
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vzdělávací lekce pro seniory: 
metodická příručka 

Iva Zadražilová 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název: Vzdělávací lekce pro seniory: metodická příručka 
Autor: Iva Zadražilová 
Sazba: Jan Zikuška 
Místo vydání: Brno 
Vydavatelství: Flow 
Rok vydání: 2019 
ISBN: 978-80-88123-19-4 
 
©Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
 
Tato publikace vznikla za podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy, grantu č. 89415 
s názvem „Senioři a digitální propast“, realizovaného na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy. 
 
Všechna práva vyhrazena. 



 
 

 
 

OBSAH 

O AUTORCE ........................................................................................................................................................ 4 

ÚVOD ................................................................................................................................................................. 5 

METODIKY Z HLEDISKA VZDĚLÁVÁNÍ ................................................................................................................. 7 

Kompetenční model lektora ........................................................................................................................ 11 

Didaktický rámec ......................................................................................................................................... 12 

VÝUKOVÉ LEKCE ............................................................................................................................................... 14 

Charakteristika lekcí .................................................................................................................................... 15 

LEKCE 1  Vyhledávání na internetu se zaměřením na Google ..................................................................... 16 

LEKCE 2 – Organizace elektronických materiálů ......................................................................................... 19 

LEKCE 3  Základy tvorby grafických materiálů ............................................................................................. 22 

LEKCE 4  Práce s fotografiemi na internetu ................................................................................................. 25 

LEKCE 5 – Google nástroje (Gmail, Disk, Kalendář a Poznámky) ................................................................. 28 

LEKCE 6 – Práce s online nástroji a jejich využití ......................................................................................... 31 

LEKCE 7 – Možnosti a nástroje pro online vzdělávání ................................................................................. 34 

LEKCE 8 – Informační zdroje pro tvorbu rodokmenů .................................................................................. 37 

LEKCE 9 – Informační bezpečnost ................................................................................................................ 42 

LEKCE 10 – Hodnocení informací a faktory ovlivňující kvalitu zdrojů ......................................................... 45 

SLOVO AUTORKY NA ZÁVĚR ............................................................................................................................ 49 

POUŽITÁ LITERATURA ...................................................................................................................................... 51 

 
 

 

 

 

  



 
 

 
 

O AUTORCE 

 

PhDr. Iva Zadražilová je absolventkou Kabinetu infomačních studií 

a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 

a studentem doktorského studia oboru Informační věda na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se věnuje 

oblastem informační gramotnosti a informačního vzdělávání. 

Vyučuje studenty na vysoké škole, vzdělává knihovníky, seniory 

i uživatele knihoven. V souvislosti s jejím působením v knihovnách 

má příležitost pracovat s cílovou skupinu seniorů a vzdělávat tyto 

uživatele v dovednostech týkajících se práce s internetem. 

Metodiky, představené v této publikaci, vychází nejen z výzkumů 

realizovaných v rámci její disertační práce, ale také přímo z bohaté 

vlastní praxe.   

  

 



 
 

 
 

ÚVOD 

Informační společnost je charakterizována rovným přístupem k informačním 

a komunikačním technologiím. Během posledních dekád došlo k proměně naší společnosti 

ve společnost informační, dle některých autorů (Castells, 2000) až ke společnosti síťové. 

Síťovou společnost je možné vnímat jako pokračování informační společnosti, ovšem se 

změněnou strukturou a formou komunikace. Pokud si museli dříve lidé vystačit s médii 

založenými na fyzické podstatě, dnes mají k dispozici internet, který lze označit jako 

nepřerušovaný zdroj informací pro všechny, kteří disponují přístupem k němu. Rozvoj 

dnešní informační společnosti s sebou přináší množství nových možností, ale současně také 

nové bariéry pro ty, kteří se nemohou, nechtějí nebo neumí přizpůsobit rychlému tempu. 

Mezi různými skupinami obyvatel tak vznikají podstatné rozdíly, které jsou determinovány 

zejména stylem využívání informačních a komunikačních technologií a mírou adaptace pro 

běžný život (Galázc, 2007). Tento fenomén je obecně nazýván termínem „digital divide“ 

nebo „digital gap“ a do češtiny se překládá jako digitální propast (Zounek, 2006). Přesto, že 

koncept informační společnosti se poprvé objevuje během sedmdesátých let minulého 

století (Zlatuška, 1998), pojem digital divide je spojený až s nástupem internetu v průběhu 

devadesátých let (OECD, 2001). 

Původní definice tohoto termínu byly zaměřeny zejména na fyzický přístup k internetu a na 

vlastnictví moderních technologií – dnes to označujeme jako primární digitální propast 

(Attewell, 2001). S rozvojem informační společnosti a s masivním pronikáním informačních 

a komunikačních technologií do fungování celé společnosti se ovšem začaly objevovat 

rozdíly ve využívání technologií, a to jak z důvodů sociálně-ekonomických, tak vzdělávacích 

(Zounek, 2006). Současně se tyto rozdíly projevily v informačním chování určitých skupin 

obyvatel, týkající se zejména zpracování a vyhledání informací a přizpůsobení se 

informačnímu prostředí (Steinerová, 2005). 

Dochází tedy k jevu, kdy v ekonomicky stabilizovaných a rozvinutých společnostech již není 

problémovou oblastí vnímán samotný fyzický přístup a vlastnictví, ale nerovnosti jsou 

nejvíce patrné zejména v efektivních schopnostech či kompetencích jednotlivců tyto 

technologie využívat. Původní indikátor digitální propasti, kterým byl fyzický přístup, 

pomalu pozbývá důležitosti. Objevuje se další stupeň, nazývaný jako sekundární digitální 

propast (Dijk, 2005). Sekundární digitální propast se tedy vytváří mezi skupinami lidí, kteří 

přístup k technologiím mají a vlastní je, nicméně jejich dovednosti využití jsou diametrálně 

odlišné. Digitální propast tak znemožňuje jedinci či skupině přístup k informacím 

a možnostem, které jsou běžně dostupné pro populaci na opačné straně propasti. V této 

souvislosti začíná nabývat na významu zkoumání informačního chování této vybrané 

skupiny a implementace těchto poznatků zejména do struktury celoživotního vzdělávání, 

zaměřeného na oblast infomační gramotnosti. Jednou ze sociálních skupin, která zůstává na 

druhé straně digitální propasti a která je jí nejvíce ohrožena, jsou senioři.  

Dle údajů Českého statistického úřadu v posledních letech pozvolna ustupuje výrazná 

dominance nejmladších věkových skupin ve využívání internetu. Současně se mění 

i demografická struktura společnosti a naše společnost stárne. Je jisté, že osob, které spadají 

do skupiny seniorů, bude stále přibývat (ČSÚ, 2004). Již v roce 2011 byla pětina všech 



 
 

 
 

uživatelů internetu v České republice starší 55 let a počet těchto uživatelů dynamicky roste. 

Na základě demografických předpovědí můžeme vidět, že tento trend bude spolu se 

stárnutím populace pokračovat (ČSÚ, 2017a). S tím, jak internet a technologie pronikají 

mezi seniory, by se měl přizpůsobovat i obsah a služby, protože informační chování 

jednotlivců se liší v závislosti na jejich věku (Steinerová, 2005).  

S dokonalejší zdravotní péčí, zdravým životním stylem a sociálním zabezpečením se lidé 

dožívají vyššího věku než dříve. Dle dosavadních zjištění ČSÚ se dá předpokládat, že lidé 

budou ve stáří lépe finančně zajištěni a jejich životní přístup bude aktivnější a nebude pro 

ně problém být online a vlastnit moderní technologie (ČSÚ, 2017b). 

Schopnost této sociální skupiny participovat a ovlivňovat dění ve společnosti může být bez 

znalosti využití technologií a práce s informacemi dramaticky snížena. Je možné vycházet 

z předpokladu, že čím větší podíl populace bude běžně komunikovat pomocí moderních 

technologií, tím větší nevýhodou bude nepoužívání těchto technologií představovat pro ty 

s nedostatečnými uživatelskými dovednostmi (Dijk, 2005). Tuto situaci můžeme nazvat 

paradoxem informační gramotnosti (Lupač, 2015). Poznatky z již proběhlých výzkumů 

(CHOI, 2014) s touto cílovou skupinou v zahraničí ovšem ukazují, že problémem může být 

využívání těchto technologií. Ne ve smyslu základních počítačových dovedností, ale spíše 

v orientaci v široké nabídce, nalezení potřebných informací, vyhodnocení získaných údajů, 

ovládání základních online nástrojů a běžných online úkonů jako je například internet 

banking, nakupování přes internet, online vzdělávání, orientace ve zdravotnických 

informacích, e-government apod.  

Nedostatečné uživatelské dovednosti mohou také představovat riziko v podobě 

nedodržování zásad informační bezpečnosti a může vznikat reálné nebezpečí ohrožení této 

skupiny občanů. Senioři by tedy měli získat příležitost absolvovat vzdělávání v oblasti 

informační gramotnosti, které nebude zaměřeno jen na základní počítačovou gramotnost, 

ale bude navrženo tak, aby reflektovalo jejich potřeby a vycházelo ze standardů informační 

gramotnosti, které budou přizpůsobeny potřebám této cílové skupiny. 
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Metodiky z hlediska 

vzdělávání 

1. 
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Cílem této publikace je představit osvědčenou metodiku pro vzdělávání seniorů v oblasti 

informační gramotnosti nejen knihovnám, ale i dalším institucím, které se vzděláváním této 

cílové skupiny zabývají. Vzhledem ke skutečnosti, že vzdělávání seniorů není v České republice 

sjednoceno a ohraničeno, nebylo možné tuto metodiku stavět jen na dosavadních poznatcích. 

Primárně tedy vychází z výzkumů, které byly provedeny v rámci tvorby autorčiny disertační 

práce a přinesly odpovědi na otázky, týkající se zejména tematického zaměření 

vzdělávacích lekcí. Výzkumy kvalitativního i kvantitativního charakteru jsou tedy základním 

stavební kamenem metodiky. Samotná metodika by měla přispět ke vzniku programu 

informačního vzdělávání seniorů, který povede ke zmírnění sekundární digitální propasti. 

Metodika je prakticky využitelná v institucích, které realizují neformální vzdělávání 

a mají tak větší potenciál oslovit tuto cílovou skupinu a reagovat na její potřeby.  

Pro zjištění reálného stavu a navržení metodiky tak, aby pokrývala potřeby cílové skupiny 

i potřeby knihoven, byl charakterizován současný stav vzdělávání této cílové skupiny. Současně 

bylo nutné vycházet ze standardů informační gramotnosti, aby byl dodržen metodický rámec 

navrženého vzdělávání. Dále bylo nutné zjistit, jaká je situace ve využívání informačních 

a komunikačních technologií cílovou skupinou seniorů. Z hlediska definice primární 

a sekundární digitální propasti byli z výzkumů předem vyloučeni senioři, kteří 

nevyužívají internet. Penetrace informačních a komunikačních technologií mezi seniory v 

České republice tedy zkoumána nebyla, důraz byl kladen na zjištění dovedností a schopností 

těch, kteří je využívají. Dalším krokem bylo získat přehled, o jaká témata mají senioři zájem, ve 

kterých by se chtěli nadále vzdělávat a která tak logicky jsou základním stavebním kamenem 

vzdělávacích lekcí v rámci metodiky. Všechna výchozí zjištění a detailní popisy výzkumů budou 

k dispozici v disertační práci autorky. 

Na základě všech realizovaných šetření a výzkumů tedy vznikla publikace, jejímž obsahem je 

deset didakticky a metodologicky zpracovaných vzdělávacích lekcí na témata, ve 

kterých čeští senioři mají zájem získat co nejvíce nových poznatků a dovedností.  

Vzdělávání v rámci koncepce rozvoje knihoven 

Vzdělávání uživatelů prostřednictvím knihoven se věnují různé dokumenty, které je nutno 

zmínit. Jedná se zejména o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2017-2020. 

Tento dokument má jako jednu z priorit nastavenou proměnu knihoven z pouhých půjčoven 

knih na živá vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra. Konkrétní cíl je definován jako 

„zvýšit počet knihoven nabízejících kvalitní vzdělávací, kulturní a komunitní 

aktivity, knihoven, které podporují kreativitu a vytvářejí širokou nabídku 

vzdělávacích i relaxačních aktivit pro různé skupiny uživatelů“ (Ministerstvo kultury 

ČR, 2017). Koncepce se také poměrně široce věnuje samotnému vzdělávání knihovníků, bez 

kterého by knihovníci jen těžko získávali potřebné kompetence a dovednosti k tomu, aby byli 

schopni vytvořit vzdělávací lekce a fungovat v roli lektorů. 

Vzdělávání seniorů v knihovnách 

Využití sítě veřejných knihoven je tedy logickým krokem pro zajištění možnosti vzdělávání 

seniorů. Dle proběhlých výzkumů víme, že senioři tvoří jednu z nejpočetnějších skupin 

návštěvníků knihoven, zejména co se týká knihoven veřejných. Nejvýraznější podíl tvoří senioři 

ve skupině ekonomicky neaktivních návštěvníků knihoven (27 %) a současně z kategorie 
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seniorů 60 až 69 let navštěvuje knihovny 38 % lidí (Richter, 2014). Čtenáři z řad seniorů 

využívají knihovny nejen jako místa půjčování knih, ale také jako přirozená centra setkávání, 

která jim nabízí příležitost zúčastnit se různých typů akcí. Knihovny se též často mohou setkat 

s poptávkou po vzdělávacích akcích, kterou tato cílová skupina sama vyjadřuje. 

Důvodů výběru knihoven jako přirozených aktérů vzdělávacích akcí pro seniory existuje mnoho 

a daly by se shrnout do následujících bodů (Novotná, 2013): 

• Knihovny jsou pro seniory dostupné, finančně nenáročné, 

• Knihovny jsou přívětivé a bezpečné, seniorům známé, 

• Knihovny poskytují celoživotní vzdělávání, zprostředkovávají setkávání, 

• Knihovny umožňují veřejnosti přístup k informačním a komunikačním technologiím, 

• Knihovny jsou znalci místní správy a dalších organizací a institucí v místě a umí 

vytipovat a oslovit aktivní osobnosti v obci, 

• Knihovny podporují výměnu informací 

• Knihovny jsou součástí širší sítě, mají jasnou strukturu s dostatečným množstvím 

kvalifikovaných a zkušených pracovníků, umí komunikovat a mají dostatek praktických 

zkušeností s přípravou a realizací projektů 

Informační gramotnost a celoživotní vzdělávání 

Podle průzkumu (Kočí, 2012) mezi českými seniory nejčastěji vyhledávané oblasti informací 

jsou: počasí, příroda, politika, sport, informace o zdraví, vaření a výživa, historie, technika, 

církevní dění, kultura, cestování, kvízy a soutěže. Jedním z důležitých závěrů tohoto průzkumu 

je, že aktivní vztah k informacím u seniorů je rozhodujícím faktorem pro jejich úspěšné 

vyhledávání. A nejde jen o samotné nalezení informací – základem informační gramotnosti je 

rozpoznání potřeby získání určité informace, její vyhledání, vyhodnocení a efektivní využití. 

Těmto dovednostem je potřeba se naučit, nebo alespoň ukázat cestu, jak se ve světě informací 

orientovat a jak s informacemi zacházet tak, aby to přineslo požadovaný relevantní výsledek. 

Informační gramotnost tedy úzce souvisí s překlenováním sekundární digitální 

propasti. Není již potřeba řešit dostupnost technologií, ale zejména to, jak je efektivně využívat 

pro práci s informacemi. 

Nabídka vzdělávacích akcí pro seniory v českých knihovnách 

Mnoho knihoven, zejména na městských a krajských úrovních, se práci se seniory aktivně 

věnuje. Za posledních několik let vzniklo množství akcí, které jsou zaměřeny na tuto cílovou 

skupinu. Některé knihovny využívají možností Virtuální univerzity třetího věku, kdy přebírají 

výukové lekce od tvůrce a slouží pouze jako regionální konzultační střediska. Jiné knihovny si 

zakládají vlastní kluby nebo akademie (Klub aktivního stárnutí, Akademie třetího věku, Senior 

klub apod.) Využíván je také koncept komunitních knihoven, organizují se semináře na míru 

pro konkrétní publikum, pořádají se praktické workshopu nebo se zvou odborníci na besedy. 

Ukázky z této dobré praxe můžeme najít třeba v Masarykově veřejně knihovně Vsetín, Městské 

knihovně Chodov, Městské knihovně Litvínov nebo v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově 

Brodě.  
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Dle aktuální situace v knihovnách ČR je ale potřeba konstatovat, že vzdělávání cílové skupiny 

seniorů v knihovnách zatím probíhá více méně náhodně. Lektorům – knihovníkům nejsou 

k dispozici jednotné metodiky, které by se daly využít plošně a které by jim pomohly v plánování 

jejich vlastních lekcí. Je zde tedy velký prostor pro nastavení uceleného konceptu, který by 

mohly jednotlivé knihovny použít nebo se jím inspirovat. Tento koncept by měl mít jako své 

zastřešující téma informační gramotnost, nejenom proto, že se jedná o jednu ze základních 

dovedností nutnou pro kvalitní život v informační společnosti 21. století.  

