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O
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O autorce

Bc. Jana Trdá

Věnuje se intenzivně dvěma hlavním oblastem 
vzdělávání. Jedním z nich je metodika a didaktika 
výuky. V této oblasti je to především konzultační 
činnost pro lektory a vzdělávací společnosti a také 
školení lektorů a vedoucích lektorů pro efektivní 
zvládnutí této práce. Druhá oblast je zaměřena 
poněkud jiným směrem – jedná se o zefektivnění 
personálních a pracovních procesů ve společnos-
tech. A to od diagnostiky problému přes výběr či 
měření zaměstnanců až po nastavení řešení. Spolupracuje s mnoha spo-
lečnostmi, od vzdělávacích přes výrobní, obchodní i zaměřené na služby. 
Volný čas věnuje rodině, studiu, psaní knih a divadelních scénářů a občas 
historickému divadlu a šermu (teď však méně, než by chtěla).
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Stále více zaměstnavatelů současné doby zjišťuje, že je nutná péče o lidský 
potenciál. Investují tedy do motivačních systémů, benefi tů a také do dalšího 
vzdělávání svých spolupracovníků či zaměstnanců. S příchodem grantů 
z Evropské unie začaly na různá školení a kurzy své zaměstnance posílat 
i fi rmy, které proškolování pracovníků (zvláště v takzvaných „měkkých” do-
vednostech) považovaly za zcela zbytečně investované fi nance.

Postupem času však představitelé těchto „nedůvěřivých” fi rem zjistili, že 
efektivita práce zaměstnanců, fi remní kultura i další důležité faktory v jejich 
společnosti stoupají přímou úměrou v závislosti na investicích do vzdělá-
vání pracovníků. Zájem o školicí agentury a tím i o lektory začal prudce 
stoupat. Na trhu touto poptávkou nastával defi cit zkušených lektorů. Školit 
pak začali i  lidé, kteří nebyli připraveni. Začali se učit vlastními chybami 
a takový vývoj je nejen dlouhý, ale i bolestivý. Mnoho lektorů pak neúspěch 
odradil, což je škoda. Lektor chce mít z práce nejen fi nanční odměnu, ale 
také radost z úspěšného kurzu či přednášky. Potřebuje ke své práci zpětnou 
vazbu od posluchačů. A proto vznikla tato kniha, aby vám ji od posluchačů 
pomáhala získat.

Hodně štěstí v lektorské práci přeje autorka.

Vážení čtenáři,
velmi mě potěšily ohlasy na první vydání této knížky. Kromě příjemného 
pocitu z úspěchu jsem také nadšeně registrovala, kolik lektorů téma neustá-
lého se zlepšování zajímá. Mnoho z Vás mne kontaktovalo, diskutovali jsme 
a řešili praktické záležitosti, což je jeden z nejpříjemnějších aspektů našeho 
povolání. A proto, když nakladatelství Grada začalo uvažovat o dalším vy-
dání, rozhodli jsme se, že to bude vydání upravené. Doufám, že Vám bude 
nadále alespoň trochu pomáhat v práci.

Jana Trdá
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Lektor je ten, kdo se vědomě podílí na změnách přístupů, znalostí a do-
vedností. Učí lidi pracovat či uvažovat novým způsobem, dělat něco jinak. 
Lektory jsou tak například učitelé a školitelé, ale také manažeři (mistry ne-
vyjímaje).

Nejjednodušší dělení lektorů je na dobré a špatné. Ale jak poznat dobré 
od špatných? Dělení je založeno na subjektivním hodnocení. Každý z nás 
má jiná měřítka, jak lektora hodnotit.

Jak odpoví většina lidí na otázku: Co je úkolem lektora? Řeknou prostě: 
Naučit. Vypadá to tedy, že dobrý lektor je ten, který naučí. Když zapátrám 
v paměti, připomenu si období na základní škole, kde jsme měli přísnou 
paní učitelku. Žáci se jí báli, děti ve třídě mnohdy plakaly. Občas nás i bila – 
vlastně žáky doslova šikanovala. Nejspíš nebyla správnou lektorkou, i když 
číst, psát a počítat umíme.

Být dobrý lektor tedy neznamená jen umět naučit lidi něco nového. 
Lektor musí zvládat mnoho dalších, neméně důležitých úkolů: naplnit cíle 
kurzu, motivovat, vtáhnout účastníky do školení, naučit je aplikovat teorii 
do praxe, zhodnotit objektivně jejich výkon, podávat jim zpětnou vazbu 
a mnohé další. Dobrý lektor učí mimo jiné i tak, aby vzdělávání lidi bavilo 
a aby se sami chtěli zlepšovat.

Z toho vyplývá, že ti špatní sice vzdělávají, ale jejich svěřence to nebaví. 
Případně je to třeba i baví, ale nic nového se nedozvědí. Nebo se něco naučí, 
ale nemohou to použít v praxi. Noční můra pro účastníky kurzu je pak lektor, 
který nenaučí a ještě jim znechutí učivo.

Pro ty z vás, kteří chtějí být dobrými lektory nebo jimi již jsou, jsem na-
psala tuto knihu. Chci vám v ní zprostředkovat rady, ke kterým jsem se za 
léta praxe dopracovala či je získala od kolegů a účastníků. Věřím, že každý 
v ní najde něco, co mu pomůže v nelehkém, ale důležitém údělu lektora.

Těm, kteří nechtějí patřit mezi dobré lektory, či se dokonce chtějí zařadit 
mezi ty špatné, mám také několik rad. Abyste nemuseli číst celou knihu 
a převádět ji v opak, další podkapitola vám nabízí stručné shrnutí. Budete-li 
se podle těchto rad řídit, stanete se snadno a rychle špatným lektorem.

