oblasti rozvoje 
kompetencí 

 

Tento modul je součástí komplexního souboru modulů a zdrojů pro četbu 
starších dospělých za využití nových technologií. Oddíl týkající se hostujících 
autorů pomůže cílové skupině využít klíčové nástroje pro organizaci a 
získávání informací k tou, aby si osvojila nový způsob komunikace.   
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Výsledky učení v 
oblasti rozvoje 
kompetencí 

 

Po absolvování modulu účastníci 
• Umí připravit doporučení pro výběr ideálního literárního hosta. 
• Umí popsat knihy a témata pro diskuzi s autorem. 
• Znají proces zkontaktování hostujících autorů a organizace literární 

akce v knihovně. 
• Umí naplánovat akci spojenou se setkáním online čtenářského klubu. 
• Umí moderovat konverzaci nebo diskuzi. 
• Jsou si jistější v plánování akcí a zvaní literárních hostů. 
• Mají zvýšené povědomí o knihovnických službách a jejich pomoci v 

organizaci literárních akcí. 

Délka 5 hodin 

Témata Volba literárních hostů, organizace literární akce, moderování diskuze 

Příprava 

 

● Najděte si místnost se stoly, židlemi, počítači a projektorem.  

● Prostor si zarezervujte alespoň dva měsíce před realizací workshopu. 

● Zajistěte si lektory, kteří povedou plánované aktivity. 

● Informujte účastníky o záměru workshopu, jeho cílech a o programu, 
který je čeká.  

● Ujistěte je také, že není třeba, aby v souvislosti s tématy, která budou 
probírána, měli zvláštní zkušenosti či znalosti. 

● Zajistěte občerstvení a obědové pauzy, případně účastníkům 
poskytněte informace o možnostech stravování v okolí.  

● Zeptejte se účastníků, zda mají nějaké specifické vzdělávací potřeby, 
abyste mohli připravit a zařídit studijní prostředí a vybavení, které 
budou odpovídat jejich potřebám.  

● Zajistěte na workshop alespoň dva dobrovolníky, kteří budou 
účastníkům k ruce.  

 

A6.2 Organizace literárních akcí 

Osnova pro prezenční výuku 

Č. Vzdělávací aktivity Dotace 

(minuty
) 

Výukové 
metody 

 

Potřebný 
materiál/vyb
avení 

Úpravy pro 
studenty se 
speciálními 
potřebami 
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1. Úvod 
Školitel přivítá účastníky, představí se a 
uvede témata, které budou v průběhu 
dvouhodinového workshop probrána. 
 

10 Prezentace Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace 
A6 – 
Organizace 
literárních 
akcí 

 

2. Aktivita: Zkušenost s akcemi 
Školitel vyzve účastníky, aby zodpověděli 
následující otázky: 

• Byli jste v poslední době na 
nějaké literární akci? Na ukázku 
lze využít krátké video. 

• Kdo byl hostem a jak se vám akce 
líbila? 

• Konala se online, nebo osobně? 
Jakou variantu preferujete a 
proč? 

 

 
 
 
 

25 

Icebreaker 
Diskuze 

Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace 
A6 – 
Organizace 
literárních 
akcí 
 

Video musí 
nabízet 
možnost 
zapnutí 
titulků.  

3. Teoretická prezentace: Organizace akce 
Stručný přehled možných způsobů, jak 
zorganizovat literární akci, a představení 
různých formátů těchto akcí. Školitel 
využívá jako podklad různá videa 
související se zajímavými příklady z okolí.   

 
 
 

20 

Prezentace 
 

Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace 
A6 – 
Organizace 
literárních 
akcí 
 

Video musí 
nabízet 
možnost 
zapnutí 
titulků. 
 

4. Aktivita: Téma akce 
Školitel rozdělí účastníky do menších 
skupin. Každá ze skupin si po společné 
diskuzi zvolí téma, na které akci zaměří, a 
svůj výběr vysvětlí. Účastníci následně 
debatují o tom, na jakou akci by šli, nebo 
nešli, a proč.  

 
 

25 

Skupinová 
práce 
Brainstormi
ng 
Diskuze 
  

Papíry a 
tužky 
 

 

5. Závěr 
Školitel téma uzavře a vyzve účastníky, 
aby si vybrali tři klíčová slova, která 
vystihují, co se v průběhu kurzu naučili, 
napsali je na tabuli a svůj výběr krátce 
okomentovali. 
 

10 Diskuze  
Evaluace 
 

Tabule 
Evaluace 

Podpora 
dobrovolník
ů 
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A6.3 Moderování diskuze 

Osnova pro prezenční výuku 

Č. Vzdělávací aktivity Dotace 

(minuty
) 

Výukové 
metody 

 

Potřebný 
materiál/vyb

avení 

Úpravy pro 
studenty se 
speciálními 
potřebami 

1. Úvod 
Školitel přivítá účastníky, představí se a 
uvede témata, které budou v průběhu 
hodinového workshop probrána. 

10 Prezentace Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace 
A6 – 
Moderování 
diskuze 
 

 

2. Aktivita: Přednosti dobrého moderátora 
Školitel se ptá účastníků na přednosti 
dobrého moderátora. Znají někoho 
takového ve svém okolí? Nebo z radia či 
televize? 

10 Icebreaker 
Diskuze 

Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace 
A6 – 
Moderování 
diskuze 
 

 

3. Teoretická prezentace: Komunikace a 
moderování  
Moderování konverzace nebo diskuze. 
Komunikační struktura, otázky, 
komentáře.  

 
15 

Prezentace Počítač 
Projektor 
PowerPoint 
prezentace 
A6 – 
Moderování 
diskuze 
 

 

4. Závěr 
Školitel téma uzavře a vyzve účastníky, 
aby si vybrali tři klíčová slova, která 
vystihují, co se v průběhu kurzu naučili, 
napsali je na tabuli a svůj výběr krátce 
okomentovali. 
 

10 Diskuze 
Evaluace 

Tabule 
Evaluace 

Podpora 
dobrovolník
ů 
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