Současně toto téma rezonuje s často zmiňovaným celoživotním vzděláváním. V rámci 

vzdělávání informační gramotnosti byl obecně kladen důraz na jiné skupiny osob, než jsou 

právě senioři. Problematika sekundární digitální propasti nebyla příliš brána v potaz, a pokud 

ano, bývá často bagatelizována. Chybí zde tedy nabídka komplexnějšího vzdělávání či 

kurzů, které by reflektovaly potřeby seniorů. Objevují se sice lekce, které z informační 

gramotnosti vycházejí a ve kterých se senioři mohou naučit nějaké konkrétní dovednosti, ale 

neexistuje žádný ucelený vzdělávací cyklus, který by byl postaven na solidně provedeném 

výzkumu a vycházel přímo z potřeb cílové skupiny, pro kterou je určen. Citelně chybí metodické 

zpracování lekcí v tom smyslu, že by splňovaly alespoň elementární nároky kladené na 

výukovou jednotku jako takovou s tím, že by se dle metodiky těchto lekcí mohly inspirovat 

knihovny při přípravě a realizaci vzdělávacích akcí pro své uživatele. 

Specifika práce se seniory během procesu vzdělávání 

Každá cílová skupina, pro kterou je organizováno vzdělávání, má své nároky a kritéria, kterými 

se odlišuje od ostatních. Jinak se přistupuje ke vzdělávání předškolních dětí, jinak ke vzdělávání 

žáků na druhém stupni, jinak se učí na vysokých školách nebo ve firmách. Cílová skupina 

seniorů se vyznačuje v procesu vzdělávání dobře definovatelnými specifiky, která vesměs 

vyplývají z různých psychických či fyzických omezení a změn, daných procesem stárnutí. 

Lektor, který vzdělává seniory, by si měl být těchto specifik velmi dobře vědom a přizpůsobit 

svůj projev a postoj k účastníkům tak, aby reflektoval odlišnosti, které tuto skupinu provází. 

Odměnou mu potom může být skutečnost, že senioři patří k nejvděčnějším posluchačům 

a pokud je v lektorově projevu přirozeně přítomná určitá dávka empatie a chuti, 

odvděčí se mu toto publikum intenzivní zpětnou vazbou, kterou bychom jen těžko 

nacházeli u jiných dospělých. Senioři jsou skupinou, která bude nabývat na významu a neměla 

by být během vzdělávacího procesu znevýhodněna. Jak uvádí Savčenková (2016), je potřeba si 

uvědomit, že vzdělávání seniorů se odehrává vždy na bázi dobrovolnosti a jejich motivace 

je odlišná, než může být u osob v produktivním věku. A vždy jen nutné brát ohled na to, že 

příjem informací, rychlost zpracování nového, míra adaptace a vnímání jsou ve stáří pomalejší 

a tomu adekvátně vše přizpůsobit.  

Vzhledem k faktu, že u seniorů je potřeba reflektovat nastupující změny, dané věkem, týkající 

se zejména roviny fyzické, ale také psychické i sociální, musí mít lektor na paměti, že 

percepční a kognitivní dovednosti seniorů jsou odlišné. Dochází ke zhoršování smyslového 

vnímání i paměti, ale taktéž k poklesům pozornosti a tzv. fluidní inteligence, která je chápána 

jako schopnost učit se novým věcem. Na druhou stranu, inteligence krystalická, která vychází 

z prožitých zkušeností a dovedností získaných spontánním i formálním vzděláváním, zůstává 

u seniorů na stejné úrovni a naopak se může i zvyšovat. (Smékalová, 2014) 
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Autoři (Petřková, 2004) nebo (Rabušicová, 2008), kteří se vzděláváním seniorů zabývají, se 

shodují na tom, že jsou pro seniory důležité tři základní faktory, kterými jsou samotná 

osobnost vzdělavatele, vzhled a vybavenost prostředí, ve kterém vzdělávací proces probíhá 

a v neposlední řadě atmosféra místa. Při přípravě lekcí je tedy nutné na tyto tři skutečnosti 

myslet. Knihovny v roli učících institucí mají velkou výhodu vyplývající z faktu, že většina z nich 

již vzdělávací lekce pořádá a má v tomto směru velké zkušenosti s nachystáním místnosti 

a navozením příjemné atmosféry. Zdůrazněno by mělo být i fakt, že senioři jsou v knihovně 

vítanými návštěvníky, že neobtěžují a jsou těmi, kvůli kterým se vše nachystalo.  

Kompetenční model lektora 

Všechny lekce, které jsou v této příručce popsány, jsou navrženy tak, aby je mohl odučit přímo 

knihovník nebo knihovnice, kteří se ve svých knihovnách vzdělávání věnují, a nebylo třeba 

zvát si externího lektora. Přesto je potřeba definovat určité předpoklady, které by měla 

osobnost lektora splňovat s ohledem na cílovou skupinu svých posluchačů. Tyto 

předpoklady je možné v obecné rovině definovat tak, že lektor seniorů je empatická osobnost 

se vztahem k cílové skupině seniorů, ovládá perfektní komunikační a prezentační 

dovednost, je trpělivý, tolerantní, připravený pomoct, má pochopení, má 

zřetelnou a dobrou výslovnost a používá spisovnou mluvu, jeho projev, vzhled 

i vystupování jsou kultivované, dává důraz na motivaci a podporu směrem k cílové 

skupině, umí naslouchat, usmívá se a je pozitivní. V rovině kompetencí lektora je 

možné se inspirovat dovednostmi, které jsou poměrně konkrétně uvedeny v kompetenčním 

modelu lektora vzdělávání seniorů (Smékalová, 2014, s. 88). 
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Obecná příprava na lekci  

Jak už bylo uvedeno, při přípravě na samotnou lekci je potřeba, bez ohledu na její tematické 

zaměření, mít nachystáno vše tak, aby prostředí i atmosféra byly příjemné a lektor ani účastníci 

nebyli nervózní z toho, že něco chybí nebo nefunguje. Na základě lekcí, které jsem sama osobně 

s touto cílovou skupinou jako lektor uskutečnila, bych doporučila připravit si nebo zkontrolovat 

tyto atributy: 

Fungující technika – zapnout dopředu všechny počítače, připojit lektorský počítač 

nebo notebook, eventuelně spustit prohlížeč. Nachystat si vlastní prezentaci nebo 

online nástroje, spustit projektor.  

Jmenovky – připravit samolepky, na které si účastníci napíšou fixem svá křestní 

jména a sám/a se takto označit. Účastníkům navrhnout, že se budeme oslovovat právě 

těmi jmény, uvedenými na jmenovkách, samozřejmě ve formě vykání.  

Úvodní aktivity – někdy je potřeba skupinu trochu zbavit trémy, rozpovídat 

a navodit důvěrnější prostředí. Úvodní aktivity k tomu pomůžou, stačí si jen nechat 

popovídat, jak se kdo měl o víkendu, co četl zajímavého, kam se chystá apod. Nejedná 

se ještě o evokační fázi hodiny, připravíme si tedy neutrální diskuzní témata, nebo 

eventuelně i pohybové hry. 

Občerstvení – více než kterákoliv jiná cílová skupina uvítají senioři drobné 

občerstvení, stačí čerstvá voda, čaj, káva a k tomu nějaké sušenky nebo ovoce.  

Ještě bych ráda zdůraznila dvě věci, na které by lektor během průběhu lekce neměl zapomínat. 

První z nich je pochvala, protože lektor musí neustále chválit a chválit, každého zvlášť, i celou 

skupinu. Důvodů k pochvale nalezne jistě spoustu. Druhým důležitým prvkem, často 

opomíjeným, jsou doteky a pohlazení. Lektor by se neměl bát přijít k posluchačům blíže 

a pokud jim radí či pomáhá přímo u jejich počítače, může se přitom účastníka lehce dotknout, 

položit mu ruku na rameno, pohladit ho. Samozřejmě pouze v případě kdy vycítí, že druhé 

straně mohou být tyto fyzické projevy příjemné.  

Didaktický rámec 

I neformální vzdělávání musí vycházet z pedagogických výukových metod, které poskytnou 

vodítko k tomu, jak výuku z didaktické stránky připravit tak, aby plnila svůj cíl. Vzhledem 

k tomu, že realizace těchto lekcí je zamýšlena především pro potřeby knihoven a dalších 

neformálních vzdělávacích institucí, rozhodla jsem se postavit výuku na aktivních metodách 

učení. Jedním z těchto výukových rámců, který lze v prostředí knihoven využít, je třífázový 

model učení E-U-R.  

Model E-U-R 

Model E-U-R vychází z konstruktivismu a jeho tři fáze jsou označovány jako E-evokace, 

U-uvědomění si významu a R-reflexe. Jedná se tedy o popis průběhu učení, které je 

založeno na těchto třech fázích. Tento model je obecně spojen se vzdělávacím programem 

RWCT, tedy Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Steele, 2007). Všechny tři fáze mohou 

probíhat individuálně či skupinově, nicméně jejich pořadí by mělo zůstat zachováno.  
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První fázi nazýváme evokační. Cílem evokace je zamyšlení se nad tématem, nad tím, co již 

o tématu víme, známe, nebo si myslíme, že známe. V této fázi obvykle společně s účastníky 

tvoříme první otázky, které je k tématu napadají. Díky této fázi může také dojít k odhalení 

dřívějšího neporozumění. Evokace také aktivizuje a motivuje učícího se jedince, v našem 

případě je tedy z hlediska cílové skupiny seniorů velmi důležitá.  

Druhou fázi nazýváme uvědomění si významu informací. Ve fází uvědomění je prostor pro 

setkání se s novou informací či myšlenkou, a to za pomoci různých metod jako je čtení, 

přednáška, praktická ukázka, experiment, poslech, sledování videa či filmu apod. V této fázi je 

důležité vlastní vnitřní nasazení jedince, aby došlo k upevnění nových znalostí. Cílem je 

podpořit vnímání nových informací, jejich porozumění a hledání souvislostí se znalostním 

základem učící se osoby.  

Poslední fází je fáze reflexe, která je bohužel často opomíjená. Díky této fázi dochází k třídění 

myšlenek a upevnění si toho, co se účastníci naučili. Lektor by se v reflexní fázi měl vrátit 

k nejdůležitějším bodům probíraným se fázi uvědomění si, někdy může navázat i na aktivitu 

z evokační fáze.  

Metody kritického myšlení 

V rámci popisu jednotlivých lekcí budou uvedeny konkrétní metody, spojené s těmito třemi 

fázemi, které bývají také nazývány jako metody kritického myšlení. Jedná se například 

o metodu Alfa Box, Diamant, T-graf apod. Přesný a návodný popis těchto metod lze nalézt 

v odborné literatuře i na internetu, doporučeno je zejména osm příruček Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení, viz publikace STEELE, Jeannie L, Kurtis S MEREDITH, Charles TEMPLE, 

Scott WALTER, Alena HORSKÁ a Jana STREJČKOVÁ. Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení. Příručka I – Příručka VIII. Praha: Kritické myšlení, 2007. 

Cílová skupina metodiky 

Metodika je určena všem, kteří se zabývají vzděláváním seniorů a kteří pro tuto cílovou skupinu 

připravují různé lekce, semináře, workshopy a další vzdělávací aktivity. Jedná se především 

o knihovníky z krajských a městských knihoven, pro něž není vzdělávání seniorů nic nového 

a mají s touto cílovou skupinou zkušenost. Různé aktivity pro ně připravují pravidelně a některé 

z knihoven dokonce vzdělávají seniory v rámci konceptů Akademie třetího věku a různých 

dalších celoročních projektů. I jejich zkušenosti přinesly sice ne nové, ale naléhavé zjištění 

týkající se absence ucelené metodiku, ze které by mohli čerpat jak témata vhodná pro zařazení 

do svých lekcí, tak didaktické a metodické vedení lektorů informačního vzdělávání 

k optimálnímu pedagogickému uchopení témat práce s informacemi s ohledem na cílovou 

skupinu seniorů.  

Metodiku lze tedy chápat jako ucelený soubor didakticky popsaných lekcí, které lze realizovat 

buď samostatně, nebo v cyklu deseti lekcí. Lekce je možné uspořádat jako pololetní cyklus – 

proto jsou seřazeny tak, aby na sebe témata navazovala, začínalo se jednoduššími 

úkony, a aby mohli účastníci pokročilejších lekcí čerpat z toho, co se naučili v předchozích 

lekcích. Lekce jsou popsány logicky – nejdříve jsou uvedeny předpoklady pro úspěšné 

realizování lekce, následně je popsán průběh lekce a aktivity, které lze během lekce provádět. 

Na konec jsou uvedeny zdroje a návrhy na evaluaci lekce.  



 
 

14 
 

  

Výukové lekce 

2. 
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Charakteristika lekcí 

Všechny lekce jsou popsány dle jednotných kritérií. Základní charakteristiky, společné pro 

všechny lekce, jsou definovány následovně:   

• Cílová skupina. Všechny lekce jsou určeny pro cílovou skupinu seniorů, která je 

charakterizována věkem nad 65 let. Horní věková hranice není určena a spodní věková 

hranice nemusí být podmínkou. 

• Počet účastníků. Lekce jsou obecně navrženy pro 10-15 účastníků. Toto číslo 

odpovídá náročnosti práce s účastníky během lekce, zejména pokud je přítomen pouze 

jeden lektor. Počet může být operativně navýšen/snížen dle možností a potřeb 

jednotlivých institucí a dle dostupnosti technického vybavení, zejména počtu počítačů.   

• Vstupní požadavky. Senioři, kteří se lekcí účastní, by měli být dopředu upozorněni na 

fakt, že se bude pracovat na počítačích nebo noteboocích a je tedy nutné, aby měli 

základní zkušenost s jejich ovládáním. Měli by umět zapnout a vypnout počítač, měli by 

být schopni otevřít si prohlížeč (Explorer, Chrome, Mozilla) a umět používat Google nebo 

Seznam alespoň pro základní vyhledávání. Každý účastník by měl mít vlastní mailovou 

adresu a ovládat práci s e-mailem.  

• Lektorské znalosti a dovednosti. Lektor by měl informačně gramotný, umět 

používat technologie a internet. Další konkrétní dovednosti budou v případě, pokud to 

výuka vyžaduje, uvedeny vždy u konkrétní lekce. 

• Časová dotace. Všechny lekce jsou navrženy pro časovou dotaci 90 minut. Každá lekce 

pro tuto cílovou skupinu by měla být rozdělena přestávkou v trvání cca 10 minut.  

• Materiální zabezpečení. Lekce by se měly konat v počítačové učebně nebo v takové 

učebně, do které si mohou účastníci přinést své vlastní zařízení a použít jej. Podmínkou 

je připojení k internetu pro všechny účastníky, pevné nebo přes wifi. Lektor by měl mít 

k dispozici PC nebo notebook, projektor s plátnem, prezentér, fakultativně flipchart, fixy 

a volné papíry.  

Další charakteristiky se liší na základě obsahové části jednotlivých lekcí. Samostatné lekce jsou 

tedy vždy popsány na základě těchto kritérií: 

• Název. Výstižný název lekce.  

• Anotace lekce. Krátký popis lekce, který seznamuje čtenáře s tím, jaké problematice 

bude lekce věnována. Anotace je v rozsahu 5-10 řádků. 

• Cíle lekce. Co je cílem lekce – stručné vyjádření v rozsahu jedné věty. 

• Získané dovednosti a znalosti. Za pomoci aktivních sloves používaných 

k vymezování cílů (Bloomova taxonomie) jsou popsány znalosti a dovednosti, které by 

měl účastník získat po absolvování lekce. 

• Praktický blok. Průběh lekce popsaný v několika krocích – jádro samotné lekce, 

popsáno ve třech fázích dle modelu E-U-R. 

• Evaluace lekce. Způsob ověření účinnosti lekce, zadání dodatečného úkolu nebo 

zjištění spokojenosti účastníků s lekcí. 

• Doporučená literatura pro lektora. Základní doporučená literatura pro lektora, 

kterou by si měl projít před lekcí.    
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LEKCE 1 – 

Vyhledávání na internetu se zaměřením na Google 

Název: Jak efektivně vyhledávat na internetu 

Anotace lekce: Informační společnost je založená na schopnosti rychlého a efektivního 

přístupu k informacím a jejich vyhledávání. Jednou z důležitých dovedností dnešní doby je tedy 

schopnost umět vyhledávat data nejrůznějšího druhu prostřednictvím služeb internetu. Také 

pro Google je vyhledávání zcela klíčovou oblastí a dnes tento je tento vyhledávač 

nejrozšířenějším na světě. Vyhledávání se ovšem neomezuje pouze na zadání pár slov do 

úvodního vyhledávacího řádku. Lekce představí různé tipy a triky, díky kterým lze vyhledávat 

efektivněji.  

Cíle lekce: Představit a naučit používat možnosti pokročilého vyhledávání, využití logických 

operátorů a dalších tipů a triků, které umožní efektivnější vyhledávání a rychlejší cestu 

k relevantním výsledkům.  