1.1 Rady pro ty, kteří chtějí být špatní lektoři

Vzhled neboli image špatného lektora 
(jde to snadno, zkuste takto začít)

Naprosto se odlišujte od svých posluchačů – nejlépe o několik úrovní. 
Chodí-li v džínách a triku, vezměte si oblek od Bosse či róbu od Versa-
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ceho. Přijdou-li v oblecích a kostýmcích, zkuste ušmudlané, vytahané 
triko a ošoupané manžestráky.

Oprašujte si židli bílým hedvábným kapesníkem, přebírejte zpracované 
úkoly v bílé rukavici, otřete si nápadně ruku, pokud se vás někdo dotkne. 
Nebo si naopak párkrát utřete nos do rukávu.

Používejte těžký, nepříjemný parfém.
Zkuste si několik dní v létě neměnit košili a nepoužívat deodorant – to 

určitě zapůsobí.

Obsah sdělení (to už chce trochu nacvičit a lidi opravdu ignorovat)

Sdělujte jim to, co už dávno znají. Rozhodně se jich neptejte, jaké mají 
v dané problematice znalosti a zkušenosti. Pokud už tuto chybu uděláte, 
jednoduše neberte jejich vyjádření v úvahu.

Nebo se naopak pečlivě vyptejte na jejich znalosti a zkušenosti. Potom 
se však snažte mluvit tak, aby vám nerozuměli. Doporučuji i toho nej-
vzdělanějšího člověka v dané věci potopit, ukázat mu, že vy jediný či 
jediná tomu rozumíte a oni vám nesahají ani po kotníky.

Používejte hodně cizích slov a nesrozumitelných složenin. Skvělé jsou 
zkratky, které nevysvětlíte. Hlavně v hojném množství.

Práce s lidmi (hodně těžké, naštěstí to mnoho 
lektorů kazí samo od sebe)

Pokud chcete být opravdu, ale opravdu špatný lektor, nesmíte mít rád 
či ráda lidi. To je hodně důležité – zkuste si je před spaním ošklivit.

Dobře také funguje, pokud z účastníků děláte hlupáky: například poklá-
dáte otázky tak, aby správně nepochopili, na co se vlastně ptáte. Také je 
můžete vyvolat, když jasně vidíte, že nedávají pozor, zesměšňovat je… 
Možností je nepřeberně.

Za žádných okolností své svěřence nechvalte a nepovzbuzujte je. Ani 
náznakem!

Nezapojujte účastníky do výuky – prostě je ignorujte, jako by tam ani 
nebyli.

Nenaslouchejte jim! Nesnažte se jim přizpůsobovat, to je opravdu velká 
chyba.

Rozhodně nepoužívejte zpětnou vazbu – nezjišťujte, jak výklad chá-
pou, jestli chtějí něco vysvětlit… Neptejte se jich, jak se jim líbila výuka. 
Určitě nepoužívejte žádné hodnoticí formuláře, dotazníky a podobně. 
Nekomentujte jejich snahy o zapojení, jejich znalosti. Pokud už musíte 
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hodnotit, nejlépe tak, aby to bylo nesrozumitelné, nebo dokonce ne-
spravedlivé. Ideální je, když se nedovědí, jak dopadli.

Velmi špatná je empatie. Pokud nechcete být dobrým lektorem a trpíte 
empatií, velmi vám to ztíží situaci. Snažte se ji v sobě potlačit. Nevšímejte 
si jí. Trestejte se za ni!

Prezentační dovednosti (zkuste se někdy inspirovat 
na přednáškách vysokých škol nebo poradách managementu)

Mluvte potichu.
Otáčejte se k publiku zády – zkuste při mluvení psát na tabuli nebo na 

fl ipchart (nejlépe nečitelně).
Nedívejte se na účastníky!
Neintonujte, mluvte hodně rychle. Výborný je také přednes „uspávače 

hadů” – monotónní mluva tlumeným hlasem.
Seďte za stolem zahleděni do papírů. Ideální je celou přednášku číst.
Rozhodně se nepokoušejte o žádnou strukturu textu. Mluvte „páté přes 

deváté” – čím zmateněji, tím lépe.
Určitě nepoužívejte žádnou vizualizaci. Pokud už chcete promítnout 

obrázek či nakreslit graf, tak jen tak, aby to bylo nečitelné, rozmazané, 
nepochopitelné.

Přetahujte přestávky, nedodržujte domluvené časy.
Vypusťte přípravu na výuku.
Nepouštějte účastníky ke slovu – nejlepší je monolog.
Mluvte mimo téma, rozpovídejte se o sobě – o tom, jak jste geniální.
Poučujte − nejlépe se vztyčeným ukazováčkem.
Nepřipouštějte žádné příklady, příběhy a pomůcky, které by mohly po-

sluchačům pomoci pochopit dané téma.
Buďte prostě nesnesitelní.

Doufám, že tyto rady nikdy nepoužijete a každý z vás, kdo čtete tuto 
knihu, chce být dobrým lektorem. Je hodně přednášejících, kteří se nechtějí 
zlepšovat – třeba proto, že jsou přesvědčení o své kvalitě, případně jim na 
posluchačích a jejich práci nezáleží. Je velmi snadné mezi takovými lidmi 
vyniknout. Tato publikace je zde proto, aby vám pomohla.
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2.1 Jak se připravit

Příprava je pro lektora velmi důležitá a nebudu přehánět, když řeknu, že je 
podstatou úspěchu. Rozdělím ji pro přehlednost na dlouhodobou a krát-
kodobou.

2.1.1 Dlouhodobá příprava

Sem patří vzdělání (znalost oboru i lektorské dovednosti), psychická a fy-
zická kondice, metodická příprava a další faktory.

