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Slovo úvodem

Vážené autorky a autoři,

děkujeme vám, že jste se

společně s kolektivem

Poustevna rozhodli zapojit 

do mezigeneračního projektu

Tvůrčí psaní pro seniory 

a dospívající.

Cílem projektu je vytvořit 

v polarizované české společ-

nosti otevřený a bezpečný

prostor k reflexi a mezigenerač-

ní výměně, která bude vedena

prostřednictvím tvůrčího psaní.

Chceme vytvořit protipól ke

konfliktním a zkratkovitým

diskusím na sociálních sítích,

kde člověk často neslyší nic než

ozvěny vlastního světonázoru 

a extrémní karikaturu světo-

názoru opačného, a v nehierar-

chickém, neformálním a nesou-

těživém prostředí vybízet

seniory a dospívající ke sdílení

jejich nejhlubších obav, přání 

a potřeb.

Zároveň nabízíme oběma

cílovým skupinám kreativní

způsob trávení volného času,

který je díky bezplatnosti do-

stupný pro každého bez ohledu

na finanční možnosti. 

Tvůrčí psaní je vysoce pros-

pěšné pro rozvoj a udržování

kritického myšlení, jasného

vyjadřování, empatie a sebe-

vědomí. Pěstování těchto

dovedností jak u seniorů, tak 

i u dospívajících, je klíčové 

pro podporu jejich duševního

zdraví, identity a pocitu sebe-

realizace. Z celospolečenského

hlediska tyto dovednosti

přispívají k tvorbě demokratič-

tější, empatičtější a sebe-

vědomější společnosti.

Předávat ostatním lidem

informace, znalosti 

a dovednosti je výzvou 

i pro vystudované pedagogy 

a andragogy, zvlášťě v tak

diverzifikované skupině, kterou

jsme dali s kolektivem

Poustevna dohromady (5 seni-

orů a 5 dospívajících z různých

sociálních vrstev). Výzvu může

představovat také online pro-

středí kurzů, které se na rozdíl

od osobního setkávání vyzna-

čuje jistými specifiky. Proto jsme

vám ve spolupráci se zkušenými

lektory dali dohro-mady tento

přehled tipů 

a triků, které Vám vaši výuku

mohou usnadnit. 

Zjistíte například, jak pracovat 

s trémou, jak aktivizovat pasivní

účastníky, a že online výuka

může mít ve srovnání 

s osobním setkáním i spoustu

výhod, pokud si osvojíte její

základní technické 

a psychologické zákonitosti.

Účelem této metodiky nicméně

nemá být, abyste se 

ji učili nazpaměť a dogmaticky

podle ní postupovali, berte ji

prosím spíš jako neformálního

pomocníka, který Vám může

přípravu usnadnit a díky němuž

se budete při výuce cítit lépe. 

Projekt je podpořen z grantu

Evropského sboru solidarity

(solidární projekt). 

Eliška Beranová, koordinátorka

projektu Poustevna
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Příprava na výuku

Kdo je má cílová skupina?

Dobrý lektor má během přípravy i při vlastní výuce na mysli především své účastníky a cíle výuky.

To jsou jedny ze základních stavebních kamenů kvalitní výuky. 

Motto: Většina vzdělávacích programů pro seniory a starší dospělé je založena na mylných 

a stereotypních předpokladech, které jsou přitom považovány za zcela samozřejmé. 

(Glendenning, Battersby, 1990)

Cílem této kapitoly je představit specifika seniorů jako účastníků vzdělávání. Seznámíte se 

s jejich očekáváními, potenciálními bariérami a tipy na zdárný průběh výuky. Ty jsou pro ilustraci

doplněny vybranými postřehy zkušených lektorů.

Velmi častým problémem při realizaci vzdělávacích a kulturních aktivit bývá celkový přístup 

ke starším dospělým. Ten je často deformován ve společnosti rozšířenými stereotypy (všichni

staří lidé jsou křehcí a pomalí, potřebují fyzickou pomoc, špatně slyší, neumějí pracovat 

s počítačem apod.) a lektoři pod jejich vlivem mnohdy volí, byť s dobrými úmysly, zcela nevhodný

styl komunikace. Jeho výsledkem může být narušená důstojnost a integrita účastníků nebo

nevhodné nastavení celkové atmosféry. 
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Důsledně se vyhýbáme jakékoli stereotypizaci. S každou skupinou a s každým účastníkem

by se mělo pracovat individuálně a nepředjímat předpokládané charakteristiky typické pro

„důchodce“. 