Získané dovednosti a znalosti účastníka lekce: 

• Má lepší přehled o internetu a datech, která na něm může najít 

• Je schopen vysvětlit, jaké druhy dokumentů může najít na Google 

• Ví, jak funguje pokročilé vyhledávání 

• Je schopen použít základní vyhledávací operátory 

Praktický blok: 

Krok 1 (15-20 minut) – evokační fáze. Vzhledem k tomu, že v České republice má na poli 

vyhledávačů kromě Google silnou pozici i Seznam, lektor tohoto faktu může dobře využít pro 

evokační fázi. Zkusí spolu s účastníky oba tyto vyhledávače porovnat a najít atributy, které mají 

společné a ty, které je navzájem odlišují. Pro toto porovnání je výborné využít metodu 

Vennových diagramů, které jsou vizuálně názornější. Jelikož se budou porovnávat jen dva 

vyhledávače, lektor nakreslí na tabuli nebo flipchart dvě spojené kružnice dle tohoto vzoru: 

Jedna kružnice bude znázorňovat Google a druhá 

Seznam. Lektor vyzve účastníky, aby přemýšleli nad 

tím, co mají společného a v čem se liší (příklad 

společného: vyhledávací řádek, jsou zdarma, 

vyhledávají rychle, mají pokročilé vyhledávání – příklad 

rozdílného: vlastník, množství indexovaných stránek, 

reklamy apod.). Tato metoda pomůže účastníkům 

zorientovat se v tématu a ve znalostech, které 

o vyhledávačích mají. 

Krok 2 (celkem 60 minut s přestávkou) – fáze uvědomění. Tato fáze bude praktická 

a lektor bude ukazovat příklady. Na začátek je vhodné uvést, že oblíbenost Google je do velké 

míry dána množstvím stránek, které zpracovává, ale také jeho funkcemi, jako je omezování 

výsledků v rozšířeném vyhledávání podporovaném operátory nebo filtrování výsledků podle 

jejich formy či obsahu. Google disponuje také funkcionalitou omezení výsledků vyhledávání jen 

na obrázky, zprávy, nákupy (zboží), videa, mapy, aplikace a knihy. Lektor si může spolu 
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s účastníky vyzkoušet, jak dobře umí vyhledávat na Google, pomocí následující hry - 

http://www.agoogleaday.com/ (dostupné v angličtině).  

OPERÁTORY – používají se i pro vyhledávání na Google a Seznamu. Lektor vysvětlí, že 

operátor AND nahrazuje na Google mezera a nemusí se tedy nikam psát. Operátor OR se 

používá v případě, kdy hledáme významově podobná slova, například automobily OR 

motocykly. Operátor NOT výraz vylučuje, na Google se používá před vyloučeným slovem 

pomocí znaménka mínus – motocykly –Jawa. Obecně se lektor pro příklady může podívat do 

nápovědy, která je dostupná na http://bit.ly/Google_vyhledavani. 

POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ – pokročilé (nebo také rozšířené) vyhledávání je k použití snazší, 

protože není potřeba znát žádná pomocná slůvka (která se navíc v různých vyhledávačích 

mohou lišit).  Formuláře pokročilého vyhledávání jsou často běžnému uživateli bližší, než 

vyhledávání pomocí speciálních znaků či operátorů, jelikož zde můžeme vyhledávat 

prostřednictvím zjednodušeného uživatelského rozhraní.  

V pokročilém vyhledávání je popsáno, jak je možné výsledky omezit a jaká je pozice daného 

klíčového slova ve výsledku. Možnosti, které vyhledávače nabízejí, se liší, obvyklé parametry je 

ovšem možné ukázat na rozšířeném vyhledávání Google (dostaneme se k němu po kliknutí na 

Nastavení na titulní stránce nebo ozubené kolečko u výsledků jednoduchého vyhledávání). 

Vyhledávání lze omezit například dle jazyka, data vydání, lze najít třeba jen volně dostupné 

fotografie apod. Ve formuláři se objeví dvě sekce, a to kritéria vyhledávání stránek a kritéria 

zúžení okruhu výsledků. V sekci kritéria vyhledávání stránek se zadává do textových polí dotaz, 

se kterým je nakládáno pomocí výše zmíněných operátorů. Dále se zde pracuje s uvozovkami, 

pomocí kterých je možné vyhledat přesné sousloví, nebo s vyhledáváním čísel od-do. Ve druhé 

sekci s názvem kritéria zúžení okruhu výsledků se upravuje dotaz pomocí jednoduchých 

vyhledávacích filtrů (Jazyk, oblast, poslední aktualizace, výskyt výrazů, typ souboru atd.). 

OPERÁTORY GOOGLE – Pomocí těchto operátorů je možné upřesnit vyhledávání tak, aby bylo 

možné získat relevantnější dotazy a vyhledávat efektivněji.  

• Vyhledávání podle typu souboru: Vyhledávat lze konkrétní typy souborů (např. PDF, 

PPT nebo XLS). Stačí přidat operátor filetype: a 3písmennou zkratku typu souboru. 

Příklad: rybářský řád filetype:pdf 

• Vyhledávání přesných frází: Pomocí uvozovek - výsledky budou obsahovat jen stránky, 

kde se zadaná slova nachází ve stejném pořadí. Příklad: „chronické zánětlivé onemocnění 

střev“ 

• Vyhledávání v rámci konkrétní stránky: Pomocí operátoru site: vyhledáváme jen určitý 

výraz v rámci jednoho webu tam, kde potřebujeme. Příklad: invalidní důchod 

site:mzcr.cz 

• Nalezení definic: Pomocí operátoru define: najdeme definici slov nebo výrazů, které 

hledáme. Příklad: define:netolismus 

• V případě potřeby nalezení podobné stránky, jakou jsme už našli, použijeme operátor 

related: Příklad: related:homeopatie.cz 

• A když chceme najít stránku, která má v názvu určitý termín, použijeme operátor intitle: 

Příklad: intitle:zdravi 

  

http://www.agoogleaday.com/
http://bit.ly/Google_vyhledavani
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ZÁSTUPNÉ ZNAKY – Vyhledávání se zástupnými znaky se může v různých vyhledávačích lišit. 

Patří sem používání otazníků (?), zastupujících libovolný znak, hash tagů (#), zastupujících 

libovolnou číslici, hvězdička (*), která zastupuje jeden nebo více znaků a dalších. Například na 

Google lze použít ze zmíněných pouze hvězdičku. Když například chceme vyhledat prezidenta 

Tomáše Garrigue Masaryka a nemůžeme si vzpomenout na jeho druhé jméno, tak zadáme → 

Tomáš * Masaryk. Seznam ale takové zástupné znaky nepoužívá a má pouze své možnosti 

pokročilého vyhledávání. 

GOOGLE SCHOLAR A GOOGLE BOOKS – Lektor vysvětlí, že Google není jenom o vyhledávání 

obecně, ale že se zde dá najít i velké množství odborných článků nebo knížek, a to 

prostřednictvím https://scholar.google.cz a https://books.google.cz. 

Další nástroje Google, které je možno fakultativně ukázat: 

• Mapy – https://www.google.com/maps, s poukázáním na Google Street View.  

• Umění a kutlura - https://artsandculture.google.com, skvělý nástroj, pomocí kterého je 

možné procházet si virtuálně galerie na celém světě, prohlížet si umělecká díla, vytvářet 

si své vlastní sbírky, objevovat architekturu, malíře, design apod. Pro seniory jeden 

z nejlepších nástrojů (viz lekce Online nástroje).  

Krok 3 (10 minut) – fáze reflexe. Lekce na vyhledávání je poměrně náročná na pozornost 

účastníků. V rámci reflexe může lektor zařadit krátkou diskuzi a zeptat se účastníků na některé 

z následujících otázek: 

• Naučili jste se něco, v čem dříve neměli jasno? 

• Jak využijete nově nabyté znalosti? 

• Chtěli byste znát odpověď na něco nejasného, co jste dobře nepochopili? 

• Museli jste přehodnotit něco, co jste zmiňovali na začátku lekce v evokační fázi? 

Evaluace lekce: Evaluace lekce je v tomto případě spíše na lektorovi, který by si měl napsat, 

jak dlouho věnoval potřebný čas různým aktivitám a následně dle toho upravit další lekci 

a zaměřit se třeba na menší počet operátorů a možností v delším čase, prodloužit lekci apod. 

Také může účastníkům zadat úkol, v rámci kterého budou něco konkrétního vyhledávat. 

Doporučená literatura pro lektora:  

• Jak vyhledávat na Google – dostupné z http://www.romanhynek.cz/ruzne/osta 

tni/misc_google.htm. 

• PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. 

Brno: Tribun EU, 2011. ISBN 978-80-7399-338-2.  

• Upřesnění vyhledávání na Google – dostupné z https://support.google.com/webse 

arch/answer/2466433?hl=cs. 

 

 

  

https://scholar.google.cz/
https://books.google.cz/
https://www.google.com/maps
https://artsandculture.google.com/
http://www.romanhynek.cz/ruzne/osta
https://support.google.com/webse
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LEKCE 2 –  

Organizace elektronických materiálů 

Název: Jak ukládat, setřídit, zálohovat a znovu nalézt 

Anotace lekce: Organizace informací a dokumentů ve vlastním počítači, notebooku nebo 

jiném zařízení nemusí být pro všechny intuitivní a pro efektivní orientaci ve vlastních 

dokumentech je potřeba znát několik zásad a způsobu zjednodušení práci s nimi. Tato lekce 

představí možnosti ukládání dokumentů, třídění do složek, zálohování a zpětného vyhledání. 

Stručně také představí přehled základních klávesových zkratek.  

Cíle lekce: Cílem lekce je naučit účastníky udělat si pořádek ve vlastních dokumentech 

a složkách tak, aby byli schopni je třídit, ukládat a zpětně vyhledat.  

Získané dovednosti a znalosti účastníka lekce:  

• Ví, k čemu slouží a jaké jsou nejpoužívanější klávesové zkratky a umí je aktivně použít. 

• Umí otevřít průzkumníka ve Windows a jeho pomocí hledat a přemísťovat dokumenty 

v rámci složek. 

• Chápe, k čemu slouží záložky v prohlížeči a umí si je nastavit. 

• Rozumí důležitosti zálohování souborů a je schopen umístit důležité soubory na více 

míst. 

Praktický blok: 

Krok 1 (15-20 minut) – evokační fáze. V rámci evokační fáze může lektor využít jednoduchou 

hru. Nachystá si čtyři obálky s nadpisem Domácnost, Fotografie, Auto a Chalupa. Následně 

připraví i nastříhané kartičky s nápisy typu Fotky Chorvatsko 2017, Účet elektřina, Faktura za 

vykopání studny, Nájemní smlouva, Doklad k výměně pneumatik, Povinné ručení, Pojištění, 

Fotky narození vnoučat atd. Kartiček by mělo být cca 15-20. Kartičky rozloží na stole a vyzve 

seniory, ať co nejrychleji hledají určitou kartičku a umístí ji do patřičné obálky (například 

kartička Povinné ručení půjde do obálky Auto). Když budou umístěné všechny kartičky, lektor 

znovu vyzve, ať určitou kartičku vyhledají. Během úkonů by měli senioři popisovat, jak se jim 

pracuje s papírovou verzí složek a jaké vidí výhody a nevýhody v tom, když budou mít vše 

umístěné v počítači.  

Krok 2 (celkem 60 minut s přestávkou) – fáze uvědomění.  

KLÁVESOVÉ ZKRATKY – Úplně na začátku praktické části této lekce je vhodné zmínit a ukázat 

účastníkům, jak fungují základní klávesové zkratky. Při jakékoliv práci s dokumenty se tyto 

zkratky můžou hodit: 

• Otevřít Ctrl+O 

• Uložit Ctrl+S 

• Zavřít Ctrl+W 

• Vyjmout Ctrl+X 

• Kopírování Ctrl+C 

• Vložení Ctrl+V 

• Výběr všech položek Ctrl+A 

• Zpět Ctrl+Z 

• Opakovat akci Ctrl+Y 

• Hledání Ctrl+F 

• Zrušit – Esc
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UKLÁDÁNÍ – Lektor vysvětlí účastníkům princip ukládání dokumentů do vlastního zařízení. 

Ukáže, jak lze nějaký dokument stáhnout a uložit, ideálně pomocí pravého tlačítka myši 

a funkce Uložit. Vysvětlí funkci disku C: a také to, jak funguje Knihovna se složkami 

Dokumenty, Obrázky, Videa apod. Vysvětlí, že vše je k nalezení prostřednictvím Průzkumníka 

Windows.  

Objasní účastníkům, jaké jsou výhody a nevýhody ukládání dokumentů na Plochu, ukáže jim 

historii stahování a také vysvětlí, že soubory stažené z internetu se dají najít ve složce Stažené 

soubory. Upozorní účastníky na ztíženou orientaci v dokumentech na Ploše a poradí, že je 

Plochu dobré používat pro krátkodobé ukládání dokumentů, které hodlají přesunout jinam 

nebo smazat. 

TVORBA SLOŽEK – Lektor ukáže, jak fungují složky a poradí, jak s nimi pracovat. Zejména 

jakým způsobem se složky tvoří, jak se pojmenovávají, jak se řadí do hierarchie a jak se v nich 

vyhledává (pomocí okna Prohledat v pravém horním rohu průzkumníka nebo je možné 

stáhnout program Total Commander). Jako příklad pro vytvoření složky lektor může vytvořit 

složku Domácnost, do které přidá podsložky Elektřina, Nájem a Pojištění a ukáže, jak do které 

složky dokument uložit. Zároveň také ukáže, jak se dokumenty přesouvají – buď pouze 

kopírováním (Ctrl+C a Ctrl+V), nebo jejich vyjmutím z jedné složky a vložením do druhé 

(Ctrl+X a Ctrl+V). Je také dobré zmínit, že dokumenty lze ve složkách řadit, a to dle názvu, data 

změny, typu nebo velikosti. A v neposlední řadě ukázat možnosti zobrazení dokumentů, ve 

formě ikon (vhodné u fotografií), seznamu s podrobnostmi nebo dlaždic.  

POJMENOVÁNÍ SOUBORŮ – Název dokumentu, který se ukládá, nebo složky by měl být vždy 

jednoznačný, při pojmenování je možné používat diakritiku nebo mezery mezi slovy. Název 

dokumentu se tedy stane nejdůležitějším vyhledávacím polem. Lektor také ukáže, jak lze složku 

nebo dokument jednoduše přejmenovat. 

ZÁLOŽKY – Dalším krokem je ukázání možnosti záložek v prohlížeči. Způsob tvorby záložek 

(oblíbených stránek) je u každého prohlížeče jiný a lektor musí s touto variantou počítat. Ukázat 

by měl, jak to funguje minimálně u Exploreru a u Google Chrome, vždy z horní lišty za pomocí 

ikony hvězdičky. Tímto způsobem se dají vytáhnout do horní lišty oblíbené stránky, ke kterým 

je potom možné se rychle vracet.  

Existují ale také nástroje pro organizaci záložek, mezi které patří Google Keep, Evernote, 

Delicious nebo OneNote. Lektor může účastníkům ukázat některý s nástrojů dle svého uvážení 

a také upozornit na možnost tagování, kdy je k uloženým dokumentům možné přiřazovat tagy, 

tedy volně tvořená klíčová slova, která dokument charakterizují.  

ZÁLOHOVÁNÍ – Zálohování je jedna z důležitých aktivit, zejména v případě, že účastník má 

uložené dokumenty, o které nechce v žádném případě přijít. Lektor vysvětlí, že je možné 

všechny tyto dokumenty mít kromě svého pevného disku uložené i v cloudu, typicky na Google 

Disku nebo ve službě DropBox, kde se k nim dá odkudkoliv dostat. Další vhodnou variantou 

zálohování většího množství dokumentů je pořízení si externího hard disku, na který se vše dá 

nahrát (možno i pomocí nainstalovaného programu v operačním systému), nebo si vše uložit 

paralelně do jiného zařízení. Pokud je potřeba zálohovat jen jednotlivé soubory, ideální formou 

zálohy je jiné médium, typicky USB (flash disk).  
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VÝSTŘIŽKY – Tuto funkci mají k dispozici všichni uživatelé systému Windows a slouží k tomu, 

aby bylo možné uložit si výřez obrazovky a následně s ním pracovat jako s obrázkem. Lektor 

ukáže, kde se tato funkce dá najít a jak jednoduše „nůžky“ použít.  

Krok 3 (10 minut) – fáze reflexe.  

Tato lekce může být dobře zakončena vypracováním krátké varianty myšlenkové mapy na papír. 

Naváže se tím na úvodní aktivitu s kartičkami a obálkami. Lektor pořádá účastníky, aby si 

zkusili vizualizovat systém složek (obálek), které mají nebo plánují vytvořit ve svém počítači. 

Uprostřed bude umístěna hlavní složka a od ní povedou cesty k dalším složkám, podsložkám 

a dokumentům.  

Evaluace lekce:  

Lektor požádá účastníky, aby mu do jednoho týdne poslali systém jejich složek v počítači, tak 

tak si jej nově nastavili. Ideálně by to měli udělat tak, že si zobrazí složku Průzkumník a pomocí 

funkce Výstřižky jej zkopírují a pošlou lektorovi na mail. Ten jim potom může předat zpětnou 

vazbu. 

Doporučená literatura pro lektora: 

• Modul Organizace informací v Kurzu práce s informacemi – dostupný 

z https://kisk.phil.muni.cz/kpi/organizace-informaci 

• KUČEROVÁ, Helena. Organizace znalostí: klíčová témata. Praha: Univerzita Karlova, 

nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3587-3. 

• KURZ, Jürgen. Debordelizace počítače: jak zvládnout e-mailovou horečku a chaos v 

datech. Brno: BizBooks, 2015. ISBN 978-80-265-0346-0. 

• UHLÍŘ, Zdeněk. Pořádání znalostí a tzv. druhá informační krize. Ikaros: elektronický 

časopis o informační společnosti. 2015, 19(4). ISSN 1212-5075. Dostupné také z: 

https://ikaros.cz/poradani-znalosti-tzv-druha-informacni-krize 

  

https://kisk.phil.muni.cz/kpi/organizace-informaci
https://ikaros.cz/poradani-znalosti-tzv-druha-informacni-krize
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LEKCE 3 – 

Základy tvorby grafických materiálů 

Název: Grafika a internet 

Anotace lekce: Nástroje pro tvorbu grafiky můžou dobře posloužit i cílové skupině seniorů. 