Lektorování je velká psychická zátěž pro všechny lektory, i pro ty, kteří 
svou práci dělají rádi. Nezapomínejme proto na „dobíjení baterek” – sta-
novme si relaxační program s pravidelným odreagováním. Ideální relaxací 
pro lektora je aktivní odpočinek. Stejně jako na psychiku má lektorování 
velké nároky též na fyzickou kondici – i když se to na první pohled nezdá. 
Ale pokud nosíte každý den fl ipchart, materiály pro účastníky, papíry a další 
pomůcky, tělesná únava se časem začne projevovat. A pokud lektor není 
sedavý učitelský typ (což je mimochodem pro pozornost posluchačů na-
prostá katastrofa!), celý den stojí a prochází mezi účastníky, a tudíž musí mít 
i fyzický potenciál. Jednou se pokusím spočítat počet kilometrů za výuku – 
rozhodně to nebude málo!

Nepodceňujte lektorské vzdělávání. Znám hodně přednášejících, kteří 
jsou špičky ve svém oboru, ale když chtějí předat své znalosti a dovednosti 
dále, jsou jejich hodiny nezáživné, ba dokonce nudné. Přenos inspirace 
a zkušeností je minimální, prostě nulový. Ovšem na druhé straně znám 
lektory, kteří se v daném oboru pohybovali pouze okrajově, a jejich kurzy 
daly lidem mnoho a pomohli vychovat odborníky na vysoké úrovni. Ne 
každý fotbalový trenér úspěšných týmů byl sám špičkovým fotbalistou.

Stejné je to i v oblasti lektorování. Doporučuji všem lektorům, aby se 
pravidelně zúčastňovali školení a kurzů, kde jim bude poskytnuta sebere-
fl exe, zhodnocení od ostatních a kde také budou mít možnost porovnat 
své metody s metodami svých kolegů. Velkým přínosem je získání nových 
poznatků a inspirace, které mohou ve své výuce aplikovat.

2.1.2 Krátkodobá příprava

Jedná se o bezprostřední přípravu před kurzem. Ve chvíli, kdy známe téma 
kurzu a cílovou skupinu, se začneme připravovat na konkrétní kurz (nebo 
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přednášku). Důležitý je pro lektora počet účastníků, dále místnost, ve které 
bude pracovat, a čas, který na kurz (výuku) má k dispozici. Podle těchto 
aspektů pak volí nejen rozsah a obsah, ale také techniky, které použije.

Pokud budeme stejné téma přednášet jednou deseti lidem a podruhé 
stovce posluchačů, zvolíme pokaždé jiný způsob výuky a z toho plynoucí 
přípravy.

Do krátkodobé přípravy patří:

Příprava k tématu:
– Koho budu učit? Jaká je cílová skupina – co umí, jak jsou motivovaní, 

kolik jich je apod.
– Co je mám naučit? Nejen obecné téma, ale konkrétní požadavky, 

které zadavatel na kurz má.
– Proč to chtějí umět? Co vedlo zadavatele k tomuto kurzu?
– Jaké metody a techniky k tomu použiji?

Příprava psychická a fyzická:
– Připravit si „krizové scénáře” – účastníci kurzu nebudou hraví, nebo 

budou naopak hraví moc, absolvovali již podobný kurz, znají či vůbec 
neznají probíranou látku.

– Být v pohodě – dostatek spánku před výukou (nepřipravovat se dlou-
ho do noci), žádné těžké jídlo a pití, naplánovat si odpočinek apod.

– Vzhled – co si vzít na sebe, ať se příliš neodlišujeme aj.

Ostatní:
– Zkontrolovat, zda je vše připraveno a v pořádku (fi x, který přestane 

uprostřed přednášky psát či málo testů pro posluchače vás zaručeně 
znervózní).

– Kde budu učit? Najděte si na mapě přesné místo, zjistěte případně 
objížďky (je velmi nepříjemné hned na začátek dorazit se zpožděním).

– Připravte si číslo na kontaktní osobu zadavatele i případného správce 
budovy, kde bude výuka probíhat.

– Na školení byste měli dorazit minimálně půl hodiny před začátkem. 
Pokud si nejste jistí, zda bez problému dorazíte, raději i o hodinu. 
Je třeba připravit místnost, materiály pro účastníky, nachystat fl ipy, 
vyzkoušet techniku apod. (ještě se mi snad nestalo, aby učebna byla 
připravena přesně podle mých představ – vždy je co upravovat :-) ).
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2.1.3 Lektorský kufřík

Pracuji jako lektor už několik let a časem jsem si uvědomila, že v poslední 
době často a opakovaně potřebuji určité pomůcky, a to bez výjimky na 
každém tréninku či školení. Vytvářela jsem si tedy jejich zásobu a před 
školením se začala podle potřeby připravovat. Byly to většinou nůžky, fi xy, 
lepítka apod. Po ukončení školení jsem je opět vybalila a běžně doma vy-
užívala. Ale občas se stávalo, že jsem se připravovala na školení ve spěchu 
a některou z pomůcek zapomněla doma. Žádná sice není tak důležitá, aby 
výrazně ovlivnila úspěšný průběh kurzu, ale rozhodně negativně ovlivnily 
můj pocit připravenosti a pohodlí na školení. Proto jsem se rozhodla, že 
tyto pomůcky nastálo uložím do zvláštního kufříku a budu si je nechávat 
v kufru auta. Takto mám jistotu, že mi nebude žádná pomůcka na školení 
chybět.

A tak vznikl můj „lektorský” kufřík. Jako obal může posloužit velký kos-
metický kufřík, kufr na nářadí či manažerský kufr, do kterého se všechny 
potřebné pomůcky pohodlně vejdou. Pokud si chcete tohoto užitečného 
pomocníka pořídit, mohu vám poradit základní seznam věcí, které by v něm 
neměly chybět (časem si ho určitě přizpůsobíte vlastním potřebám).