Respektujeme identitu všech účastníků a formu oslovení, která je z jejich strany

vyžadována. Nezbytným předpokladem vytvoření důstojného a kooperativního prostředí je

důsledná absence familiárnosti a infantilizace, která se projevuje např. zvýšenou úrovní

hlasitosti (bez předchozího ověření potřeby), nadměrnou mimikou, používáním dětské slovní

zásoby a zdrobnělin, nadměrně pomalou a maximálně zjednodušenou mluvou apod. 

Nepodceňujme studenty v seniorském věku. Mnohdy mají o prezentovaných tématech

hlubší a podrobnější znalosti než o generaci mladší lektoři. Může se jednat o jejich celoživotní

koníček. Nebo se dokonce této problematice v minulosti profesně věnovali. Nezbytné je tedy

orientační ověření znalostí a preferencí účastníků již na začátku úvodního setkání.

Mějme na paměti, že pravidelná duševní činnost, kreativní přemýšlení a učení se novým

věcem mají na schopnost seniorů kvalitně se vzdělávat podstatně větší vliv než jejich věk! 

A je velmi pravděpodobné, že účastníci našich aktivit rozhodně nepředstavují typický vzorek

seniorské populace.

Abychom se již od samého počátku vyhnuli případným nedorozuměním, je třeba respektovat

následující základní pravidla:

1.

2.

3.

Jak může věk účastníků ovlivnit průběh výuky?

Při práci se staršími studenty je nutné respektovat všechny principy pro vzdělávání dospělých,

které jsou popsány v dalších kapitolách. Na některé z nich je však zapotřebí klást poněkud větší

důraz. S postupujícím věkem se mohou objevit určitá omezení, která mohou negativně ovlivnit

průběh výuky. Je třeba však ještě jednou připomenout, že zmiňované bariéry se nemusejí

automaticky projevit u všech zúčastněných. Opětovně proto v této souvislosti připomeňme

zásadu individuálního přístupu.

Věk hraje významnou roli především v rychlosti učení 

Osvojování nových poznatků zabere starším jedincům více času S přibývajícím věkem je učení

obtížnější a klade i vyšší nároky na dobu potřebnou k osvojení. Je prokázáno, že již studenti ve

věku 40–45 let potřebují k naučení stejné látky v průměru o 20 % více času než žáci o generaci

mladší.

POSTŘEH: Lektor by měl být především hodně trpělivý a hledat různé způsoby, jak určitou věc

vysvětlit, aby to účastníci pochopili.

Stárnutím bývá dotčena kapacita paměti  

Postižena bývá obvykle vizuální paměť a paměťová schopnost se přesouvá z mechanické 
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na logickou. Dlouhodobá paměť je věkem postižena méně výrazně než paměť krátkodobá, může

být nicméně emočně zkreslena. Z toho důvodu je nutné zásadní informace přiměřeným

způsobem vícenásobně opakovat, což pomáhá vytvořit paměťovou stopu. Z opačné perspektivy

i senioři samotní mají někdy tendenci opakovat již sdělené. Často se jedná o výraz nejistoty 

či snahy ubezpečit se, že došlo k porozumění.

POSTŘEH: Oni jsou sečtělí, v mládí četli trošku jinak než dnešní děti v mobilu. Můžu uvést nějaké

téma, nechat je o tom mluvit, a oni tím, že vzpomínají, tak procvičují paměť, řeč, výslovnost, 

a to hodně do hloubky. Takže nejenom já je něco naučím, ale oni mi předají informace a svoje

zkušenosti, které učí mě, a já to pak můžu poslat dál.

Senioři upřednostňují řešení problémů na základě předchozích zkušeností 

Procesem stárnutí postupné oslabování fluidní inteligence (tj. vrozené, spojené s potenciálem

tvořivě řešit problémy) negativně ovlivňuje schopnost vyrovnat se s novými a neznámými

událostmi. Vysvětluje to inklinaci starších jedinců ke známým a ověřeným modelům řešení 

a k celkové stereotypizaci úsudku. Nezbytné tak je vhodné propojení nových informací s vědo-

mostmi a zkušenostmi již v minulosti osvojenými, což umožňuje podnítit zájem účastníků 

a dynamizovat jejich aktivitu. Senioři mají obvykle rovněž problémy s plynulým přesouváním

pozornosti z jednoho podnětu na druhý a se soustředěním na větší počet různorodých podnětů.