Jejich pomocí je možné snadno vytvořit třeba PF, přání k narozeninám, letáček, hezkou koláž 

fotek apod. V rámci lekce budou představeny grafické editory, jejichž použití je zdarma a nejsou 

náročné na použití, jako je Canva, Piktochart a Visme. Ukázány budou také nástroje na 

vytvoření vlastních webových stránek, konkrétně Webnode a Wordpress.  

Cíle lekce: Cílem lekce je naučit účastníky vytvořit jednoduchý grafický objekt pomocí jednoho 

z online nástrojů.  

Získané dovednosti a znalosti účastníka lekce: 

• Orientuje se v praktických dovednostech spojených s vytvořením jednoduché grafiky 

• Získá větší sebedůvěru při tvorbě a práci s grafickými materiály 

• Ví, jak vytvořit přehledný a atraktivní grafický materiál (letáček, propagační materiál, 

příspěvek na sociální sítě) pomocí některého z grafických editorů 

• Ví, pomocí jakého nástroje si může vytvořit vlastní www stránky 

Praktický blok: 

Krok 1 (15-20 minut) – evokační fáze. Na začátku lekce je vhodné použít metodu Alfa box. 

Lektor si vyrobí tabulku o velikost 6x4 políčka, do každého napíše jedno písmeno abecedy. 

Následně vyzve účastníky, aby ke každému písmenu vymysleli jeden grafický objekt, který je 

možné vytvořit na počítači (např. P=pozvánka, N=novoročenka, O=obálka, L=leták apod.). 

Tuto aktivitu dělají všichni účastníci dohromady a účelem je vyplnit co nejvíce políček. 

Krok 2 (celkem 60 minut s přestávkou) – fáze uvědomění. Lektor si vybere a představí 

účastníkům nástroj dle svého vlastního uvážení. Je důležité, aby si lektor před tímto seminářem 

provedl důkladnou přípravu, spočívající zejména v tom, že si vybere, se kterým nástrojem bude 

během lekce pracovat. Předpokladem také je, že se naučí tento nástroj v základech ovládat. Také 

je doporučeno, aby si předem vytvořil a uložil nějaké jednoduché obrázky, se kterými bude 

pracovat a ukáže na nich základní funkce každého nástroje. Těmi je vždy zvolení určité šablony 

(většinou dostupné přes tlačítko Create New) a přidávání grafických prvků z nabídky. Editory 

fungují na systému Drag and Drop, to znamená, že obrázek z nabídky v levém okně se chytí myší 

a jednoduše přesune do šablony (táhni a pusť). Tam se potom může upravit jeho velikost, barva 

atd. Do každé šablony je jaké možné přidávat textová pole a měnit velikost a font písma. 

Vytvořené materiály je potřeba uložit v různých formátech a následně je možné je kopírovat, 

tisknout, sdílet nebo ještě zpětně upravovat (přes Edit).  

• PIKTOCHART – dostupné z https://piktochart.com/. Jedná se o poměrně jednoduchý 

nástroj, který nabízí možnost vytvořit různé infografiky, letáčky, obrázky, plakáty apod. 

Pro práci v tomto editoru je potřeba vytvořit svůj účet, tedy se zaregistrovat. Následně 

může uživatel využít množství šablon a ikon, které jsou součástí editoru. Jeho výhodou 

je, že velké množství těchto grafických prvků je k použití zdarma a není potřeba za ně nic 

platit. Také ovládání je poměrně jednoduché. V Piktochartu se také dají vytvářet 

https://piktochart.com/
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prezentace. Je potřeba jednoduše některou z nich otevřít a pokud šablona odpovídá 

požadavkům, stačí jen upravit text.  

• CANVA – dostupné z https://www.canva.com/. I do tohoto editoru je potřeba se 

zaregistrovat a vytvořit si v něm účet. Canva není zaměřená primárně na tvorbu 

infografik, ale její pomocí se dají vytvořit různé dokumenty, například pohlednice, 

vizitka, koláž, obrázek na Facebook a další sociální sítě, brožurka, pozvánka, reklamní 

banner, obálka knihy a mnohé další. K dispozici je velké množství ikon, grafů nebo 

obrázků zdarma, ale ty kvalitnější jsou zpoplatněny, většinou částkou 1 USD. Všechny 

tyto ikony se dají vyhledávat dle názvu. Do editoru je možné nahrát také vlastní fotografie 

a ty potom použít. Výhodou tohoto nástroje je, že jako jediný z uvedených má verzi 

v češtině (jazyk se volí v nastavení účtu, které je dostupné v levém horním rohu). Canva 

také nabízí editor fotografií.  

• VISME – dostupné z https://www.visme.co/. Je z těchto editorů nejnovější a nabízí tři 

typy účtů, z nichž ten základní je zdarma, opět po nutné registraci. Jsou zde dostupné 

krásné šablony pro vytváření prezentací, ideální pro ty, kteří rádi používají Power Point 

a chtěli by nějakou změnu. Snímky z Visme se dají do Power Pointu jednoduše vložit. 

Editor připravil také řadu šablon, například i šablonu pro vytvoření životopisu, online 

reklam apod. Vždy je nutné zvolit nejdříve pozadí šablony a následně se dají vkládat 

různé prvky, jako jsou obrázky, fotografie, textová pole atd.  

• INFOGRAM – dostupné z https://infogram.com. Tento editor je určený zejména pro 

tvorbu infografik, grafů, tabulek a také se v něm dají vytvářet pěkné mapy. Nástroj nabízí 

více než 35 typů grafů a 500 map, k dispozici je více než 1 milion ikon a obrázků, které se 

dají jednoduše publikovat. Pro jeho použití je opět nutná registrace. 

• WEBNODE – dostupné z https://www.webnode.cz. Tento nástroj je určen pro ty, kdo si 

chtějí jednoduše a během krátkého času vytvořit své vlastní webové stránky, vlastní blog 

nebo e-shop. Web si pomocí tohoto nástroje zvládne vytvořit skutečně každý, není 

potřeba mít žádného programátora ani designéra. Pokud uživatel nechce, nemusí 

dodávat ani žádné fotografie či obrázky, vše je předpřipraveno k užití v pěkných 

šablonách. Je jen potřeba si promyslet texty a upravit je tak, aby odpovídaly současným 

trendům copywritingu a splnily svůj účel. Základní verze šablon je k dispozici zdarma, 

web potom může běžet pod doménou Webnode, ale pokud chce uživatel mít například 

webovou stránku s vlastním názvem zdarma (např. www.seniorbloguje.cz) je potřeba si 

zaplatit doménu přes nic.cz a koupit si mini balíček služeb. Webnode je původně česká 

firma, takže vše je dostupné v češtině, včetně uživatelské nápovědy a podpory.  

Krok 3 (10 minut) – fáze reflexe. V této lekci záleží na tom, který nebo které z nástrojů si 

lektor zvolil a ukázal jej účastníkům. Během reflexní fáze může požádat účastníky, aby zkusili 

pomocí Google vyhledat nějaké pěkné obrázky či grafiky, které byly vytvořeny právě pomocí 

nástroje, který jim ukázal (dotaz Made by Canva, nebo Best Canva Design apod.). Těmi se 

můžou inspirovat pro svou následnou tvorbu a lektor může vysvětlit, jak zřejmě takový obrázek 

vznikl (použití šablony, textu, ikon atd.). 

Evaluace lekce:  

Evaluace pro tuto lekci je jednoduchá – účastníci by se měli sami doma pokusit vytvořit nějakou 

grafiku a poslat ji lektorovi na mail, a následně od něj získat zpětnou vazbu ve formě doporučení 

nebo dalších návrhů. 

  

https://www.canva.com/
https://www.visme.co/
https://infogram.com/
https://www.webnode.cz/
http://www.seniorbloguje.cz/
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Doporučená literatura pro lektora: 

• ČERNÝ, Michal. Jak učit sám sebe: s myšlenkovými mapami, kreativními technikami 

a online nástroji. Brno: BizBooks, 2016. ISBN 978-80-265-0519-8. 

• Canva – grafický editor zdarma - https://www.zuzanatvrda.cz/2018/09/11/canva-

graficky-editor-zdarma/ 

• Video návod Canva - https://www.youtube.com/watch?v=Uwql9uS6WVo 

• Nápověda Webnode - https://www.webnode.cz/napoveda/ 

  

https://www.zuzanatvrda.cz/2018/09/11/canva-graficky-editor-zdarma/
https://www.zuzanatvrda.cz/2018/09/11/canva-graficky-editor-zdarma/
https://www.youtube.com/watch?v=Uwql9uS6WVo
https://www.webnode.cz/napoveda/
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LEKCE 4 –  

Práce s fotografiemi na internetu  

Název: Úprava fotografií 

Anotace lekce: Vytvořit fotografii pomocí chytrého telefonu, získat ji od někoho přes mail či 

vyfotit fotoaparátem není dnes nic složitého. Složitější je, jak s fotografií pracovat, jak ji 

přemístit z jednoho přístroje nebo složky jinam, jak jí upravit nebo jak jí zmenšit. Není potřeba 

si kupovat žádný drahý software na úpravu fotografií, s úspěchem se dají použít i jednoduché 

online nástroje. Tato lekce se zaměří na přiblížení práce s fotografiemi a současně také 

účastníkům představí některé nástroje, pomocí kterých lze fotografie upravovat.  

Cíle lekce: Cílem této lekce je praktické seznámení účastníků s možnostmi volně dostupných 

aplikací pro úpravu fotografií. Získají základní dovednosti úpravy fotografií, zejména co se týká 

jejich stažení, umístění a úpravy. 

Získané dovednosti a znalosti účastníka lekce: 

• Ví, jakým způsobem stáhnout, kam uložit fotografii a kde vyhledat volně dostupné 

fotografie 

• Zná postupy, díky kterým dokáže stáhnout fotografii z jednoho zařízení do druhého 

• Zná alespoň jeden online dostupný editor fotografií a jeho základní funkce 

• Umí zmenšit a oříznout fotografii 

Praktický blok: 

Krok 1 (15-20 minut) – evokační fáze. V rámci evokační fáze si lektor nachystá několik 

vytištěných fotografií, které rozloží na stůl. Na fotografiích by měli být lidé, lektor může 

připravit i fotografie, které nejsou na první pohled kvalitní. Účastníky vyzve, aby se na fotografie 

podívali, každý si jednu vybrali a zkusili popsat, jaká úprava by fotografii prospěla. 

Krok 2 (celkem 60 minut s přestávkou) – fáze uvědomění. Lektor v rámci této lekce musí 

účastníkům ještě před samotnou úpravou fotografií objasnit, jak dostat fotografii z telefonu do 

počítače, event. ji z počítače stáhnout, kam uložit a jak následně otevřít kvůli upravení.  

IMPORT FOTOGAFIÍ (jak dostat fotografii z telefonu do počítače, nebo do jiného telefonu) 

• Pomocí kabelu USB – je potřeba propojit telefon s počítačem a následně pomocí přenosu 

souborů (u Android) nebo desktopové aplikace (u IoS) je možné vybrat a stáhnout 

označené fotografie do počítače. Po spojení telefonu s PC je nutné otevřít Tento počítač, 

v sekci Ostatní vyhledat zařízení a otevřít úložiště. Potom je nutné najít, kam telefon 

ukládá fotky – obvykle je to složka DCIM. Následně se fotografie buď jednotlivě, nebo 

v rámci celé složky přesunou či zkopírují. 

• Pomocí e-mailu – v telefonu je potřeba otevřít si buď mailovou aplikaci (např. Gmail), 

nebo se do mailu dostat přes prohlížeč. Následně se fotky přidají k mailu pomocí funkce 

Připojit soubor a odešlou se na požadovanou adresu. Je potřeba dát pozor na velikostní 

limit, jedna fotografie by neměla být větší než 2 MB.  

• Přes galerii – při otevření galerie s fotkami a po kliknutí na požadované fotky je možné 

je sdílet, a to přes mail, Messenger, aplikaci WhatsApp, a dají se uložit na Google Disk. 
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• Pomocí Bluetooth – telefon se spáruje s jiným zařízením v okolí, které má aktivovanou 

funkci Bluetooth a fotky se přesunou pomocí této funkce.  

• Pomocí cloudových služeb – fotografie se nahrají do úložiště, které není spojeno se 

zařízením uživatele, ale které je dostupné v cloudu, ideálně třeba přes Google fotografie.  

K fotografiím potom má uživatel přístup z jakéhokoliv svého zařízení a může se také 

jednoduše sdílet nebo posílat ostatním.  

ÚLOŽIŠTĚ FOTOGRAFIÍ 

ZONERAMA – dostupné z https://www.zonerama.com. Zonerama je úložiště fotografií, které 

je dostupné online, zdarma a kam je možné nahrát fotografie bez komprese. Uživatel si po 

registraci může do své vlastní galerie fotografie nahrát, spravovat je, sdílet s ostatními a také 

má možnost prohlížet si cizí galerie.  

ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ – Možností úpravy fotografií je spousta, nicméně pro cílovou skupinu 

seniorů se jeví jako nejlepší vybrat jen základní úpravy, které sami zvládnou. Lektor si musí 

před seminářem sám vyzkoušet, jak ovládat jednoduché kroky, zejména nahrání fotografie, 

přejmenování, barevné úpravy fotografií (kontrast a jas), drobné retuše, výběry části snímku 

a aplikování základní efektů. Také musí být schopný vysvětlit, jak se fotografie ořízne a zmenšit 

či zvětšit její velikost. Účastníkům následně ukáže práci v některém z vybraných editorů, nebo 

může představit všechny.  

PIXLR – dostupné z https://pixlr.com. Jedná se o jeden z nejpoužívanějších a nejstarších foto 

editorů, který nabízí mnoho funkcí a i běžný a nezkušený uživatel jej dokáže používat během 

několika minut. Výhodou je, že existuje i v české verzi. Nejlepší je se nejdříve zaměřit na Pixlr 

Express, což je základní verze, která je určena spíše pro přidávání různých efektů. Následně 

v prostředí Pixlr Editor je možné již fotografie více upravovat pomocí nepřeberného množství 

funkcí. Dvěma nejužitečnějšími se jeví funkce ořezu fotografie a funkce pro zmenšení fotografie.  

PHOTOPEA – dostupné z https://www.photopea.com/. Photopea je ambiciózním projektem, 

který pochází z dílny českých programátorů. V roce 2018 byla dokonce oceněna v anketě 

Křišťálová lupa v sekci Nástroje a služby. Je zdarma, online a odborníci se shodují, že se 

v podstatě vyrovná nástroji Photoshop, se kterým pracují profesionální fotografové. Photopea 

se dá využít nejen pro práci s fotografiemi, ale může se také použít pro práci s grafikou. 

Vzhledem k tomu, že obsahuje velké množství funkcí, bude možná ovládání tohoto nástroje pro 

začátečníky obtížnější, proto je lepší na začátku shlédnout video uvedené v doporučených 

materiálech. 

STAŽENÍ FOTOGRAFIÍ 

PIXABAY – dostupné z https://pixabay.com/cs/. Při úpravě fotografií nebo grafických 

materiálů se může objevit potřeba stáhnout si nějakou pěknou fotografii. Ideální je navštívit 

nějakou fotobanku. Jedním z repozitářů, který obsahuje velké množství fotografií dostupných 

zdarma, je právě Pixabay. Je to platforma dostupná v české verzi, takže uživatel do 

vyhledávacího řádku zadá jednoduše slova v češtině, která vystihují obsah hledané fotografie, 

např. květina, kniha, pes apod., a vybere si z dostupných fotografií. Na obrázky z Pixabay se 

nevztahuje nutnost uvádění autora, takže s nimi ten, kdo si je stáhne, může volně nakládat.  

https://www.zonerama.com/
https://www.photopea.com/
https://pixabay.com/cs/
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Krok 3 (10 minut) – fáze reflexe. Lektor poprosí účastníky, aby se chvilku zamysleli a aby mu 

společně navrhli řešení, jak by postupovali, pokud by chtěli stáhnout fotografii (z Pixabay) do 

svého počítače, oříznout jí, zmenšit velikost a nahrát někam (Zonerama), kde by ji chtěli sdílet 

s ostatními.  

Evaluace lekce:  

Lektor pošle nebo nasdílí účastníkům jím vybrané fotografie (ideálně to můžou být fotografie 

účastníků pořízené během semináře, samozřejmě s jejich souhlasem), a zadá jim jednoduchý 

úkol, týkající se ořezu nebo zmenšení fotografie. Požádá je, aby si vytvořili vlastní společnou 

galerii na Zonerama a upravené fotografie tam nahráli.  

Doporučená literatura pro lektora: 

• Photopea – Jak funguje a co vše umí, dostupné z https://vimeo.com/293347028.  

• Online editory – Pixlr tutoriál, dostupné z https://www.youtube. 

com/watch?v=LatyVZqaxjw 

• PECINOVSKÝ, Josef. Zoner Photo Studio X. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-

80-271-0356-0. 

• FAULKNER, Andrew a Conrad CHAVEZ. Adobe Photoshop CC: oficiální výukový kurz. 

Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4741-2. 