Obsah kufříku:

kancelářské potřeby:
– barevné samolepicí papírky (na zjišťování očekávání, vepisování ná-

zorů účastníků apod.),
– dvoje nůžky,
– lektorské fi xy na fl ip i white board,
– voskovky,
– pastelky,
– několik „levných” propisek – občas nemají propisku účastníci, občas 

se zatoulá i lektorovi,
– několik obyčejných tužek,
– guma,
– ořezávátko,
– nožík,
– lepicí páska,
– malý koník i s náplní,
– kancelářské sponky,
– lepicí guma,
– kartičky z tvrdého papíru (na hry, shrnutí, losování).
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 osobní potřeby:
– papírové kapesníky,
– žvýkačky,
– velký hrnek (ve školicích místnostech jsou obvykle k dispozici pouze 

malé kávové a na čaj nevhodné. Navíc se dá použít i jako nádoba při 
losování).

 motivační potřeby:
– razítko s poduškou a razítkovací barvou,
– balíček bonbonů,
– drobné odměny (malé dřevěné lepicí fi gurky, které se dávají na dá-

rečky apod.).

 ostatní:
– měřidlo času (např. stopky, já používám přesýpací hodiny),
– zvoneček (jako signál při uběhnutí stanoveného času),
– pexeso (na rozlosování dvojic),
– kvarteto (na rozlosování čtveřic),
– hrací kostky – rozlosování pořadí apod.,
– vlhčené ubrousky na utření rukou či stolu.

 léky:
– pro osobní potřebu a případně pro účastníky. Nejčastěji jsou žádány 

léky proti bolesti (hlavy apod.), na pálení žáhy a nevolnost (například 
po probdělé noci). V případě prožitkových kurzů (outdoorů, indoorů) 
je třeba samozřejmě mít plně vybavenou lékárničku a vhodný je 
i chladicí sprej.

Kromě univerzálního lektorského kufříku mám také jednu univerzální 
lektorskou složku (šanon), kde mám zásobu věcí, které se dají použít na 
většině kurzů.

Obsah složky:

 kancelářské papíry,
 tvrdé papíry,
 barevné papíry,
 seznam a popis univerzálních (použitelných u více témat) energizerů, 

her a testů.
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2.1.4 Lektorský manuál

Proč si přidávat práci a vytvářet lektorský manuál?

 Při přípravě se soustředění zaměří jen na dané téma a náš mozek se 
nastaví na školení.

 Připravíme se na různé alternativy reakcí účastníků na zadané příklady 
a úkoly.

 Zodpovíme si otázky, které nám pravděpodobně účastníci položí.
 Časově si rozdělíme školení a lépe dodržíme daný harmonogram.
 Nachystáme si zajímavosti a poznámky, které chceme účastníkům sdělit, 

a nestane se, že zapomeneme.
 Sami si zkusíme vyřešit úkoly a přípravu. Vyhneme se případným nelo-

gičnostem nebo tomu, že budeme mít „okno” při vysvětlení či vlastním 
příkladu.
– Takto připravený manuál je oporou i u kurzů, které neučíme příliš 

často a je nezbytný, pokud například na poslední chvíli požádáme 
kolegu o zástup a potřebujeme, aby zachoval co nejvíce z našeho po-
stupu (návaznost dalších témat, stejné školení pro více skupin apod.).

Jak by měl lektorský manuál vypadat?

 Měl by kopírovat manuál či pracovní listy pro účastníky, aby se lektor 
snadno zorientoval a mohl reagovat na dotazy.

 Materiály pro účastníky zpravidla vypadají tak, že na pravé straně jsou 
poznámky k teorii či úkoly a vlevo je volná strana na poznámky. V lek-
torském manuálu na volné strany vepisujeme poznámky k organizaci či 
obsahu témat a do strany s informacemi a úkoly doplňujeme zkušebně 
to, co by tam měli dopisovat účastníci.

 Lektor si tam poznačí zajímavosti a informace, které chce účastníkům 
sdělit (a při výuce na ně často zapomene).

 Veškeré informace a úkoly by si měl lektor barevně či grafi cky rozdělit 
do tří oblastí:
– Musím účastníkům sdělit (jedná se o stěžejní informace k tématu).
– Měl bych účastníkům sdělit (podpoří aplikaci, zapamatování infor-

mací či jejich vysvětlení).
– Mohu účastníkům sdělit (zajímavosti k tématu, podpůrné informace).

Rozdělení informací do těchto tří skupin lektorovi pomůže uspořádat 
si priority a zároveň efektivně pracovat s časem – podle toho, jak časově 
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zvládá téma, přidá více či méně informací a nestane se, že zapomene na 
podstatné informace či nezadá úkol, na který navazují další cvičení.

V následujících ukázkách je jak doplněná strana, kterou mají k dispozici 
účastníci, tak stránka, kde si píše poznámky lektor.

Doplněná strana pro účastníky (doplněné informace oproti účastnickým 
materiálům jsou psány kurzívou):

VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO FORMY

Brainstorming: Jaké výhody může přinést vzdělávání vám a jaké za-
městnavateli?
Já – Lepší pracovní místo, vyšší plat, uspokojení, zajímavější práce, držím 
krok s dobou, uznání okolí.
Zaměstnavatel – Vyšší loajalita zaměstnanců, větší efektivita a produktivita 
práce, lepší konkurenceschopnost, větší zapojení zaměstnanců do vylepšo-
vání procesů, fl exibilní zaměstnanci připravení na změnu, možnost využít 
jako benefi t.
Skupinová práce: Vyjmenujte co nejvíce forem vzdělávání, jejich výhody 
a nevýhody.