POSTŘEH: Já jsem pochopila jednu věc – nejdřív se musím naučit jim porozumět. Musíme to dělat

tak, aby to bavilo je, ne nás. Je nezajímají technologie, nezajímá je nová hudba, noví autoři. 

My musíme znát jejich hudbu, jejich věci, jejich minulost. Abych jim mohla přednášet, musím znát

jejich historii. To je důležitý, musí nás zajímat jejich život. Naučit se jejich písničky, číst jejich autory.

A jestli se mi to líbí nebo nelíbí… Já jsem prostě to chtěla dělat, tak jsem se to musela naučit. Moje

mínění například o dechovce šlo bokem.

Skupinová dynamika

V souvislosti s předchozím bodem je nutné upozornit i na zvýšené nároky spojené s výběrem a

prezentací obsahu, s volbou ilustrativních příkladů a podobou doprovodných komentářů. Zvláště

v případě mezigenerační aktivity hrozí nebezpečí vzájemného neporozumění a nepříjemných

konfliktů. Odlišné pohledy však mohou mít nejen generační příčinu, ale mohou vyplývat 

i z odlišné životní zkušenosti. Ve starším věku se u mnohých jedinců navíc projevuje proměna

afektivního prožívání a zvýraznění stávajících typických vlastností. Je třeba být připraven 

i na řešení psychicky vypjatých situací.

POSTŘEH: Lektor musí být určitě i rozhodný, protože... Máme tam lidi, kteří zažili 20. století, nástup

různých režimů, a ti lidé žili v různých         sociálních skupinách, a teď se mi sejdou v jedné

skupince. Nesmím to nechat dojít k tomu, aby se mi tam začali dohadovat. Musím to včas zastavit,

různá sporná témata. A přitom udržovat nadhled a být korektní…
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Významným faktorem je i proměna smyslového vnímání

Po dosažení šedesátého roku lze až u 90 % osob pozorovat výrazné zhoršení zraku a u 30 %

sluchu. Dochází rovněž k proměně psychomotorických schopností, Tyto změny pak způsobují

pokles celkového výkonu i omezení některých činností, mohou se negativně projevit 

i v komunikaci. Pokud je k tomu příležitost, měli bychom si všechna tato potenciální omezení 

aktivně a taktně ověřit na začátku setkání a zařídit se podle nich, např. z hlediska nastavení

úrovně hlasitosti zařízení. Výukové materiály, prezentace aj. je nutné přizpůsobit z hlediska

velikosti písma nebo kontrastu. 

POSTŘEH: Jedna paní mě celou výuku sledovala, usmívala se a spokojeně přikyvovala. Měl jsem

radost, jak mi to dnes jde. Po skončení za mnou přišla s tím, že je úplně hluchá, nerozuměla mi

jediné slovo, ale moc se jí líbily ty obrázky, které jsem promítal…

Regulace tempa výkladu

Senioři obvykle čtou, píší, mluví a celkově reagují pomaleji než jedinci v mladším věku. Tomu by

měla být přizpůsobena rychlost výkladu i samostatné práce. Příliš rychlý a intenzivní výklad může

mít za následek pokles pozornosti, časnější nástup únavy a nesoustředění. Obecné pravidlo, že

zvláště v on-line prostředí je důležité klást důraz na srozumitelnost, hovořit spíše pomaleji 

a v krátkých jednoznačných větách, musíme v souvislosti se staršími účastníky o to více

respektovat. Všichni by rovněž měli mít k dispozici dostatečný čas na zpracování předávaných

informací a formulování případných dotazů. Opět je vhodné průběžně ověřovat porozumění 

a kontrolovat individuální výkon. Rozhodně je zapotřebí vyvarovat se jakémukoli časovému

nátlaku, např. v podobě vyjádření netrpělivosti. 

POSTŘEH: Já třeba když se někdy hodně ponořím do výkladu, tak potom zjistím, že mě najednou

přestanou poslouchat. Prostě odpadnou. Musím se pokaždé hlídat a hlavně mít všechny pořád na

očích, dívat se na ně. 