  

https://vimeo.com/293347028
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LEKCE 5 –  

Google nástroje (Gmail, Disk, Kalendář a Poznámky) 

Název: Google nástroje 

Anotace lekce: Společnost Google je dnes známa pro svůj celosvětově používaný vyhledávač. 

Není to ale pouze tato služba, kterou Google nabízí, nabídka služeb je mnohem širší.  Jedná se 

užitečné nástroje či služby, které jsou prakticky využitelné i pro cílovou skupinu seniorů. Lekce 

bude zaměřena na představení nástrojů Gmail, Google Drive a Google kalendář, zejména na 

možnosti přístupu k těmto nástrojům v rámci cloudových služeb a také možnostem sdílení. 

Cíle lekce: Představit princip fungování nástrojů Google se zaměřením na jejich základní 

funkce, přístup a sdílení. 

Získané dovednosti a znalosti účastníka lekce: 

• Má přehled o nástrojích a službách provázaných s Google 

• Umí vytvořit a spravovat svou vlastní mailovou adresu v gmailu 

• Umí vytvořit, znovu otevřít a upravit dokument uložený na Google Drive 

• Ví, jak použít kalendář a jak tam vložit událost 

Praktický blok: 

Krok 1 (15-20 minut) – evokační fáze. Vzhledem k tomu, že pojem Google je všeobecně 

známý, lektor v evokační fázi použije metodu zvanou pětilístek, která pomůže k tomu, aby si 

účastníci uvědomili, co si s tímto pojmem spojují a jak jej vnímají oni sami. Tato metoda je 

vhodná pro zjištění toho, co už o tématu vědí z minula. Tématem pětilístku tedy bude Google 

a do jednotlivých řádků účastníci vyplní následující zadání:  

1. Do první řádky vepíší jednoslovné téma – v tomto případě slovo Google.  

2. Druhá řádka je určena pro dvouslovný popis námětu, jeho podstatných vlastností, jak je 

vidí pisatel (odpověď na otázku, jaký je námět). V tomto případě jde o dvě přídavná 

jména.  

3. Třetí řádka je sestavena ze tří slov vyjadřujících dějovou složku námětu – tedy, co dělá 

nebo co se s ním děje. Použijí se tři slovesa.  

4. Čtvrtá řádka je věta o čtyřech slovech, vztahující se k námětu. Sloveso může chybět.  

5. Do poslední řádky vepíší jednoslovné synonymum, které rekapituluje podstatu námětu. 

Nemusí jít o podstatné jméno. 

Pětilístek by měl každý účastník tvořit sám za sebe, na konci evokační fáze je lektor vyzve, aby 

se o svůj výtvor podělili a nahlas přečetli, co napsali.  

Krok 2 (celkem 60 minut s přestávkou) – fáze uvědomění. Ještě před začátkem lekce 

lektor vytvoří prázdný dokument v Google dokumentech tak, aby právo k jeho úpravám měli 

všichni, kdo budou mít k dispozici odkaz. Na začátku praktické části požádá všechny účastníky, 

aby si URL adresu dokumentu zadali do svého vlastního prohlížeče a ve chvíli, kdy se všem 

dokument zobrazí, do něj začali spolu s ním něco psát. Účastníci budou mít možnost vidět, jak 

funguje sdílení dokumentu a že se jeho používání nijak neliší od psaní do Wordu. Nyní po 

momentu překvapení bude mít lektor prostor pro další úkoly. 
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• GMAIL – Lektor vyzve účastníky, aby si založili vlastní gmail a projde s nimi celý proces 

zakládání a přihlašování. Až budou mít účet všichni účastníci vytvořený, vysvětlí a ukáže, 

jak se píše a odesílá mail a další základní funkce gmailu – hlavní obrazovku, levý 

postranní panel, vyhledávání a další práci s emaily. Požádá účastníky, aby mu ze svých 

nově vytvořených adres zaslali mail, a zkontroluje, zdali se to všem podařilo. V dalším 

kroku se zaměří na pravý postranní panel, ve kterém jsou nově umístěny malé ikony 

kalendáře, poznámek (Google Keep) a úkolů. Ukáže jednoduchý přístup do těchto 

nástrojů a vysvětlí, k čemu slouží. Následně ukáže přístup i přes panel aplikací (devět 

malých čtverečků v horním pravém rohu) a zaměří se zejména na vysvětlení funkce 

Google Disc (Drive), kalendáře a poznámek.   

• GOOGLE DISK – za začátek je dobré zdůraznit jeho největší výhody, kterými jsou 

umístění v cloudu, využívání zdarma, uložiště (limitované), možnost sdílení a ukládání, 

organizace složek a informací, synchronizace a mobilní aplikace. V rámci semináře (po 

zvážení časového rozvržení) je doporučeno, aby lektor požádal účastníky, aby vytvořili 

sami nějaký dokument, event. jej zkusili sdílet s ostatními nebo zpět dohledat a upravit.  

 

• GOOGLE KALENDÁŘ – je služba pro online kalendář, který může využívat a sdílet více 

lidí najednou. Senioři si mohou do kalendáře zaznamenávat důležité schůzky nebo 

návštěvy lékaře, můžou svůj kalendář sdílet s ostatními členy rodiny nebo si zobrazit 

jejich kalendáře, vhodné je také ukázat možnost zobrazení kalendáře po dnech, týdnech 

či měsících a zejména to, jakým způsobem se vloží do kalendáře událost.  

• GOOGLE KEEP (poznámky) – slouží pro ukládání informací, které nechceme 

zapomenout. Senioři si tam mohou vložit URL adresu webu, různé připomínky, 

fotografie (pokud mají chytrý telefon, mohou využít i mobilní aplikaci) apod. Poznámky 

se dají barevně odlišovat a je zde možnost označit je štítkem dle jednotlivých kategorií. 

Lektor vyzkouší se seniory vložení několika poznámek, ukáže jim jak je označit štítkem 

a jak je smazat. 
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Poznámka: Průběh této lekce je závislý na tom, jak budou senioři reagovat a rychle pracovat. Je 

možné, že se nestihnou projít všechny doporučené nástroje, nebo naopak je účastníci zvládnou 

rychle a bude možné ukázat další služby Google – záleží dle uvážení lektora. 

Krok 3 (10 minut) – fáze reflexe. V případě této lekce je v rámci reflexe doporučeno projít 

znovu všechny služby, které lektor představil a zdůraznit jejich nejdůležitější funkce. Senioři si 

mohou sami znovu projít vytvořené dokumenty, události v kalendáři a poznámky.  

Evaluace lekce: Lektor vytvoří krátký dotazník spokojenosti pomocí Google Forms, ve kterém 

se zeptá na to, jak senioři vnímali jednoduchost ovládání představených služeb a také jak 

vnímají užitečnost, tedy využití v jejich soukromém životě.  

Doporučená literatura pro lektora: 

• SCHMIDT, Eric, Jonathan B. ROSENBERG a Alan EAGLE. Jak funguje Google. V Brně: 

Jota, 2015. ISBN 978-80-7462-749-1. 

• Centrum nápovědy od Google – nápověda pro jednotlivé nástroje je dostupná přes 

https://support.google.com/. 

  

https://support.google.com/
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LEKCE 6 –  

Práce s online nástroji a jejich využití 

Název: Užitečné online nástroje  

Anotace lekce: Lekce je zaměřena na využití dostupných online nástrojů, o jejichž existenci 

mnohdy účastníci nevědí nebo je neumí používat. Internet nabízí spoustu užitečných online 

nástrojů, které umí usnadnit práci na internetu a pomoct v situacích, kdy si uživatel neví rady 

nebo by složitě prováděl činnost, kterou lze provést jednoduše. Během lekce budou představeny 

užitečné nástroje spolu s činnostmi, ke kterým je lze využít. Jejich výběr je podmíněn tím, že 

jsou dostupné online a že jsou alespoň v základní verzi zdarma.  

Cíle lekce: Naučit účastníky používat užitečné online nástroje, které jim můžou pomoct 

zjednodušit práci na internetu a probudit zvídavost v objevování nových internetových služeb. 

Získané dovednosti a znalosti účastníka lekce: 

• Ví, jakým způsobem najít a spustit online nástroje 

• Umí použít základní funkce online nástrojů 

• Chápe, v čem spočívá usnadnění činnosti 

• Je schopen vysvětlit jiné osobě, jak online nástroj používat 

• Získá větší sebedůvěru při práci s on-line nástroji a s technologiemi obecně 

• Umí si vyhledat vhodný nástroj pro konkrétní situaci 

Praktický blok: 

Krok 1 (15-20 minut) – evokační fáze. Pro tuto fázi lektor použije metodu brainstormingu. 

Vyzve účastníky, aby se zamysleli nad tím, jaké činnosti by šly zjednodušit nebo usnadnit za 

pomoci využití internetu. Povzbudí účastníky tím, že na začátku sám uvede nějaké příklady, 

například seznamování, dopisování, organizace informací atd. Účastníci by měli dostat pár 

minut čas na to, aby se nad úkolem zamysleli a následně by měli své nápady nahlas říkat. Lektor 

je bude zapisovat na tabuli nebo flipchart. Jedná se o metodu brainstormingu, kdy se vůbec 

nehodnotí kvalita, jde pouze o to, jak získat velké množství nápadů a začít o tématu přemýšlet. 

Lektor poděkuje za každý nápad a chválí účastníky za snahu. Pokud lektor vidí, že se 

účastníkům podařilo strefit do činnosti, kterou hodlá představit v rámci nějakého online 

nástroje, může si tyto nápady označit a použít je později. 

Krok 2 (celkem 60 minut s přestávkou) – fáze uvědomění. Během této hodiny lektor 

představí nástroje, které si vybere z níže uvedených, nebo může zařadit i nástroje, které sám 

používá. Doporučený počet nástrojů by se měl pohybovat v rozmezí 4-6. Každý nástroj nejprve 

otevře a ukáže lektor, upozorní na to, co umí a vysvětlí funkci. Následně je potřeba počítat s tím, 

že by si jej účastníci měli mít možnost sami prakticky vyzkoušet.  

NÁSTROJE 

• Online překladač – dostupný z např. https://translate.google.cz/. Jedná se o bezplatný 

nástroj, který překládá jednotlivá slova, věty ale i celé dokumenty a webové stránky. 

Existuje i aplikace, která funguje na chytrých telefonech a je možné ji použít offline. Při 

představení nástroje může lektor ukázat, jak si překladač poradí s překlady známých 

písní nebo básní, a to jak mezi angličtinou a češtinou, tak mezi jinými jazyky.  

https://translate.google.cz/
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• Desetiminutový e-mail – dostupný např. z https://10minutemail.com nebo 

https://dropmail.me/cs.  Tento nástroj umí vygenerovat jednorázovou a dočasnou 

(většinou právě na dobu 10 minut) e-mailovou adresu. Tuto adresu je možné použít 

typicky pro provedení registrace v nějakém online obchodě nebo všude tam, kde je 

požadována e-mailová adresa a my nechceme uvádět tu svou. 

• Zkracovač URL – dostupný např. z https://bitly.com/. URL zkracovač je určený pro 

zkracování dlouhých URL adres, které se špatně kopírují a zabírají příliš mnoho řádků, 

například pokud posíláme odkaz na vygenerovanou mapu, určité zboží apod. Pokud tuto 

dlouhou adresu vložíme do URL zkracovače, vytvoří nám alternativní krátké URL, které 

funguje stejně jak to dlouhé. Zkrácené adresy mají neomezenou platnost a ukládají se do 

databáze, takže pokud někdo chce zkrátit stejný odkaz, najde se mu již použitá adresa. 

Ve službě BitLy je po registraci možné odkaz personalizovat, např. 

http://bit.ly/Knihovny_elearning.  

• Generátor náhodných identit – dostupný např. z https://www.fakenamegenerator.com. 

Tento nástroj umí vygenerovat falešnou identitu, včetně jména, adresy, telefonu, 

zaměstnání atd. Vhodné využití tam, kde nechceme uvádět své osobní údaje. 

• Monitoring letů – dostupný z https://www.flightradar24.com. Jedná se o nástroj, který 

je možno využít pro sledování letadel, ve kterých zrovna sedí někdo blízký nebo známý, 

zároveň je to užitečný zeměpisný nástroj, a také zábava pro ty, kteří mají rádi letadla 

a letový provoz. Ukazuje v reálném čase pohyb všech letadel na celém světě, včetně jejich 

tras, typů, leteckých společností apod.  

• Plánovač schůzek a akcí – dostupný z https://doodle.com/. Tento nástroj najde své 

využití v případě, že plánujeme nějaké setkání s více účastníky (třeba oslavu narozenin) 

a chceme vybrat termín tak, aby se hodil co nejvíce zamýšleným hostům. Pomocí Doodle 

se dá navrhnout několik různých možností, účastníkům se posléze pošle odkaz a každý 

hlasuje, které termíny mu vyhovují. Po ukončení hlasování se dozvíme, kdo v jakém 

termínu má čas. 

• Posílání velkých souborů – dostupné např. přes www.uschovna.cz. Prostřednictvím 

tohoto nástroje můžeme odeslat soubory, které kvůli velikosti nejdou posílat přes mail. 

Soubor se jednoduše nahraje do úschovny, zadá se mail odesílatele a mail příjemce 

a odešle se. Příjemci přijde zpráva, že si soubor může stáhnout. V případě nutnosti je 

možné vše zaheslovat. Soubor má předem danou expiraci, třeba týden, potom z úschovny 

zmizí. Stahování je možné i opakovaně a více příjemci. 

• Čeština 5 v jednom – dostupné z https://www.nechybujte.cz/. Tento nástroj je velice 

užitečný zejména pro ty, kteří pracují s texty, často píší, čtou apod. V rámci jednoho 

nástroje je kromě kompletních pravidel českého pravopisu dostupný slovník současné 

češtiny, slovník českých synonym, gramatiky češtiny a také užitečný nástroj, pomocí 

kterého se dá doplnit či odstranit diakritika nebo zkontrolovat pravopis. 

• Myšlenkové mapy – dostupné např. z https://www.mindmeister.com/ nebo 

https://coggle.it/. Nástroje pro tvorbu myšlenkových map umožňují přehlednou 

vizualizaci našich nápadů a myšlenek, například pokud plánujeme nějaký projekt nebo 

https://10minutemail.com/
https://dropmail.me/cs
https://bitly.com/
http://bit.ly/Knihovny_elearning
https://www.fakenamegenerator.com/
https://www.flightradar24.com/
https://doodle.com/
http://www.uschovna.cz/
https://www.nechybujte.cz/
https://www.mindmeister.com/
https://coggle.it/
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potřebujeme promyslet složitou situaci. Vzájemné vztahy a souvislosti jsou v mapě 

zobrazeny pomocí hlavních témat, podtémat, odboček a jejich propojení.  

• Převod formátů – dostupný např. z https://cloudconvert.com. Tento nástroj umožní 

převádět dokumenty v různých formátech, např. dokument ve Wordu do formátu pdf 

apod. 

• Počasí – dostupné např. z https://www.windy.com/ nebo www.yr.no.  Nástroj Windy 

umí předpovídat bouřky a blesky a ukazuje aktuální vizualizaci počasí na celém světě. 

Pomocí nástroje Yr je zase možné vyhledat aktuální i dlouhodobou předpověď počasí pro 

kterékoliv místo.  

• Databáze knih a knihoven – dostupná z www.knihovny.cz. Pomocí centrálního portálu 

knihoven se dá snadno zjistit, která knihovna v republice má hledanou knížku, časopis, 

mapu, audio dokument, článek a tisíce dalších dokumentů. Je zde volně dostupných více 

než 100 000 knih v online formě.  

• Virtuální prohlídky uměleckých děl a galerií – dostupné 

z https://artsandculture.google.com/. Díky této platformě z dílny společnosti Google 

možné prohlédnout si na vlastní oči umělecká díla, sbírky a projít si galerie z celého 

světa. Uživatel může do detailů zkoumat různé artefakty, procházet si tematicky různá 

období, umělecké směry nebo umělce, kteří ho zajímají. Přístup ke kulturním pokladům 

v online podobě je neocenitelným zážitkem.  

• Digitální knihovna – dostupné z http://digitalniknihovnanew.mzk.cz/mzk. Pomocí 

tohoto nástroje je možné vyhledávat různé (nejen historické) dokumenty, které prošly 

digitalizací. Ideální je nastavit si možnost vyhledávání pouze veřejných dokumentů 

a omezit si například i typ dokumentu. Pro účastníky může být zajímavé si takto vyhledat 

třeba noviny, které vyšly v den, kdy se oni sami narodili.  

Krok 3 (10 minut) – fáze reflexe. Na konci lekce lektor znovu ukáže všechny nástroje, které 

během lekce stihl představit, a poprosí účastníky, aby každý oznámkovali na stupnici jedna až 

pět jako ve škole, nástroje z hlediska toho, jak je využijí (1 = využiji určitě, 5 = určitě nevyužiji). 

U těch, které účastníci označí jedničkou, se lektor může zeptat na situaci, kdy jej využijí 

a požádat účastníky, aby tak v rámci cca jednoho týdne učinili.  

Evaluace lekce: Provádět evaluaci této lekce má smysl až po uplynutí doby, kdy účastníci sami 

některý z nástrojů využijí v klidu doma. Lektor je může oslovit mailem a požáddat buď o ukázku 

(například myšlenkové mapy, zkrácené URL) nebo poprosit, aby nám dali vědět, jak se jim 

s nástrojem pracovalo. Současně může zadat úkol v tom smyslu, aby o nástroji řekli někomu 

dalšímu a naučili ho s ním v základní formě pracovat.  