Forma Výhody Nevýhody

Samostudium Levné Malá motivace a kontrola

Přednáška Vcelku levné, krátké Nezáživné, malá aplikace, 
malá zapamatovatelnost

Interaktivní školení Záživné, dobrá 
zapamatovatelnost

Dražší, více času

Trénink Intenzivní, rychlá aplikace Drahé, časově náročné

Prožitkové kurzy Vysoká intenzita, dlouho-
dobá paměť, teambuildin-
gová motivace, odměna

Vysoká cena, čas

Koučink Velmi intenzivní 
a praktické, zaměřeno 
na koučovaného – 
okamžitá aplikace

Vše záleží na osobnosti 
kouče, úzce zaměřené, 
hrozí provozní slepota

Individuální práce: Zamyslete se, která forma je pro vás nejpříjemnější 
a proč.
Interaktivní školení – je to zábava a zároveň ne moc náročné – a koučink, 
protože ten mě nejvíce posune.
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Informativní strana pro lektora:

METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Brainstorming může probíhat buď tak, že jedna skupina bude během 
časového limitu 5 minut hledat co nejvíce výhod pro zaměstnavatele 
a druhá pro zaměstnance, a potom se s nimi navzájem seznámí (zapisují 
přímo na fl ip při přípravě či prezentují a lektor zapisuje).
Další možností je, že se zkrátí časový limit (3 min.) a obě skupiny postupně 
hledají argumenty pro zaměstnavatele a potom pro zaměstnance (větší 
prvek soutěživosti). Postupně na střídačku diktují a lektor zapisuje.
Důležité je, aby se s výhodami ztotožnili – pokud to nejde, lektor může 
začít krátkou řízenou diskusi na toto téma.
Poté je vhodné zařadit: Individuální práci – Pokud je prostor, lektor může 
vyzvat účastníky, ať si vyberou argument, který je pro ně nejzajímavější a po-
stupně své argumenty nadiktují – lektor může čárkovat. Je to zajímavý výstup 
pro zaměstnavatele, jak motivovat zaměstnance ke vzdělávání.
Skupinová práce:
Účastníci kurzu se pokusí během cca 3 minut vyjmenovat co nejvíce 
forem vzdělávání. Lektor zapisuje, popřípadě přidá další – berte to jako 
možnost akvizice – co z toho děláme, jak jim můžeme pomoct apod.
Poté je vhodné formou diskuse či opět skupinové práce vydefi novat vý-
hody a nevýhody jednotlivých forem.
Individuální práce:
Účastníci se zamyslí, která forma je pro ně nejvhodnější a proč a postupně 
je lektorovi nadiktují – opět výstup pro zaměstnavatele.
Zajímavost: Češi dávají na vzdělání jen 10 procent všech veřejných výdajů, 
což je v žebříčku Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
řadí na předposlední místo spolu s Japonskem. Hůře už je na tom jen Itálie. 
Pro srovnání: sousední Slovensko vydává na vzdělání skoro 20 procent svých 
veřejných výdajů.
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2.2  Jak posluchače hned zpočátku 
vtáhnout do výuky

Na interaktivitu si zvykají nejen lektoři, ale také účastníci. Přístup lektora 
by měl být aktivní hned od počátku, aby se „nastartoval” tvůrčí potenciál 
účastníků a oni si tak přivykli na oboustrannou zpětnou vazbu. Interaktivní 
techniky začneme používat hned při zahájení. Zde si lektor a účastníci na-
stavují pravidla a nové zkušenosti se dobře vstřebávají.

Jmenovky

Pokud lektor na všechny účastníky vidí (nejsme v přednáškovém sále pro 
několik set osob apod.), rozdáme jmenovky – buď si je účastníci sami složí 
a postaví na stůl, nebo můžeme použít nalepovací kartičky na oděv, visačky 
apod. Použijte svou fantazii a kreativitu. Posluchače vyzveme, ať čitelně 
a velkým písmem (nejlépe fi xem) napíšou své jméno. Takto jsou hned zpo-
čátku zaměstnáni, ale navíc se i navzájem dohodnete, že se budete oslovo-
vat jménem. Je to velmi užitečné pro dobrou atmosféru celého kurzu. Pro 
oslovování se mi nejlépe vyplatilo křestní jméno a vykání.

 Je samozřejmostí, že lektor má stejné označení jako účastníci.

Příklady jmenovek pro účastníky

Radka Burdychová » , ,
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Týmy

Rozdělíme účastníky do týmů, ve kterých budou pracovat. Pokud se jedná 
o běžné vzdělávání, jsou nejefektivnější tříčlenné týmy. Více lidí ve sku-
pině obvykle způsobí, že se nebudou zapojovat všichni. Jiný případ jsou 
samozřejmě teambuildingové či diagnostické aktivity. Zde záleží na cílech, 
kterých máme dosáhnout, a týmy jsou zpravidla větší.

Účastníci svůj tým pojmenují a název či logo (nejlépe obojí) napíší na 
své jmenovky. Takto získáme nejen přehled, kdo pracuje v kterém týmu, ale 
opět se účastníci kreativně zapojují – komunikují, vymýšlejí, prostě startují 
mozky pro další práci. Právě tohle potřebujeme k efektivní výuce. Velmi 
dobrá pro práci s účastníky je i týmová soutěž. Název a logo svého týmu 
nakonec prezentuje zástupce týmu a jednotlivé týmy si vzájemně přidělují 
body. Tím si zvykají nejen na vlastní zapojení do výuky, ale také na vyjad-
řování před kolegy a zpětnou vazbu. Zároveň odstartujeme soutěž, která 
nás provází po celou dobu trvání kurzů.

 Vše výše uvedené připravuje účastníky na interaktivitu v hodinách. 
Zvykají si na myšlenku jiného vzdělávání a uvědomují si, že se na 

vaší přednášce nejspíš nevyspí, ale rozhodně nebudou mít čas se nudit.