Vhodně vybíráme odbornou terminologii a cizí slova

Měli bychom používat takové výrazy, formulace a analogie, které jsou adekvátní účastnické

skupině. Je třeba si dát pozor především na odborné a slangové výrazy, cizojazyčné fráze

(problematická je především infiltrace anglické terminologie do běžné řeči), ale rovněž i na ironii 

a nejednoznačná sdělení. Pokud něco z výše uvedeného použijeme, samozřejmostí je důsledné

vysvětlení zamýšleného významu. Nicméně i zde platí pravidlo nepodceňovat své posluchače.

POSTŘEH: Já zažil třeba jednu úžasnou paní, jí bylo přes osmdesát, a jedno anglické slovíčko

jsem v zápalu vyslovil tak, jak se píše. A byl jsem okamžitě opraven. Náročná posluchačka!



Pozitivní přístup, ocenění

Praxe ukazuje, že dospělý člověk má ve srovnání s dětmi mnohdy výraznější tendenci spojovat si

úspěchy či neúspěchy se svým sebehodnocením. Nervozita a strach ze selhání proto ve výuce

hrají zásadní roli. Z toho důvodu je zapotřebí klást důraz na pozitivní motivaci a celkově vstřícný

přístup, oceňovat všechny úspěchy a pokroky, chválit za snahu. Případné hodnocení výsledků

by mělo být prováděno pokud možno individuálně (pokud to není v rozporu s cíli 

a zaměřením aktivity), aby nebylo narušeno postavení jedince v rámci účastnické skupiny. 

Toto je zvláště důležité v mezigeneračních programech.

POSTŘEH: Já je neustále chválím. I když vidím, že to není ono, tak říkám: „Vidíte, tenhle pohled 

mě ani nenapadl.“ A vím, že oni moc a moc oceňují, když je člověk přívětivý.

Svým oblečením zapůsobíme na první pohled, svou řečí na první poslech

Kultura a celková úroveň mluveného projevu o nás vypovídá víc, než bychom si přáli. Na to, aby 

si lidé udělali první dojem, lidem stačí velmi krátký čas, a proto je musíme zaujmout … nebo

alespoň neodradit. Ukazuje se, že senioři mnohem výrazněji než jiné cílové skupiny hodnotí 

u lektorů kromě jejich odbornosti i komunikační schopnosti, empatii, jejich slovní zásobu,

intonaci, srozumitelnost a celkový přístup, včetně např. upravenosti. NEPODCEŇUJME TO! 

POSTŘEH: Nemůžete tam mít někoho unylého, který si tam bude něco pro sebe povídat. Ty lidi tam

prostě usnou nebo dají nahlas najevo svou nespokojenost. A to zažít nechcete!

Závěrečný tip: Úsměv nic nestojí. Většinou bývá chápán jako výraz pozitivního přístupu.

NEŠETŘETE JÍM!
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Příprava na výuku

Jak si připravit výuku?

Nikdy nemůžete účastníky naučit o tématu vše a oni to ani neočekávají! Prakticky vždy

budete muset obsah extrémně redukovat, proto jej vybírejte tak, aby naplňoval cíle výuky a

očekávání účastníků. U každého tématu, definice či slidu v prezentaci se ptejte: „Opravdu to

tam musí být? Neobejdou se i bez toho?“.

Obsah upravujte do podoby, aby jej účastníci pochopili. Nezapomeňte, že to nejsou

experti jako vy a budete jim muset s pochopením pomoci. Využijte k tomu různé metody,

schémata, grafy, obrázky nebo třeba videa.

Zejména v online výuce rozdělujte obsah do menších ucelených jednotek, bloků, částí.

Jednotku uzavřete rekapitulací, kontrolou pochopení (např. kvíz, otázka, hlasování) a

nechejte prostor pro dotazy. Jednotlivé bloky jasně oddělujte (verbálně, graficky).