Doporučená literatura pro lektora: 

• ČERNÝ, Michal. Nástroje pro práci s informacemi: 24 převážně online nástrojů, které by 

neměly uniknout vaší pozornosti. Brno: Kisk, 2015. ISBN 978-80-88123-01-9. 

• ČERNÝ, Michal. Jak učit sám sebe: s myšlenkovými mapami, kreativními technikami 

a online nástroji. Brno: BizBooks, 2016. ISBN 978-80-265-0519-8. 

• Portál Nástroje.knihovna.cz – dostupný z http://nastroje.knihovna.cz/ 

https://cloudconvert.com/
https://www.windy.com/
http://www.yr.no/
http://www.knihovny.cz/
https://artsandculture.google.com/
http://digitalniknihovnanew.mzk.cz/mzk
http://nastroje.knihovna.cz/
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LEKCE 7 –  

Možnosti a nástroje pro online vzdělávání 

Název: Vzdělávaní pomocí internetu 

Anotace lekce: V rámci této lekce budou představeny zdroje online vzdělávání pomocí 

internetu. Důraz je kladen zejména na využití MOOC (Massive Open Online Courses), e-

learningu a video kurzů. Nabídka vzdělávacích aktivit je vybrána s ohledem na to, zdali jsou 

vzdělávací aktivity dostupné zdarma a jak tematicky odpovídá zájmu cílové skupiny seniorů. 

Cíle lekce: Cílem této lekce je ukázat účastníkům, jaké jsou možnost v online vzdělávání 

pomocí internetu a naučit je základní orientaci v kurzech.  

Získané dovednosti a znalosti účastníka lekce: 

• Chápe, jak fungují kurzy MOOC a co je jejich podstatou 

• Je schopen najít a otevřít stránku se vzdělávacími zdroji 

• Umí se přihlásit do online kurzu a absolvovat jej 

• Rozumí pojmu e-learning 

• Ví, jak najít a spustit video na TED (YouTube) a ví, kde se spustí titulky 

Praktický blok: 

Krok 1 (15-20 minut) – evokační fáze. V rámci evokační fáze lektor může zvolit metodu 

volného psaní. Požádá účastníky, aby si vzali papír a tužku a po dobu 5-10 minut v krátkém 

textu popsali vzpomínku týkající se jejich vlastního vzdělávání. První větu jim může napovědět 

ve formě „Když si vzpomenu na své vlastní vzdělávání, vybaví se mi …“.  Vysvětlí, že se jedná 

o volné psaní, při kterém nechávají volně plynout své myšlenky na papír, nepřepisují, nevrací 

se, jen píší to, co se jim právě v tu chvíli vynoří v hlavě. Lektor během psaní účastníky pomalu 

upozorní ve chvíli, kdy budou přibližně v polovině času. Po ukončení této aktivity může lektor 

vyzvat účastníky, zdali by někdo nahlas svůj text nepřečetl. Účastníci se také mohou rozdělit do 

dvojic a své texty si navzájem přečíst.  

Krok 2 (celkem 60 minut s přestávkou) – fáze uvědomění. Během následující hodiny 

lektor představí a prakticky ukáže zdroje pro vzdělávání. Důraz je kladen na to, aby vždy 

vysvětlil specifika platformy a upozornil na to, zdali je zdarma či placena a zdali je dostupná 

v češtině (event. s českými titulky). Ještě před první ukázkou by měl lektor stručně vysvětlit 

pojmy MOOC a e-learning a obecně přiblížit, na jakých principech toto vzdělávání funguje. 

• SEDUO – dostupné z www.seduo.cz. Jedná se o první a největší český portál pro online 

vzdělávání, na kterém je dostupných více než 150 videokurzů, určených jak pro osobní 

rozvoj, tak pro kariérní vzdělávání. Pro cílovou skupinu seniorů jsou vhodné zejména 

jazykové kurzy a následně také kurzy pro osobní rozvoj, mezi které patří například 

kurzy o zdravé výživě, komunikaci, prokrastinaci, emoční inteligenci, ale absolvovat se 

dá i kurz o tom, jak se zbavit bolesti zad. Lektor by měl účastníky upozornit i na to, že 

tempo vzdělávání si určují sami a že po absolvování vybraného kurzu můžou získat 

certifikát.  

• KHANOVA ŠKOLA – dostupné na https://cs.khanacademy.org/. Tato platforma je sice 

primárně určena studentům různých stupňů škol, nicméně zajímavá témata zde mohou 

najít i senioři. Kurzy (ve formě videí) jsou rozděleny do oblastí matematika, přírodní 

http://www.seduo.cz/
https://cs.khanacademy.org/
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vědy, počítačové vědy, umění a hudební vědy. Doporučuji například ukázat seniorům 

kurz Stará a nová mistrovská díla, který nabízí analýzu Beethovenovy 5. symfonie (viz 

https://cs.khanacademy.org/humanities/music/music-masterpieces-old-new). 

• NOSTIS – dostupné z https://www.nostis.org. Jedná se o českou platformu, která 

nabízí kurzy z oblasti práva. Všechny kurzy jsou zdarma a vznikly za spolupráce 

s předními českými univerzitami a jejich odborníky. Kurzy jsou rozděleny dle různých 

kategorií, pro seniory mohou být zajímavé všechny, ať už kurz zaměřený na rodinné 

právo, vlastnická a sousedská práva nebo exkurz do historie v podobě kurzu o římském 

právu. Za absolvovaný kurz je možné získat certifikát. 

• PSANÍ HRAVĚ – dostupné na https://www.psanihrave.cz/. Vzdělávání na internetu se 

neomezuje jen na znalosti, ale účastníci se mohou vzdělat i v praktických dovednostech. 

Jednou z nich je kurz psaní všemi deseti, je možné si vyzkoušet zdarma ukázkovou lekci 

a následně si zaplatit plnou cenu. Systém je založen na herním principu a účastník 

postupně prochází 22 úrovněmi. Kurz je vhodný i pro zlepšení motoriky a rozhýbání 

rukou. 

• COURSERA – dostupné z https://www.coursera.org/. Největší mezinárodní MOOC 

platforma, která nabízí tisíce různých kurzů a svou nabídkou pokrývá většinu oborů. 

Vyznačuje se spoluprací s nejúspěšnějšími univerzitami, jako je Stanfordova univerzita, 

Duke University nebo MIT. Většina kurzů je zdarma, ale je potřeba počítat s tím, že 

hlavním jazykem je angličtina. Kurzy vhodné pro cílovou skupinu seniorů mohou být 

z oblasti zdraví (Health), humanitních oborů (Arts & Humanities) nebo výuky jazyků 

(Language Learning). 

• TED – dostupné z https://www.ted.com. Platforma TED vznikla původně jako 

konference, kde elitní přednášející předávali své příběhy a znalosti v rámci vystoupení, 

která měla velmi vysokou úroveň. Tyto konference se konají stále s tím, že jednotlivá 

vystoupení jsou nahrávána a následně si je může kdokoliv pustit. Videa jsou rozdělena 

tematicky a většina z nich je opatřena českými titulky. V rámci lekce doporučuji na 

ukázku pustit část videa The Transformative Power Of Classical Music (dostupné 

z https://www.ted.co 

m/talks/benjamin_zander_on_music_and_passion), ve kterém světoznámý dirigent 

Benjamin Zander ukazuje, jakým způsobem se může vnímat klasická hudba. 

Krok 3 (10 minut) – fáze reflexe. Pro tuto fázi je vhodné zvolit metodu T-grafu, kdy účastníci 

popřemýšlí na výhodami a nevýhodami online způsobu vzdělávání a v pár bodech je sepíšou. T-

graf je možné vytvořit také hromadně, kdy vše zapisuje lektor na tabuli či flipchart. 

Evaluace lekce: Lektor požádá účastníky, aby se pokusili zaregistrovat do nějakého kurzu, 

nebo aby si pustili některé z videí na TEDu. Po týdnu je znovu osloví přes mail a požádá, ať mu 

napíšou, jak to zvládli a jaké mají připomínky či názory. Můžete jim také nabídnout možnost 

konzultace. 

  

https://cs.khanacademy.org/humanities/music/music-masterpieces-old-new
https://www.nostis.org/
https://www.psanihrave.cz/
https://www.coursera.org/
https://www.ted.com/
https://www.ted.com/talks/benjamin_zander_on_music_and_passion
https://www.ted.com/talks/benjamin_zander_on_music_and_passion
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Doporučená literatura pro lektora: 

• ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. 

Informační vzdělávání pro učitele. Brno: Flow, 2015. ISBN 978-80-88123-07-1. 

• ČERNÝ, Michal. Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání. Brno: 

Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8925-9. 

• ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning: učení 

(se) s digitálními technologiemi : kniha s online podporou. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-217-7. 
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LEKCE 8 –  

Informační zdroje pro tvorbu rodokmenů 

Název: Kde hledat informace o svých předcích 

Anotace lekce: Hledání informací o svých předcích se díky digitalizaci a internetu stalo 

mnohem jednodušší činností než dříve a může se jí věnovat prakticky kdokoliv, kdo se pohybuje 

na internetu. Genealogie je oblíbenou disciplínou a pokud člověk ví, kde hledat, často se dopátrá 

velmi zajímavých informací i příbuzných. Tato lekce přináší základní přehled informačních 

zdrojů typu archivy, matriky a další, ve kterých je možné dohledat informace týkající se našich 

předků. Lekce nemá za cíl naučit zájemce tvořit vlastní rodokmen, účastníkům spíše ukáže šíři 

možných zdrojů a poskytne orientaci v nich. Zdroje jsou vybrány tak, aby byly volně dostupné. 

Cíle lekce: Představit elektronické zdroje pro tvorbu rodokmenu a poskytnout základní 

orientaci při jejich hledání v archivech, matrikách, akademických ústavech, v muzeích 

a galeriích a na sociálních sítích.   

Získané dovednosti a znalosti účastníka lekce: 

• Rozumí pojmu digitalizace dokumentů  

• Ví, jaké existují druhy zdrojů pro vyhledávání na internetu 

• Orientuje se v základních zdrojích typu matriky a archivy 

• Je schopen tyto zdroje použít a najít v nich informace 

Praktický blok: 

Krok 1 (15-20 minut) – evokační fáze. Pro tuto lekci lektor zvolí metodu brainstormingu 

a účastníků se zeptá, kde všude si myslí, že se dají dohledat informace o jejich předcích. Nápady 

zapisuje lektor na tabuli nebo flipchart a snaží se povzbudit účastníky v tom, aby vymysleli co 

nejvíce možností, a to nejen těch v elektronickém prostředí. 

Krok 2 (celkem 60 minut s přestávkou) – fáze uvědomění. V této části lekce bude lektor 

ukazovat jednotlivé zdroje vždy s krátkým vysvětlením nebo anotací. Ještě předtím je 

doporučeno vysvětlit, že matriky jsou v České republice uloženy v celkem osmi archivech 

(Moravský zemský archiv v Brně, Státní oblastní archiv v Praze, Státní oblastní archiv v 

Litoměřicích, Státní oblastní archiv v Plzni, Státní oblastní archiv v Třeboni, Státní oblastní 

archiv v Zámrsku, Zemský archiv v Opavě a Archiv hlavního města Prahy) a postupně se 

všechny digitalizují – tzn. stránku po stránce se na speciálních skenerech převádí do 

elektronické podoby.  

Lektor by také měl účastníky upozornit na fakt, že záznamy v matrikách jsou často velmi špatně 

čitelné, nejsou psané vždy v češtině, ale taky německy (švabachem) či latinsky, můžou se v nich 

vyskytovat chyby v zápisu jmen, příjmení či uvedeném věku, některé informace nemusí být 

kompletní a obecně je hledání a čtení v záznamech během na dlouhou trať. Je rozhodně potřeba 

mít na tuto činnost dostatek času a trpělivosti. Schopnost číst staré písmo se ale většinou díky 

cviku dá velmi dobře naučit. 

Níže uvedené zdroje je možné dle uvážení lektora použít buď jednotlivě, nebo si připravit 

prezentaci z vybraných zdrojů.  
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ARCHIVY 

• Národní archiv - http://www.nacr.cz/ 

• Archiv bezpečnostních složek - http://www.abscr.cz/ 

• Archiv hlavního města Prahy - http://www.ahmp.cz/index.html?mid=103 

• Státní oblastní archiv v Praze -  http://ebadatelna.soapraha.cz/ 

• Státní oblastní archiv v Třeboni - https://digi.ceskearchivy.cz/ 

• Státní oblastní archiv v Plzni - http://www.portafontium.eu/, bavorsko-česká síť digitální 

historických pramenů 

• Státní oblastní archiv v Litoměřicích - http://vademecum.soalitomerice.cz/ 

• Státní oblastní archiv v Zámrsku - http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/matriky/ 

• Moravský zemský archiv Brno - http://actapublica.eu/, zveřejňuje matriky z České 

republiky i z Rakouska  

• Zemský archiv v Opavě - http://www.archives.cz/web/  

• Archivní katalog - http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/, zpřístupňuje archivní pomůcky, 

prostřednictvím kterých lze zjistit, jaké archiválie jsou svěřeny do péče Archivu hl. města 

Prahy a zda jsou přístupné k badatelskému studiu. 

MATRIKY 

• http://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/, přes tento odkaz jsou dostupné různé 

matriky 

E-BADATELNY 

• E-badatelna východočeských archivů - http://vychodoceskearchivy.cz/e-badatelna/ 

• Portál archivní sbírek a fondů české republiky - http://badatelna.eu/ 

• E-badatelna Archivu bezpečnostních složek - https://www.ebadatelna.cz/ (nutná 

registrace) 

ENCYKLOPEDIE 

• Encyklopedie města Brna - https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/ 

ŽIDOVSKÉ MATRIKY 

• Soupisy židovského obyvatelstva v Čechách 1723-1811 - 

http://www.projektsoupis.cz/cesky_uvod.php 

• Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích -  

http://www.badatelna.cz/fond/1073 

• České gubernium - Knihy židovských familiantů, Praha - 

http://www.badatelna.eu/fond/2098/ 

• Židovské kontrolní matriky - http://badatelna.eu/fond/241 

 

VÁLEČNÉ ARCHIVY 

• Vojenský ústřední archiv - http://vuapraha.cz/fallensoldierdatabase, jeho součástí je: 

o Databáze legionářů a padlých ve 2. světové válce 

o Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. sv. války 

o Databáze padlých v 1. sv. válce 

• Kartotéka padlých v 1. světové válce - http://vuapraha.cz/node/69 

http://www.nacr.cz/
http://www.abscr.cz/
http://www.abscr.cz/
http://ebadatelna.soapraha.cz/
https://digi.ceskearchivy.cz/
http://www.portafontium.eu/
http://vademecum.soalitomerice.cz/
http://vademecum.soalitomerice.cz/
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/matriky/
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/matriky/
http://actapublica.eu/
http://www.archives.cz/web/
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/
http://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace
http://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/
http://vychodoceskearchivy.cz/e-badatelna/
http://badatelna.eu/
https://www.ebadatelna.cz/
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/
http://www.projektsoupis.cz/cesky_uvod.php
http://www.badatelna.cz/fond/1073
http://www.badatelna.eu/fond/2098/
http://badatelna.eu/fond/241
http://vuapraha.cz/fallensoldierdatabase
http://vuapraha.cz/fallensoldierdatabase
http://vuapraha.cz/node/69
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DIGITÁLNÍ KNIHOVNY 

• Česká digitální knihovna - https://www.czechdigitallibrary.cz/, umožňuje vyhledávat v 

dokumentech v digitálních knihovnách, bohužel řada dokumentů je neveřejných – tj. 

digitální verze je dostupná pouze v prostorách knihovny 

• Digitální knihovna Moravské zemské knihovny - http://digitalniknihov 

nanew.mzk.cz/mzk 

• Centrální portál knihoven – www.knihovny.cz, vyhledá dokumenty fyzicky dostupné 

v českých knihovnách, např. kniha České katastry od 11. do 21. století, Berní ruly apod. 