2.3 Metody představování

Zastávám názor, že vše, co požadujeme po posluchačích v rámci výuky, musí 
lektor sám zvládnout a osobně účastníkům předvést. Jedna z aktivit, kterou 
kurz začínáme, je představení své osoby, ale i fi rmy (společnosti), kterou 
zastupujeme. Uvedeme téma a hlavně – seznámíme se s účastníky. Před-
stavování je způsob, jak navázat kontakt se svými posluchači a získat první 
informace, které poté využijeme při školení.

 Čím více budeme přizpůsobovat kurz posluchačům, tím lépe bu-
deme účastníky přijímáni.

Podle délky kurzu také upravujeme čas, který vzájemnému seznamo-
vání věnujeme. Pokud se jedná o několikahodinový kurz, je velmi stručné. 
V případě, že jde o vícedenní setkání, může trvat i hodinu a půl. A jako vše 
v kurzu mělo by být i seznamování zacíleno k tématu.
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2.3.1 Představení lektora

Lektor se představuje jako první. Posluchačům tak vlastním příkladem 
předvede, jak má představování vypadat, a odbourává tím částečně i jejich 
obavy z „vystoupení”. Zveřejní svou odbornou kvalifi kaci a prokáže tím 
účastníkům, že před nimi stojí lektor, který jim předá odpovídající znalosti. 
Pokud se navíc zmíní i o některých aspektech ze svého osobního života, 
bude mít ke svým posluchačům blíž.

 Metod je mnoho. Nejběžnější způsob je prostá prezentace. Lektor 
vystoupí před účastníky a strukturovanou formou jim přednese in-

formace o své osobě, případně o fi rmě, kterou na daném školení zastupuje. 
Jestliže je prezentace vtipná, zajímavá a srozumitelná, jedná se o výborný 
začátek.

Poněkud jiným způsobem je představení své osoby pomocí testu. Zpra-
vidla se používá v menších skupinkách, ale dá se použít i při přednášce na 
vysoké škole. Lektor si připraví asi deset zajímavých informací o své osobě 
a ke každé přiřadí i nesprávné varianty. Následně se ptá posluchačů, kterou 
odpověď považují za pravdivou. Tímto testem (říkáme mu test intuice) za-
pojíme posluchače do akce – píšou si odpovědi, a poté kontrolují správnost 
svého odhadu. Pro účastníky je to nová zkušenost a v neposlední řadě je to 
i pobaví: dozvědí se něco o „svém lektorovi”. Navíc otestují stav své intuice, 
zde konkrétně odhadu cizího člověka. Pokud se ve stejném kurzu střídá více 
lektorů, mohou testem intuice začínat všichni. Jedná o netradiční způsob 
představení a je třeba účastníkům vysvětlit, proč jej používáte.

 Účastníci by ani na chvíli neměli mít pocit, že si jen bezúčelně hrají. 
Vedeme je k poznání, že za každou aktivitou se skrývá výukový cíl.

U testu intuice to je nejen zaujetí posluchačů a netradiční seznámení 
s lektorem, ale také zjištění, jak velmi se první dojem liší od skutečnosti. 
Je důležité pochopit, jak nebezpečné je „škatulkování” lidí, aniž bychom 
je dobře poznali. Posluchači by si tak měli uvědomit skutečnost, že většina 
„prvních dojmů” je mylná a že se sami často dostávají do situací, kdy je 
někdo špatně odhadne. Protože zde mluvíme o interaktivitě, doporučuji je 
k tomuto poznání dovést, a ne jim je sdělit – ať již formou řízené diskuse či 
brainstormingu.
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 Jestliže se budou posluchači zapojovat hned od počátku, budete 
mít jako lektoři pozorné publikum s mozky připravenými vnímat 

a vyhodnocovat informace.

  Příklad několika otázek k představovacímu testu

1) Má původní profese je:
– lékař
– učitel

2) Jako lektor pracuji:
– pět let
– patnáct let

3) Mým koníčkem je:
– historický šerm
– rybaření

Mezi další možné způsoby představení lektora patří prezentace po-
mocí projektoru – tehdy je možné přidat i fotografi e či obrázky, které nás 
charakterizují. Dále můžeme využít „komiksového” způsobu, kdy důležité 
informace nakreslíme na fl ipchart apod. Záleží na nápaditosti a povaze 
každého přednášejícího, kterou variantu si vybere. Ale důležité je, aby se 
svým posluchačům představil.

2.3.2 Představení kurzu

Představit se je pro lektora důležité proto, aby navázal kontakt s posluchači. 
Představení kurzu je nezbytné z toho důvodu, aby účastníci věděli, co je čeká. 
Jedná se o informace o tématech, cílech a také o organizačních otázkách.

Seznámení s tématy

Nejedná se pouze o název kurzu, který účastníkům sdělíme, ale i o členění 
jednotlivých témat a jejich cíle. Takto seznámíme posluchače s obsahem 
kurzu, s tématy, která jsme připravili, a vyhneme se zklamání na závěr, že 
očekávali úplně něco jiného. Pracujeme i s faktem, že mnoho lidí si posle-
chem málo pamatuje. Proto témata a cíle různými způsoby vizualizujeme. 
Používáme fl ipchart, dataprojektor anebo předáme vytištěné materiály 
účastníkům.
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Já upřednostňuji fl ipchart, protože takto mají účastníci témata a cíle 
neustále na očích. Obvykle použiji prvky interaktivity a kreativity. Témata 
zakresluji formou jednoduchých obrázků a účastníci pak odhadují, o jaká 
témata se jedná. Název kurzů či tématu lze napsat nahoru nad obrázky 
a program je ihned připraven. Takto připravený fl ipchart pak provází účast-
níky po celou dobu výuky.