Jakmile víte, koho budete mít před sebou, je načase věnovat se vzdělávacímu obsahu. Pokud

budete vybírat, co vše zahrnete do své výuky, nechejte se inspirovat několika tipy:

Jak konkrétně postupovat? Sepište si vše do jednoduché tabulky, říkáme jí lektorský či minutový

scénář, každou položku doplňte o odhad času a proložte případnými přestávkami. Nakonec 

ke každé položce připište postup (pomůcka pro vás, abyste věděli, co jste chtěli dělat a na nic

nezapomněli) nebo třeba metodu, jíž budete postupovat.
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Upravte si prostor pro online výuku

Základem je vhodné prostředí, v němž se budete cítit dobře a nebudete ničím rušeni. Zamkněte dveře

a pověste ceduli, že vysíláte online. Požádejte rodinu o klid i to, aby nebyli připojeni ke stejné wifi.

Lidé budou sledovat, co je za vámi

Za vámi by mělo být prostředí, které nebude rušit (třeba rozestlaná postel, okno za vámi) a bude kon-

trastní s oděvem (např. k bílé stěně volte barevnou halenku). Předem zkontrolujte, co kamera zabírá.

Při výuce musíte být dobře vidět

Pomoci by vám mohlo buď speciální osvětlení pro online přenosy nebo si alespoň za kameru postavte

obyčejnou stolní lampu a nasměrujte ji na sebe (nebo stěnu naproti, aby vás světlo neozařovalo).

Vsedě nebo vestoje?

Při online výuce většinou sedíme. Chcete-li však zvýšit dynamiku výuky pro sebe i účastníky, zkuste

stát. Pokud budete stát, bude nutná úprava prostor a nejspíše také speciální stativ a další zařízení

(např. externí klávesnice a myš).

Kamera a mikrofon vás odliší od průměru

Investujte do externí kamery, alespoň v rozlišení HD či samostatného stolního mikrofonu, který při

nasměrování na vaše ústa potlačí okolní ruchy. Vše včas vyzkoušejte, třeba testovacím hovorem, který

si nahrajete a vyhodnotíte kvalitu.

Internet je základ jakékoliv „online“ akce

Internetové připojení ovlivňuje nejen stabilitu videohovoru, ale i jeho zvuk a obraz. Rychlost internetu

záleží na řadě parametrů (např. počet připojených zařízení, pokud na wifi nejste připojeni sami),

doporučujeme alespoň 20 Mbit/s, ideálně 100 Mbit/s. Rychlost připojení zjistíte na www.rychlost.cz.

Příprava počítače

Před výukou si vždy vypněte všechny notifikace v počítači i v mobilu, ten alespoň ztlumte. Na ploše

počítače mějte jen to, co chcete, aby ostatní mohli vidět. Otevřete si v počítači všechny aplikace, 

s nimiž budete při výuce pracovat.

9

Jak si připravit prostředí a techniku?

http://www.rychlost.cz/


Realizace výuky

Jak dobře začít?

Start výuky je klíčový, protože utváří první dojem. Proto si vše nachystejte, a to jak techniku, tak

především dobrou náladu, přátelský úsměv a několik prvních vět, jimiž začnete. Když dobře

začnete, brzy se uklidníte a budete více v pohodě. Uvést výuku můžete třeba takto:
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Přátelsky pozdravte, oslovte účastníky a
nezapomeňte na úsměv.
Ověřte, zda jste dobře vidět a slyšet – třeba
nějakou konkrétní otázkou.
Představte sami sebe.
Představte obsah, časové a další detaily.
Přidejte základní pravidla k online výuce, např.
jak se mají hlásit, kdy bude prostor pro dotazy,
co dělat v případě technických potíží.

Příjemný podvečer, milí přátelé současné
české literatury.
Abych ověřil, zda vše funguje, prosím, napište
mi do chatu, odkud jste se dnes připojili. Já vás
zdravím z Prahy.
Jmenuji se Milan Kniha a knihy opravdu miluju.
Také proto jsem dostal příležitost vás dnešním
kurzem provést.
A o čem to dnes vlastně bude? Představíme si…
Na to vše máme hodinu a půl, tak pojďme
rovnou na věc. Jste připraveni?

Chcete-li začít netradičně a vtáhnout účastníky do děje okamžitě, přidejte rovnou na úvod ukázku

textu, nějakou zajímavost či aktualitu ze světa literatury (které budou účastníkům blízké 

a zaujmou) nebo třeba šokující informaci k tématu. 100 % pozornosti bude vaší! 