ZAHRANIČNÍ HISTORICKÉ NOVINY 

• Rakousko - http://anno.onb.ac.at/ 

• Slovensko - http://digitalna.kniznica.info/ 

MAPY 

• www.mapy.cz, nabízejí možnost vybrat zobrazení mapy z 19. století 

• Archivní mapy - http://archivnimapy.cuzk.cz/ 

• Mapa farních úřadů východočeského kraje - http://vychodoceskearchivy. 

cz/zamrsk/files/2011/10/Mapa-digi-%C5%98K-farnost%C3%AD-stav-k-1.2.2017.jpg 

• Majetkové vyrovnání s církvemi - https://cirkevni-restituce.cuzk.cz/, jehož součástí jsou 

i jmenné rejstříky k příslušnému katastru 

DISKUZNÍ FÓRA A SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

• Genealogické fórum - http://genealogie.taby.cz/ 

• Facebook: 

o skupina Genealogie CZ+SK - https://www.facebook.c 

om/groups/genealogieczsk/ 

o skupina Genealogie rodokmeny a hledání příbuzných v České republice - 

https://www.facebook.com/groups/251574919034632/ 

o skupina Genealogie, historie, kroniky, rodokmeny - 

https://www.facebook.com/groups/167573626596717/ 

• YouTube - Jak sestavit rodokmen – Lenka Peremská, https://www.youtube.com/chan 

nel/UCc-BmU8_G5b5Z4HloqcEiZA/videos 

ZAHRANIČNÍ ZDROJE 

• Family Search - genealogická organizace provozovaná Genealogy Society of Utah, 

https://familysearch.org/ 

• Seznamy přistěhovalců do USA - https://www.libertyellisfoundation.org/ 

• Hřbitovy - https://billiongraves.com/search/ nebo https://www.findagrave.com/cgi-

bin/fg.cgi?page=gs& 

 

DALŠÍ ZDROJE 

• Svazky STB - http://www.svazky.cz/sekce/databaze 

• Paměť národa - http://www.pametnaroda.cz/ 

• Lánový rejstřík - nejstarší moravský katastr poddanských usedlostí a pozemků, 

http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/d1/a8sl4dd2bad3D1.htm 

• Digitalizační projekt "Studenti pražských univerzit 1882–1945" - 

https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/?lang=cs 

https://www.czechdigitallibrary.cz/
http://digitalniknihovnanew.mzk.cz/mzk
http://digitalniknihovnanew.mzk.cz/mzk
http://www.knihovny.cz/
http://anno.onb.ac.at/
http://digitalna.kniznica.info/
http://www.mapy.cz/
http://archivnimapy.cuzk.cz/
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/files/2011/10/Mapa-digi-%C5%98K-farnost%C3%AD-stav-k-1.2.2017.jpg
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/files/2011/10/Mapa-digi-%C5%98K-farnost%C3%AD-stav-k-1.2.2017.jpg
https://cirkevni-restituce.cuzk.cz/
http://genealogie.taby.cz/
https://www.facebook.com/groups/genealogieczsk/
https://www.facebook.com/groups/genealogieczsk/
https://www.facebook.com/groups/251574919034632/
https://www.facebook.com/groups/167573626596717/
https://www.youtube.com/channel/UCc-BmU8_G5b5Z4HloqcEiZA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCc-BmU8_G5b5Z4HloqcEiZA/videos
https://familysearch.org/
https://familysearch.org/
https://www.libertyellisfoundation.org/
https://billiongraves.com/search/
https://billiongraves.com/search/
https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gs&
https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gs&
https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gs&
https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gs&
https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gs&
https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gs&
https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gs&
https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gs&
http://www.svazky.cz/sekce/databaze
http://www.svazky.cz/sekce/databaze
http://www.pametnaroda.cz/
http://www.pametnaroda.cz/
http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/d1/a8sl4dd2bad3D1.htm
https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/?lang=cs
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• Digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-

1914 - http://digi.nacr.cz/prihlasky2/ 

PROGRAMY PRO TVORBU RODOKMENU 

• My Heritage – světově nejpopulárnější rodinný historický program, dostupný i v češtině 

přes https://www.myheritage.cz/family-tree-builder 

• Geni - https://www.geni.com/ (v češtině) 

• Ancestry - https://www.ancestry.com/ 

• GenoPro - https://www.genopro.com/ 

DOPORUČENÁ LITERATURA PRO ÚČASTNÍKY 

• HÁSEK, Václav. Učebnice pro začínající rodopisce. Praha: Česká genealogická 

a heraldická společnost v Praze, 2014. ISBN 978-80-905500-1-8. 

• HÁSEK, Václav, Roman FISCHER, Jan KAHUDA a Květa LIPOLDOVÁ. Učebnice čtení 

starých textů: nejen pro rodopisce. Druhé přepracované vydání. V Praze: Česká 

genealogická a heraldická společnost v Praze, 2014. ISBN 978-80-905500-2-5. 

• LEDNICKÁ, Blanka. Sestavte si rodokmen: pátráme po svých předcích. Praha: Grada, 

2012. ISBN 978-80-247-4069-0. 

• MAREČKOVÁ, Marie. Příručka praktické genealogie: jak sestavit rodokmen. Praha: 

Paseka, 2004. ISBN 80-7185-662-2. 

• PEREMSKÁ, Lenka. Váš rodokmen krok za krokem. Brno: CPress, 2013. ISBN 978-80-

264-0279-4. 

• PEREMSKÁ, Lenka. Rodokmen krok za krokem. 2. vydání. Brno: CPress, 2016. ISBN 

978-80-264-1270-0. 

• PETERKA, Josef. Cesta k rodinným kořenům, aneb, Praktická příručka občanské 

genealogie. Praha: Libri, 2006. ISBN 80-7277-307-0. 

• POHANKA, Henry. Po stopách vlastních předků. Litvínov: Agentura Victory, 2009. 

ISBN 978-80-7382-134-0. 

Krok 3 (10 minut) – fáze reflexe.  Ideální forma reflexe této lekce spočívá ve vzájemném 

předání si znalostí, které účastníky zaujaly, a zapamatovali si je. Lektor požádá účastníky, aby 

se rozdělili do dvojic a navzájem každý řekl svému sousedovi, který z informačních zdrojů se 

mu zdál nejzajímavější a zdali a jak jej hodlá sám využít. 

Evaluace lekce: Lektor požádá účastníky, aby zkusili využít některý ze zdrojů a dohledali 

informaci, která je zajímá, a výsledek lektorovi poslali s komentářem, zdali se jim to podařilo 

a jak se jim se zdrojem pracovalo. Na základě této zpětné vazby se lektor při další lekci může 

více zaměřit na zdroje, které seniory zaujaly.  

  

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/
https://www.myheritage.cz/family-tree-builder
https://www.geni.com/
https://www.geni.com/
https://www.ancestry.com/
https://www.genopro.com/
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Doporučená literatura pro lektora: 

• BUMBA, Jan. České Katastry Od 11. Do 21. Století. Praha : Grada, 2007. 

• DRAŠAROVÁ, Eva a kol. Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého 

návštěvníka. Vyd. 1. Praha: Národní archiv, 2013. 911 s. 

• HÁSEK, Václav, Roman FISCHER, Jan KAHUDA a Květa LIPOLDOVÁ. Učebnice čtení 

starých textů: nejen pro rodopisce. Druhé přepracované vydání. V Praze: Česká 

genealogická a heraldická společnost v Praze, 2014.  

• LUTONSKÝ, Boleslav. Lexikon genealoga. Praha: B. Lutonský, 2003 [cit. 2017-06-08]. 

Editio optima. Vademecum genealoga. ISBN 80-238-9557-5. 

• LUTONSKÝ, Boleslav a Jaroslav ČERNÝ. Latinsko-německo-český slovník nemocí, 

úrazů a příčin smrti a výrazů s nimi souvisejících (nejen) pro genealogy. Praha: Ringier 

ČR, 1995. Vademecum genealoga. 

• LUTONSKÝ, Boleslav. Slabikář a čítanka pro laické genealogy. v Praze: Česká 

genealogická a heraldická společnost, 1998. Vademecum genealoga.  

• MAREŠ, J.  Latinsko-český slovník pro genealogy. V Praze : Česká genealogická 

a heraldická společnost, 2013. 

• MATUŠÍKOVÁ, Lenka. K dějinám Židů v českých zemích. Vydání první. Praha: Národní 

archiv, 2015. 426 stran. ISBN 978-80-7469-038-9. 

• MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Vydání čtvrté (třetí v Agentuře Pankrác). 

Praha: Agentura Pankrác, 2015. ISBN 978-80-86781-26-6. 

• RAMEŠ, V. Slovník pro historiky a návštěvníky archivů. Praha : Libri, 2005.  

• VONDRUŠKOVÁ, Alena a Vlastimil VONDRUŠKA. Vesnice. Praha: Vyšehrad, 2014. 

Průvodce českou historií. ISBN 978-80-7429-362-7. 

• VONDRUŠKOVÁ, Alena a Vlastimil VONDRUŠKA. Církev: průvodce českou historií. 

Praha: Vyšehrad, 2014. Průvodce českou historií. ISBN 978-80-7429-441-9. 
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LEKCE 9 –  

Informační bezpečnost  

Název: Bezpečně na internetu 

Anotace lekce: Lekce se dotýká oblasti informační bezpečnosti se zaměřením na sdílení 

leckdy citlivých osobních informací prostřednictvím internetu a bezpečného pohybu na něm. 

Jednou z ohrožených skupin jsou právě senioři, kteří často netuší, jak své osobní údaje dobře 

ochránit a nejsou schopni dohlédnout důsledky svého jednání. Lekce je zaměřena preventivně 

a měla by ukázat některé hrozby vyplývající z používání internetu a neuváženého chování v 

online prostoru.  

Cíle lekce: Vysvětlit a ukázat zásady bezpečného používání internetu na případech 

konkrétního chování. 

Získané dovednosti a znalosti účastníka lekce: 

• Umí definovat nejběžnější bezpečnostní rizika na internetu 

• Ví, jak nastavit silné heslo 

• Je schopen zajistit bezpečné nakládání se svými osobními údaji 

• Zná základní bezpečnostní principy při použití internetu 

Praktický blok: 

Krok 1 (15-20 minut) – evokační fáze. Požádáme účastníky, aby se zamysleli nad tím, jaké 

výhody a jaká rizika jsou spojena s používáním internetu. Následně je poprosíme, aby zkusili 

internet popsat několika jednoduchými slovy, se zaměřením na pozitivní a negativní stránku 

tématu (internet). Pro vyjádření použijeme metodu Diamantu, tématem bude Internet a další 

slova zapisujeme do následující struktury: 

 

Diamant může tvořit buď každý účastník individuálně, nebo v případě menšího počtu účastníků 

lekce jej může tvořit celá skupina dohromady. Diamant pomůže účastníkům s tím, aby si 

uvědomili, že používání internetu přináší jak mnohé výhody, tak může mít i negativní dopady. 

Lektor může tvořit diamant společně se skupinou. Jeho tvorba by neměla zabrat více jak 5-10 
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minut, následně skupina navzájem sdílí, diskutuje a lektor hledá společné jmenovatele. Zaměří 

se zejména na problémy související s použitím internetu z bezpečnostního hlediska.  

Krok 2 (celkem 60 minut s přestávkou) – fáze uvědomění. Během této fáze lektor vysvětlí 

účastníkům nejčastější případy možného zneužití osobních informací prostřednictvím 

internetu a zaměří se též na prevenci. Jako výukový materiál využije krátká (maximálně 

dvouminutová) videa z projektu Jak na internet, která seniorům promítne.  Ke každému videu 

následně doplní informace a může iniciovat i krátkou diskuzi. Rozsah by neměl překročit více 

než 10 minut pro jedno video.  

• První video: Jak nenaletět internetovým podvodníkům (dostupné z https://www.jakn 

ainternet.cz/page/2598/jak-nenaletet-internetovym-podvodnikum). Na základě 

získaných informací lektor účastníkům vysvětlí, že v podezřelých e-mailech nikdy 

nemají klikat na odkazy, stejně tak v SMS zprávách. Banky a podobné instituce nikdy 

nevyžadují osobní údaje ani důvěrná uživatelská data e-mailem. V žádném případě by 

senioři neměli reagovat ani na prosby s příslibem získání financí, zejména posílané ze 

zahraničí. U podezřelých mailů je doporučeno zaměřit se i na gramatiku a stylistiku, 

adresu odesílatele a celkové vyznění.  

• Druhé video: Online bezpečnost (dostupné https://www.jaknainternet.cz/page/1741 

/online-bezpecnost/). Lektor upozorní účastníky na nutnost používat ve svých 

zařízeních antivirový program. Zároveň také vysvětlí nutnost mít zabezpečenou domácí 

wifi síť a při používaní veřejné nezadávat nikam hesla ani důležité osobní údaje. Může 

i poradit, jak si nastavit silné heslo (viz 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpečné_heslo). Poradí účastníkům, že by měli 

zvažovat, na jaký odkaz kliknou a jaký soubor otevřít a to i v případech, že jim odkaz 

pošle někdo z blízkých přátel.  

• Třetí video: Ochrana osobních údajů (dostupné z https://www.jaknainternet.cz/pag 

e/1183/ochrana-osobnich-udaju/). Lektor po promítnutí videa poradí účastníkům, jak 

si můžou založit desetiminutový mail, který je ochrání před nutností registrovat se svým 

vlastním mailem (viz např. https://10minutemail.net/?lang=cs). Také si společně 

s účastníky vyzkouší, jakou za sebou zanechali digitální stopu, a vyzve je, ať zkusí zadat 

své jméno a příjmení (v uvozovkách jako frázi) do Googlu. Upozorní je též na riziko 

vyměňovat své osobní údaje za nějaké výhody. A v neposlední řadě zdůrazní, že v 

mailové schránce je možné aktivovat spamový filtr, může se zeptat, zda to účastníci vědí 

a event. poradit s aktivací. 

• Čtvrté video: Internetové bankovnictví (dostupné 

z https://www.jaknainternet.cz/page/1186/internetove-bankovnictvi/). Úloha lektora 

v tomto případě je, aby účastníkům vysvětlil, že se nemusí bát používat internetové 

bankovnictví, jen je nutné dodržovat určitá pravidla. U stránek typu internetové 

bankovnictví je nutné vždy zkontrolovat adresu v adresním řádku - pokud se neshoduje 

s oficiální internetovou adresou, okamžitě stránku je potřeba opustit. Stejně tak je 

důležité se podívat, zdali je stránka zabezpečená, tj. https, ne jen http. Lektor může 

s účastníky podrobněji probrat i problematiku phisingu (je možné využít např. tento 

materiál https://praha.saferinternet.cz/images/pdf/Seniori_phishing.pdf). Upozornit 

by měl i na používání internetového bankovnictví přes mobilní aplikace v chytrých 

https://www.jaknainternet.cz/page/2598/jak-nenaletet-internetovym-podvodnikum
https://www.jaknainternet.cz/page/2598/jak-nenaletet-internetovym-podvodnikum
https://www.jaknainternet.cz/page/1741/online-bezpecnost/
https://www.jaknainternet.cz/page/1741/online-bezpecnost/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpečné_heslo
https://www.jaknainternet.cz/page/1183/ochrana-osobnich-udaju/
https://www.jaknainternet.cz/page/1183/ochrana-osobnich-udaju/
https://10minutemail.net/?lang=cs
https://www.jaknainternet.cz/page/1186/internetove-bankovnictvi/
https://praha.saferinternet.cz/images/pdf/Seniori_phishing.pdf
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telefonech, tam je potřeba mít nastavené heslo jak na telefon, tak do aplikace, ideálně 

využít otisk prstu.  

• Páté video: Jak bezpečně nakupovat (dostupné z https://www.ja 

knainternet.cz/page/1188/jak-bezpecne-nakupovat/). Lektor by měl nejprve upozornit 

účastníky na rizika neuváženého nakupování na základě reklam, vždy je možné srovnat 

cenu na porovnávači cen Heureka.cz a také se podívat, jak je obchod hodnocený. 

Nebezpečné též je posílání platby předem firmám, o kterých neexistují žádné informace 

ani hodnocení. Platba kartou by měla jít vždy přes zabezpečenou bránu a platební údaje 

z karty nezadávat nikam, kde to tak není, protože hrozí její zneužití.  

Krok 3 (10 minut) – fáze reflexe. Využijeme metodu T-grafu, která je velmi jednoduchá. Na 

flipchart namalujeme velké T, do záhlaví napíšeme Bezpečnost na internetu a společně 

s účastníky budeme do levého sloupce vepisovat zásady bezpečného chování a do pravého 

sloupce nebezpečné chování na internetu. Např. používání silných hesel/stahování 

neověřených souborů. Tímto si účastníci znovu zopakují informace, které zazněly během fáze 

uvědomění si.  

Evaluace lekce: Po ukončení lekce je ideální rozdat seniorům krátký evaluační dotazník, ve 

kterém uvedou, které informace pro ně byly nové a přínosné a které informace už znali. Na 

základě toho je možné trochu obměnit obsahovou strukturu lekce a změřit se na jiný typ rizik. 

Doporučená literatura pro lektora: 

• MÁZDROVÁ, Kateřina a Lenka BERGMANNOVÁ. Jak nenakupovat zajíce v pytli: rady 

a tipy pro bezpečný nákup v e-shopech. Praha: Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., 

[2015]. Průvodce pro spotřebitele - seniory. ISBN 978-80-87719-22-0. 

• LONG, Johnny. Google hacking. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2005. xviii, 472. ISBN 

8086815315.  

• THOMAS, Thomas M. Zabezpečení počítačových sítí bez předchozích znalostí. Vyd. 1. 

Brno: CP Books, 2005. 338 s. ISBN 8025104176.  

• DOSEDĚL, Tomáš. Počítačová bezpečnost a ochrana dat. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 

2004. ix, 190. ISBN 8025101061.  

• MITNICK, Kevin a William SIMON. Umění klamu. Gliwice: Helion, 2003. 348 s. ISBN 

83-7361-210-6.  

 

 

  

https://www.jaknainternet.cz/page/1188/jak-bezpecne-nakupovat/
https://www.jaknainternet.cz/page/1188/jak-bezpecne-nakupovat/
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LEKCE 10 –  

Hodnocení informací a faktory ovlivňující kvalitu zdrojů 

Název: Jak poznat kvalitní zdroj a vyvarovat se fake news 

Anotace lekce: 

Tato lekce je určena všem, kteří se chtějí naučit lépe orientovat v záplavě informací a bezpečně 

poznat skryté propagandistické, lživé nebo manipulativní zprávy. Pozornost bude věnována 

identifikaci zdrojů a také jejich kritickému posuzování dle předem stanovených kritérií. 

Součástí lekce je vysvětlení pojmů hoax a fake news. 

Cíle lekce: Cílem lekce je podpořit a zlepšit mediální gramotnost účastníků se zaměřením na 

rozpoznání kvalitních informací.  