 Zdá se vám tato metoda časově náročná, a přesto byste obrázky rádi 
využili? Můžete si připravit materiál před zahájením kurzů.

Jaký je důvod k používání obrázků a grafi ky? Holý text působí suše 
a nezáživně. Jestliže však využijete některé kreativní techniky k oživení, 
jednoznačně přitáhnete pozornost posluchačů k tématu a zajistíte jim lepší 
paměťovou fi xaci.

Proč zmiňovat cíle kurzu? Abychom si ujasnili, čeho chceme dosáhnout. 
Témata jsou zpravidla jasná, nicméně v cílech mohou nastat rozpory, které 
je třeba si s účastníky vyjasnit hned zpočátku. Jaký je tedy cíl? Nalezneme 
ho v odpovědi na otázku, proč se budeme zabývat daným tématem – 
tedy jaký výstup bude výsledkem kurzu a jaké dovednosti účastníci získají.

  Příklad

Lektor má za úkol v kurzu asertivity naučit své svěřence prosazovat svůj ná-
zor – to je jeho cílem.

Účastníci přicházejí také na kurz asertivity, ale jejich cílem je například na-
učit se komunikovat tak, aby je měli všichni rádi.

Zdánlivě se jedná o nepatrnou odchylku. Ale ti z nás, kteří s asertivitou 
přicházejí do kontaktu, vědí, že být asertivní neznamená, že nás mají všichni 
rádi. Pokud člověk, od kterého to nečekáme, začne prosazovat svůj názor, 
dočká se různých reakcí a určitě ne vždy pozitivních. Pokud si tento rozpor 
ve výkladu asertivity nevyjasní lektor s účastníky při stanovení cíle kurzu, 
může to ve výsledku přinést zklamání a atmosféra výuky bude narušena.

Seznámení s organizací kurzu

Organizace průběhu kurzu je pro účastníky velmi důležitá a prospěšná. 
Sdělíme jim délku trvání celého školení. Velmi důležitá je informace, jak 
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často a jak dlouho budou trvat přestávky. Tyto organizační náležitosti si 
odsouhlasíme s účastníky hned zpočátku. Vyhneme se tím pokukování po 
hodinkách a dotazech typu „Kdy už bude konečně přestávka?” apod.

Dalším častým nešvarem, který nám může narušit průběh výuky, jsou 
mobilní telefony (v poslední době i notebooky). Je samozřejmostí, že si 
všichni vypnou minimálně zvonění a další zvuky na svých přístrojích.

 V některých případech jsou účastníky klíčoví zaměstnanci fi rmy 
a někdy je nutné, aby byli v kontaktu. Pokud tedy musejí telefono-

vat, nesmějí rušit ostatní účastníky. Proto musejí mít v telefonu vypnutý 
zvuk, a pokud chtějí hovořit, tak mimo výukovou místnost.

Používání telefonu a dalších technických vymožeností zahrneme do 
„organizačních pravidel”, která si s účastníky stanovíme na začátku kurzu. 
Vyhneme se tím případným pozdějším nedorozuměním. Pokud tato základ-
ní pravidla zakreslíme na fl ipchart nebo na tabuli, budou po celou dobu 
trvání kurzu zúčastněným na očích.

 Účastníci si mohou navrhnout drobné „postihy” za porušování pra-
videl.

Dohodneme se také, zda diskuse k tématu bude zasahovat do výkladu, 
nebo bude vyhrazen čas, kdy proběhne. Osobně preferuji otázky během 
výuky – tak vyloučím případné nesrovnalosti nebo nepochopení. Pokud by 
však „hrozila” dlouhá diskuse nebo odbočení od daného tématu, zodpovím 
dotaz na závěr kurzu, případně v přestávce.

 Je mnoho pravidel, která si lektor má se svými posluchači stanovit. 
Pro hladký průběh kurzu je důležité nastavit je včas – jen tak přede-

jdeme případným nedorozuměním. Napíšeme je (či nakreslíme) a umístíme 
tak, aby je účastníci měli stále k dispozici.
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2.3.3 Představení účastníků

Představení účastníků je pro práci lektora velmi důležité – získá tak o nich 
informace důležité pro spolupráci. Lektor udává strukturu představení zú-
častněných podle povahy kurzu a směřuje ho k tématu kurzu.

Jaké informace získáme:

Ověříme tak komunikační schopnosti účastníků kurzu (důležité zvláště 
v tématech, kde je třeba hodně komunikovat).

Zafi xujeme si jména a osoby (podstatné jednak kvůli oslovení, ale i pro 
případ, kdy účastníky po skončení kurzu hodnotíme).

Nahlédneme, jaká je ve skupině nálada.
Vtáhneme posluchače do výuky.
Účastníci navážou jednak vztah s lektorem, jednak mezi sebou (pokud 

se neznají nebo se znají jen povrchně).
Nastolíme příjemnou atmosféru (vhodně zvolenými dotazy či strukturou 

představování).
Zjistíme, jaké mají naši svěřenci zkušenosti s daným tématem. Kurz 

a výuku přizpůsobíme jejich znalostem a zkušenostem.
Odhalíme, jaká mají účastníci očekávání. Pokud do struktury před-

stavování zahrneme otázku „Proč jste na kurzu a co od něj čekáte?”, 
můžeme zjistit, že účastníci očekávají zcela něco jiného, než je lektor 
připraven zprostředkovat. To je rozhodně velmi prospěšná informace 
pro úspěch kurzu. (Příkladem může být kurz time managementu, kdy 
se jedna účastnice vyjádřila, že se chce naučit zvládat stres. Zvládání 
času jistě přispěje ke snížení stresorů, ale rozhodně nebylo hlavní nápl-
ní daného kurzu. Další příklad je od kolegyně, která až u představování 
zjistila, že si dva účastníci spletli učebnu a přišli na jiný kurz, než na 
jaký chtěli.)