11

Jak zaujmout a udržet pozornost?
V této části se dozvíte řadu tipů na zajímavé aplikace. Nemůžeme však každou rozebrat detailně,

proto se na podrobnosti povídejte přímo na stránky dané aplikace nebo mrkněte na návodná

videa na Youtube.com.

Otázka

Nejjednodušší způsob, jak zvýšit pozornost je se ptát. Zeptejte se na cokoliv k tématu uzavřenou

otázkou, pokud chcete dostat rychle více odpovědí, nebo otázkou otevřenou, na níž odpověď

sice zabere více času, ale rozproudí diskusi.

Změna tempa řeči

Dbejte na to, abyste dobře intonovali, tu a tam hlasem zdůrazněte třeba klíčový bod nebo hlasem

klesněte, když něco vyprávíte. Nebo nechejte mluvit účastníky.

Hlasování

Jednoduchý a účinný způsob interakce při online výuce. Využít můžete hlasování přímo v Zoomu

(Polling) nebo v externí aplikaci. Skvělý je Mentimeter, kde můžete zdarma vytvořit až 3 hlasovací

otázky. Jakmile na ně dojde při výuce řada, vložte do chatu odkaz na Mentimeter a nasdílejte

plochu s výsledky, aby je pak všichni viděli.

Kvízy

I pro kvízy existuje řada aplikací, např. Kahoot, Socrative či Quizlet. Jak na to? Ve vybrané

aplikaci vytvořte kvíz, vložte odkaz do chatu a nechejte tak třeba zopakovat klíčové prvky výuky.

Na konci všem poděkujte a výhercům blahopřejte.

Individuální a skupinová práce

Zadejte účastníkům úkol, na němž budou pracovat samostatně a stanovte čas. Zeptejte se, zda

pochopili zadání a odstartujte odpočet. Po skončení dejte prostor všem, kdo chtějí sdílet výsle-

dek, ale do odpovědí je nenuťte. Pro skupinovou práci využijte tlačítka Breakout rooms v Zoomu.

Společná práce

Pracovat mohou také všichni naráz, postačí k tomu vhodný prostor, zadání a čas. Využijte třeba

online dokument, který připravíte (vložíte otázku či tabulku, kam budou zapisovat), odemknete

možnost editace i pro ostatní a všem nasdílíte odkaz. Vizuálně atraktivnější je bezplatná aplikace

Google Jamboard.

http://www.youtube.com/
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Jak poskytovat zpětnou vazbu?

Zvažte, kdy podat zpětnou vazbu veřejně (před ostatními účastníky) a kdy raději individuálně.

Zpětnou vazbu uveďte, aby účastník věděl, že bude hodnocen. Zeptejte se jej, zda zpětnou

vazbu chce – mírně tím ztlumíte případné obranné mechanismy.

Zpětnou vazbu podejte srozumitelně (aby účastník věděl, co jste mu tím chtěli říci), věcně a

stručně (neprotahujte ji, neopakujte stejné věci dokola).

Zapomeňte na jinotaje (V některých částech textu se vyskytovaly jisté nevhodné prvky…),

buďte konkrétní (V úvodu kapitoly 2 chybí to a to…) nebo navrhujte řešení (Po sjednocení

písma v dokumentu bude text v pořádku).

Hodnoťte vždy práci účastníka nebo jeho výkon (Rád bych řekl několik nápadů k

předloženému textu), nikdy nehodnoťte samotného účastníka (K tomu, co jste nám tady

předvedl, bych měl několik poznámek…).

Na konci nezapomeňte dát prostor na vyjádření účastníka a poděkujte za jeho ochotu

naslouchat.

Ať chcete nebo ne, čas od času budete muset účastníkům poskytnout zpětnou vazbu,

okomentovat jejich nápady, ohodnotit jejich práci. Dodržujte několik pravidel a neměli byste

šlápnout vedle:



Nejčastější problémy a jak na ně

Jak na problémy s technikou?

Problémům je lépe předcházet, věnujte proto pozornost přípravě počítače, kamery a dalších

technických prvků, jak jsme si uvedli výše. Pokud si vše připravíte (alespoň několik dní předem) 

a vyzkoušíte, je riziko problémů minimální. Díky technické podpoře týmu Poustevny si včas

vyzkoušíte i práci v aplikaci Zoom, nedočkavci si mohou projít návodná videa zde:

https://www.youtube.com/user/ZoomMeetings. 