Získané dovednosti a znalosti účastníka lekce: 

• Ví, k čemu slouží a jaké jsou nejpoužívanější klávesové zkratky a umí je aktivně použít. 

• Umí otevřít průzkumníka ve Windows a jeho pomocí hledat a přemísťovat dokumenty 

v rámci složek 

• Chápe, k čemu slouží záložky v prohlížeči a umí si je nastavit. 

• Rozumí důležitosti zálohování souborů a je schopen umístit důležité soubory na více 

míst. 

Praktický blok: 

Krok 1 (15-20 minut) – evokační fáze. 

Lektor na začátku lekce rozdá účastníkům předem vytištěné texty, na kterých jsou zprávy 

z oblasti hoaxů a fake news. Zdrojem těchto zpráv je portál www.hoax.cz, který tyto zprávy 

shromažďuje a dementuje tak, že uvádí vždy vyjádření odborníka a historii konkrétní zprávy. 

Lektor požádá účastníky, aby si představili, že na první zprávu narazili při v diskuzním fóru, 

které je součástí důvěryhodného deníku (viz https://jindrichohradecky.denik.cz/diskus 

e/misto-hriste-zbyly-jen-oci-pro-plac.html)  a druhou zprávu jim přeposlal jejich kamarád či 

kamarádka mailem. Jedná se o tyto dvě zprávy: 

1. „Lidéřovice, Dačicko, 15.7. 2015. Skupina arabských "uprchlíků" bezdůvodně podřezalo 

veškerá hospodářská zvířata u našeho souseda, drobného zemědělce. Přežil pouze kůň, 

který byl bezpečně zavřený. Po policejní akci s termovizemi jich bylo deset pochytáno, 

dalších cca 80 bylo dopadeno v okolí Starého města pod Landštejnem. Tam dokonce 

zabrali obydlený dům. Sdělovací prostředky o tom samozřejmě mlčí.“ 

 

2. „LIDI POZOR! Včera byl můj starší syn (29 ) osloven na parkovišti Globusu, aby 

zakoupením přívěsku - plyšového pejska - přispěl 50 Kč na útulek pro psy. Přívěsek se 

mu líbil, a tak si jej koupil.....Když se vrátil domů, dozvěděl se od tety, že ta viděla v TV 

reportáž, která před podobnými přívěsky varovala - je prý v nich ukryta minijednotka 

GPS, která lokalizuje držitele přívěsku a podle doby převažujícího pobytu (především v 

noci ) typuje domov držitele přívěsku. Důvod je patrný - v době nepřítomnosti v místě 

bydliště dochází k pokusům o vykradení bytu či domu. Synovi se tento příběh zdál 

obtížně uvěřitelný - přívěsek se mu líbil a bylo mu líto jej zničit. Prohmatal jej pečlivě 

prsty a zjistil, že v bříšku plyšáka je cosi tvrdého - nebylo vyhnutí a přívěsek rozpáral - 

http://www.hoax.cz/
https://jindrichohradecky.denik.cz/diskuse/misto-hriste-zbyly-jen-oci-pro-plac.html
https://jindrichohradecky.denik.cz/diskuse/misto-hriste-zbyly-jen-oci-pro-plac.html
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a nestačil se divit! Objevil malý tištěný spoj, obsahující dvě čočkové baterie s 

vyvedenými drátky do uší pejska ( anténky)!!!! Dle Vašeho uvážení předejte toto 

varování dalším.“ 

Lektor následně požádá účastníky, aby se po přečtení obou zpráv rozhodli, zdali by těmto 

zprávám uvěřili nebo ne a proč. K oběma variantám by účastníci měli napsat několik 

argumentů, proč by uvěřili či neuvěřili, i s ohledem na autora zprávy, a uvést, zdali by zprávu 

šířili dál apod. Svoje argumenty by následně měli sdělit nahlas. Nakonec v rámci diskuze lektor 

vysvětlí, proč jsou obě zprávy nepravdivé a jak to poznat (viz www. hoax.cz). 

Krok 2 (celkem 60 minut s přestávkou) – fáze uvědomění.  

V rámci této fáze má lektor za úkol ukázat účastníkům, dle jakých kritérií posuzovat kvalitní 

zdroj a jak vybírat důvěryhodné informace.  

KRITÉRIA 

Podle jakých kritérií je potřeba posuzovat webový zdroj: 

• Zdrojový web, autorství – kdo je autorem, na jakém webu se informace nachází 

• Vlastnictví, transparentnost – komu patří médium 

• Aktuálnost a aktualizace – kdy naposledy byl web aktualizován 

• Ověřitelnost informací – dají se informace dohledat i někde jinde 

• Účel stránky, uživatelské určení – proč web existuje, jaký je jeho smysl 

• Srozumitelnost, styl jazyka a uživatelská přívětivost – jak web vypadá, dodržuje formální 

úpravu, gramatiku apod.  

• Financování stránky, reklamy – kolik je na webu reklam  

• Registrace a nakládání s osobními údaji – jakým způsobem je nakládáno s osobními 

údaji, je vyžadována registrace atd.  

• Externí hodnocení, funkční linky – vedou z webu nebo na web nějaké další linky  

Pozor - většina stránek některé kritérium nesplňuje, ale kombinace ostatních může být zárukou 

důvěryhodnosti. 

HODNOCENÍ ZDROJE  - POMOCNÉ OTÁZKY 

Lektor by měl v dalším kroku vysvětlit účastníkům, že při posuzování zdroje je potřeba klást si 

následující otázky (navazují na kritéria): 

• Je uveden autor nebo je možné autora textu dohledat? 

• Lze autora přiřadit ke konkrétní instituci nebo organizaci? 

• Jaké je datum vydání zdroje? Lze jej zjistit? 

• Komu je zdroj určen? 

• Jsou předkládané informace aktuální? 

• Stojí za zdrojem ověřená instituce (VŠ, úřady atd.)? 

• Je pokryta šíře i hloubka dané problematiky? 

• Je téma zpracováno objektivně a kompetentně? 

• Je součástí textu poznámkový aparát, seznam literatury nebo odkazy na jiné zdroje? 
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Jako ukázku si lektor může připravit porovnání dvou webů – web Medlike, jehož autorem jsou 

odborníci z Národní lékařské knihovny (https://nlk.cz/zdroje/medlike/) a web Moje medicína, 

jehož autorem je soukromá firma Roche (https://www.mojemedicina.cz/). Na těchto webech 

se dají dobře ukázat posuzovaná kritéria. 

HOAXY A FAKE NEWS 

Řetězové a poplašné maily a jejich přeposílání s cílovou skupinou seniorů úzce souvisí. Lektor 

uvede tento blok otázkou, zdali se někdo s něčím podobným již setkal, aktivně či pasivně. 

Následně vysvětli pojmy HOAX (např. www. hoax.cz) a FAKE NEWS (falešné, podvržené 

zprávy, např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Fake_news). 

Hlavní zásada, kterou lektor účastníkům přiblíží je, že vždy se musí snažit zjistit, jaký je 

primární zdroj informace. A vždy si dávat pozor na zprávy, ve kterých se objevují hesla typu 

Toto vám média neřeknou, Tohle před námi celou dobu tajili, Tohle na ČT1 neuvidíte, Co nám 

zamlčují, Rychle prohlédnout, Šiřte to dál, než to smažou, která jsou doprovázena velkým 

množstvím vykřičníků.  

Účastníci by si měli uvědomit, že přeposílání mailů a šíření informací, které jim posílají jejich 

kamarádi a známí, v lepším případě zahlcuje internet, v horším případě je zdrojem šíření 

dezinformací.  

Vždy ve chvíli, kdy dostanou nějakou informaci, která obsahuje prosbu k šíření, je potřeba se 

ptát, v čí prospěch byla napsána, proč má někdo zájem ji šířit dál a proč bych mu v tom měl 

pomáhat.  

PŘEHLED WEBŮ 

Lektor účastníkům ukáže některé příklady užitečných webů pro odhalování hoaxů a fake news: 

• Demagog.cz – Český projekt zaměřený na ověřování pravdivosti výroků politiků. 

• Hoax.cz – Český web zaměřený na vyvracení hoaxů. U mnoha hoaxů se autoři stránek 

obracejí na příslušné odborníky či zainteresované osoby a přikládají jejich vyjádření. 

• Hoaxorfact.com– Podobná stránka jako hoax.cz, zaměřená na zahraniční hoaxy. 

• Manipulátoři.cz – Publicistický web, který se mj. také věnuje odhalování hoaxů 

a dezinformací. 

• Svět médií– Stránka s materiály k semináři mediální výchovy. V sekci „Zdroje a data“ 

je k nalezení vyčerpávající seznam materiálů týkajících se mediální výchovy, 

dezinformací, hoaxů atp. 

• Zvolsi.info – Studentská iniciativa, která pořádá přednášky na školách o odhalování 

dezinformací. Zároveň jsou autory Surfařova průvodce po internetu, což je mediální 

příručka pro vyhledávání a hodnocení informací na internetu. 

A také se může zaměřit na příklady dezinformačních webů (vybraných dle článku z časopisu 

Respekt https://www.respekt.cz/special/2017/dezinformace/ceske-dezinformacni-weby): 

• Parlamentní listy 

• Sputnik Česká republika 

• Svět kolem nás 

https://nlk.cz/zdroje/medlike/
https://www.mojemedicina.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fake_news
https://demagog.cz/
http://www.hoax.cz/
http://www.hoaxorfact.com/
http://manipulatori.cz/
http://svetmedii.info/
http://svetmedii.info/
http://zvolsi.info/
https://www.respekt.cz/special/2017/dezinformace/ceske-dezinformacni-weby
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• Aeronet 

• Zvědavec 

• Protiproud 

• C24.cz 

Následně ještě může lektor, pokud je čas, ukázat účastníkům, jak lze ověřit pravost fotografie. 

Lze k němu použít aplikace https://images.google.com nebo http://tineye.com/, které pracují 

v rámci databází, podle kterých naleznou stejné nebo podobné obrázky tomu zadanému. 

Pomocí těchto aplikací lze poznat, zda dotyčná osoba sdílí fotografie stažené z internetu. 

• Existují dvě varianty, jak při ověřování pravosti fotografie postupovat – první 

možností je uložit obrázek do svého počítače, nebo zkopírovat URL adresu odkazu do 

schránky (stisknutím Ctrl + C). Na stránce https://images.google.com dále kliknout 

na obrázek fotoaparátu (vyhledávání pomocí obrázku) a zkopírovat URL adresu 

obrázku ze schránky (Ctrl + V), nebo jej nahrát z počítače. 

• Nebo je možné kliknout na fotku pravým tlačítkem myši a zadat Vyhledat obrázek 

pomocí vyhledávače Google. 

Krok 3 (10 minut) – fáze reflexe. Lektor požádá účastníky, aby se podívali na nějakou 

webovou stránku a zkusili napsat alespoň jeden důvod, proč by mohla být důvěryhodná, a jeden 

důvod, proč by nemusel být důvěryhodná.  Jako příklad může zvolit např. stránku 

https://www.evropskehodnoty.cz/. 

Evaluace lekce:  

U této lekce se nabízí ideální forma evaluace, kdy lektor může vyzkoušet účastníky a pošle jim 

některý z hoaxů na jejich maily. Následně si ověří, zdali účastníci mailu uvěřili a jak se 

zachovali, zejména zdali zprávu šířili či nešířili dále.  

Doporučená literatura pro lektora: 

• GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích 

a manipulacích!!!. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-1805-4. 

• NUTIL, Petr. Média, lži a příliš rychlý mozek: průvodce postpravdivým světem. Praha: 

Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0716-2. 

• POSPÍŠIL, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Mediální výchova: metodika. Kralice na Hané: 

Computer Media, 2010. ISBN 978-80-7402-040-7. 

• STRACHOTA, Karel, Jaroslav VALŮCH, Kateřina ŠAFÁŘOVÁ, Jan BERÁNEK, Jana 

JUŘÍKOVÁ, Robert KOSTNER, Veronika RAUBICOVÁ a Tereza VODIČKOVÁ. Na 

pravdě záleží: týdny mediálního vzdělávání : materiály pro vyučující [online]. Praha: 

Člověk v tísni, o.p.s, 2017 [cit. 2019-01-28]. ISBN 978-80-87456-82-8. Dostupné z: 

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:3127eff0-484e-11e8-9a44-

005056827e52 

  

https://images.google.com/
http://tineye.com/
https://www.evropskehodnoty.cz/
http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:3127eff0-484e-11e8-9a44-005056827e52
http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:3127eff0-484e-11e8-9a44-005056827e52
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SLOVO AUTORKY NA ZÁVĚR 

Vytvořit soubor lekcí, které by se daly využít jako metodický základ pro přípravu seminářů 

v knihovnách a dalších institucích, bylo pro mě na jednu stranu velmi inspirujícím úkolem, na 

stranu druhou se ukázalo, že spektrum témat, ve kterých by bylo potřeba seniory vzdělávat, 

velmi podstatně překračuje dotaci deseti devadesátiminutových lekcí.  

Na většinu nástrojů, editorů a databází, které jsou v lekcích odkazovány, by se dala s menší či 

větší invencí vytvořit lekce samostatná. Internet dnes nabízí nepřebernou škálu možností 

a nikdo nemůže znát a používat všechno, je třeba tedy vybírat nejen nástroje, které budou 

zajímavé a užitečné pro cílovou skupinu, ale i takové nástroje, které sám lektor umí ovládat a je 

si jistý v tom, že dokáže své znalosti předat dále. Je tedy zapotřebí nebrat popis lekcí jako 

neměnný návod, ale spíše se inspirovat tématy a nástroji a vybrat si vždy ty, které v roli lektora 

dokážeme sami předat dál.  

Některé z lekcí jsem realizovala přímo osobně, některé i vícekrát, a to jak s účastníky Univerzity 

třetího věku na Univerzitě Karlově, tak se seniory v městských knihovnách, se čtenáři – seniory 

v Národní lékařské knihovně, se seniory Klubu Dvojka, působícího pod Městskou částí Praha 2 

a v neposlední řadě se seniory, kteří navštěvují Centrum Elpida, vzdělávací a kulturní centrum 

pro seniory z celé Prahy.  

Na základě těchto svých zkušeností musím zdůraznit, že senioři jsou velmi vděčnou cílovou 

skupinou, která více než jiné ocení, když se lektor chová mile, lidsky a ochotně. Vzhledem 

k faktu, že chodí na semináře nebo na kurzy U3V zcela dobrovolně, jen z vlastního zájmu, jejich 

motivací je skutečně se něco dozvědět. Vždy uvítali, když jsem zařadila názorné a  praktické 

ukázky jednotlivých nástrojů, vše si zapisovali, aby měli doma svůj vlastní nápovědu a velmi 

často zvedali ruku, aby se doptali na nějakou drobnost, která jim při výkladu unikla. Pokud jsme 

nacvičovali třeba práci s určitým nástrojem, vždy jsem jim jej nejdříve ukázala sama přes 

projektor a teprve následně si to zkoušeli sami s tím, že jsem je obcházela a pomáhala jim. Vždy 

bylo potřeba dát všem čas a postupovat dle toho nejpomalejšího – pokud by se ovšem stalo, že 

se někdo u nějakého úkolu zastavil na delší dobu, bylo lepší pokračovat se skupinou dále a ke 

konkrétnímu problému jednotlivce se vrátit až po ukončení lekce.  

Je potřeba také přiznat, že jsem málokdy stihla probrat vše, co jsem si na lekci dopředu 

připravila. Penzum informací není možné dobře odhadnout předem proto, že lektor dopředu 

neví, jakou úroveň počítačové a informační gramotnosti budou účastníci lekce mít. Každopádně 

vždy je lepší mít nachystaný takový obsah, který by uspokojil skupinu velmi pokročilých 

a rychlých uživatelů, protože ubrat se dá vždycky, horší je na poslední chvíli vymýšlet, co do 

lekce ještě zařadit. Osobně jsem se setkala s širokým spektrem uživatelů, od těch, kteří skoro 

neuměli otevřít prohlížeč až po ty, jejichž dovednosti byly lepší než dovednosti mnoha mých 

vrstevníků. Vyplatilo se mi ovšem seniory nepodceňovat, jakmile se jednu věc naučili, ovládali 

ji pak bravurně a občas se stalo, že mi museli i poradit, když jsem se někde trochu zamotala.  

Práce se seniory mně osobně přináší velké uspokojení. Vzdělávat tuto skupinu a předávat jim 

znalosti, které mám a o kterých vím, že jim můžou usnadnit nebo obohatit život, je jedno z mých 

velkých pracovních naplnění. Je to práce, kterou dělám srdcem i z přesvědčení.  

Pevně proto věřím, že tato publikace si najde své čtenáře, nejen mezi knihovníky, kterým se 

stane inspirací, ale i mezi všemi ostatními, kteří se vzdělávání seniorů věnují. Potěší mne, když 
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na jejím základě vznikne mnoho dalších lekcí a seminářů, ze kterých budou odcházet spokojení 

nejen účastníci, ale také lektoři. 

Na tomto místě bych také znovu chtěla osobně poděkovat Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy, protože tyto metodiky mohly vzniknout jen díky grantu, který jsem jako doktorand 

získala. A také děkuji všem účastníkům mých seminářů a výzkumů, bez kterých bych žádné 

metodiky nevymyslela. 

 

         Iva Zadražilová 

         iva.zadrazilova@gmail.com 
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