Pokud je to možné, připojte se před výukou alespoň 15–20 minut předem a vše zkontrolujte.

Vyzkoušejte kameru a mikrofon, zjistěte, zda vidíte chatovací okno, jednotlivé ovládací prvky

(ztlumit všechny, sdílet plochu, rozdělit do skupin), spusťte prezentaci na celou obrazovku

(zkuste i to, zda funguje případný zvuk).

Při online výuce můžete mít po ruce i technickou podporu z týmu Poustevny, který vám rád

pomůže. Dohodněte se proto s organizátorem na této pomoci předem a předejděte tak

problémům. A když už jsme u nich, které problémy nejčastěji řešíme?
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https://www.youtube.com/user/ZoomMeetings


Účastníci mne nevidí/neslyší

Zkontrolujte, zda máte zapnutou kameru/mikrofon, a to jak v aplikaci Zoom, tak i fyzicky. Zkuste

vypnout a znovu zapnout stisknutím ikony Mute/Unmute či Start/Stop Video nebo vysunutím 

a zasunutím konektoru do počítače.

Účastníci ruší zvukem ze svých mikrofonů

Požádejte účastníky o jejich vypnutí nebo je sami vypněte stiskem tlačítka Mute All v Zoomu.

Nejde vám sdílet plocha s prezentací

Požádejte organizátora, aby vám předal práva hostitele/prezentujícího. Chvíli počkejte a zkuste 

to znovu. V nouzi Zoom vypněte a přihlaste se znovu.

V prezentaci nefunguje zvuk

Přestaňte sdílet prezentaci a znovu stiskněte tlačítko Share Screen a zcela dole pak zaškrtněte, 

že chcete sdílet i zvuk (zaškrtněte Share Sound).

Problémů může nastat mnoho, žádný učený však z nebe nespadl. Pokud můžete, pak se za

problém omluvte a oznamte účastníkům, jak jej budete řešit. Budou tak alespoň vědět, co se děje,

a dají si zatím třeba kávu.
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Jak bojovat s trémou?

Základem je příprava. Pokud jste věnovali dostatek času přípravě obsahu i nastavení a

vyzkoušení techniky, většina stresu odpadá.

Dýchání. Zkuste několik minut soustředěně hluboce dýchat. Tři sekundy nádech, čtyři

výdech. Vždy dýchejte pomalu, jinak hrozí hyperventilace!

Mantra. Sestavte si mantru, tedy motivační větu, kterou opakujete (nahlas!) mnohokrát

dokola, klidně i několik minut. Třeba: Jsem skvělý a vše zvládnu! Opravdu to funguje, budete-

li poctiví a vydržíte to několik minut nahlas.

Pohyb. Většina lektorů cítí při trémě jakési sevření, proto proti ní bojujte pohybem:

procházejte se na čerstvém vzduchu, vyjděte schody nahoru a dolů nebo si (ano, čtete

správně!) zatancujte.

Chlad. Oplachujte si obličej studenou vodou nebo si do ní na chvíli ponořte ruce

Tréma je běžnou součástí každého veřejného vystoupení, a to i v online prostředí. Máme ji

všichni, jejím cílem je totiž vybudit nás k lepším výsledkům – pokud však není příliš silná a

obtěžující. No a pokud ano, nechejte se inspirovat několika nápady, jak s ní bojovat (a vyhrát) –

každému může fungovat něco jiného. 
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Jak na problémy s účastníky?
Problémů na straně účastníků může nastat velké množství. Na druhé straně se ale stávají tak

výjimečně, že není potřeba se jimi nechat stresovat už předem.

Účastníci jsou pasivní

Rada, co s nimi, je logická: aktivizovat! Často se účastníků ptejte, zadávejte individuální,

skupinovou či společnou práci, v Zoomu připravte krátká hlasování (Polling).

Účastníci jsou příliš aktivní

Hodně se ptají? To je přece skvělé a pokud pokládají otázky k tématu, netlumte jejich nadšení 

a zájem o téma. Jsou-li však otázky mimo nebo se někteří ptají na totéž dokola, je potřeba

zasáhnout. Požádejte účastníky o spolupráci (Můžeme prosím přesunout diskusi na konec?),

upozorněte na cíl výuky a čas (Prosím, času zbývá málo, a ještě bychom si měli říci…).
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Metodika pro lektory
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