Pokud tedy nyní víme, proč je představení důležité, je třeba se ještě 
rozhodnout, jak ho provést. Způsobů pro představení účastníků je nepře-
berné množství. Uvedu výběr nejčastěji používaných:

volné kolečko – účastníci o sobě říkají volné informace, bez stanovené 
struktury,

strukturované kolečko – postupně se představují sami, ale mají k dis-
pozici strukturu, podle které se řídí (například jméno, pracovní pozice, 
koníčky, zkušenosti s tématem apod.),
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interview – opět může být volné nebo řízené: účastníci se rozdělí do 
dvojic či trojic a během stanoveného času o sobě vzájemně zjistí rele-
vantní informace, které poté prezentují,

testování znalostí – tentokrát nedostanou prostor na získání informací, 
ale zpaměti přestavují některého ze svých kolegů,

fi xování jmen – jestliže z nějakého důvodu chceme, aby si účastníci 
dobře zapamatovali svá jména, necháme je, aby postupně všichni řekli 
své jméno: posadí se do kruhu či půlkruhu, první účastník řekne své jmé-
no, druhý řekne jméno prvního účastníka a přidá své. Třetí řekne jméno 
prvního, druhého a přidá vlastní atd. V druhém kole se pořadí změní. Je 
to rychlý způsob, jak si zapamatovat jména svých kolegů, a využívá se 
buď jako mentální rozcvička, nebo v případech, kdy potřebujeme, aby si 
členové skupiny navzájem dobře pamatovali svá jména (například u out-
doorových či indoorových aktivit, kdy nejsou vždy vhodné jmenovky, 
při psychologických sezeních apod.).

Při představování účastníků budeme také zvažovat, zda budou chodit 
„na stupínek” před ostatní, zůstanou sedět nebo se budou prezentovat 
vestoje, ale ze svého místa. Je zde rozdíl v délce trvání představování 
(pokud chodí dopředu, je třeba počítat s delším časovým úsekem) a při-
pravit se musíme i na nervozitu prezentujících. Pokud se jedná o témata 
komunikační či obchodní, vyzývám účastníky k prezentaci vpředu, sle-
duji způsob jejich komunikace a poznamenám si komunikační šumy pro 
zpětnou vazbu.

 Tyto způsoby můžeme ještě více oživit různými technikami, které 
do nich zakomponujeme.

Střídání účastníků

Jestliže si posluchači spočítají, kdy přijdou na řadu se svou prezentací, na-
stává situace, kdy ti, kteří mají dostatek času, nevěnují pozornost ostatním 
a nesledují je. Pokud však účastníkům nedáme pořadí jasně najevo a vybí-
ráme je náhodně, udržíme pozornost všech po celou dobu jednotlivých 
prezentací. Střídat pak můžeme různými způsoby. Několik jich zde uvádím, 
ale jistě přijdete na mnoho dalších:

Vyvolávání na přeskáčku. Nevyzývám účastníky k příspěvku zprava 
doleva či naopak, ale střídavě a bez jasné struktury.
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Vyvolávání samotnými účastníky. Lektor vyzve pouze prvního a ten 
si dále vybírá sám, koho chce vyvolat. Abychom předešli občasnému 
„vezmeme to popořadě”, můžeme vložit podmínku, že nemohou předat 
slovo sousedovi. Je-li účastníků více a ztrácejí přehled, kdo již hovořil 
a kdo ne, mohou ti, kteří prezentovali, položit jmenovky lícovou stranou 
na stůl. Případně mohou při představování stát a ti, kdo už hovořili, se 
posadí.

Losování. Pro různé případy je vhodné mít u sebe lístečky, na které na-
píšeme jména účastníků. Využít toho můžeme právě při představování, 
kdy každého dalšího budeme losovat.

Losování dvojic při interview či testování (viz výše). Dvojice mohu 
rozlosovat lístečky či použít hrací karty například z pexesa. Takto se 
vytvoří různorodé dvojice (týmy), účastníci se více „promíchají” a lépe 
seznámí. Posluchači mají sklon přisednout si k těm, které nejvíce znají, 
případně k sobě rovným (autoritou, iniciativou – ti nejiniciativnější si 
zpravidla sedají do čela či prvních řad v klasické učebně). Tímto je jed-
noduchou a nenásilnou formou roztřídíme a promícháme lépe, než by 
to udělali sami.

Kreativní techniky při představování

Při vícedenních kurzech a dlouhodobých vzdělávacích programech doporu-
čuji zapojit do představování některou kreativní techniku. „Nastartování” je 
v těchto případech mnohem výraznější a atmosféra příjemnější. Míra kreati-
vity závisí na každém lektorovi. Někteří ji ponechávají plně na posluchačích 
a sami pouze korigují, jiní naopak kreativitu využívají sami a účastníkům ji 
pouze zprostředkovávají. Je také mnoho lektorů, kteří ji ve výuce nepoužíva-
jí, protože je to buď nenapadlo, nebo k ní nemají vztah. Každopádně použití 
kreativity je důležité nejen pro naladění posluchačů, ale také pro uvolnění 
napětí. Pomáhá vnímat učivo z neobvyklých úhlů, a tím napomáhá k jeho 
lepšímu pochopení a všestrannější aplikaci do praxe.

Při představování můžeme také využít způsob, kdy účastníci vytvoří 
tvar z tvrdého papíru nebo jej dostanou od lektora připravený. Zhotovené 
tvary se samozřejmě budou vztahovat k tématu. Pokud se jedná o time ma-
nagement, mohou dostat malé budíčky či ozubená kola. Pro telemarketing 
to mohou být telefonky, u kurzu počítačových dovedností malé počítače. 
K dispozici mají voskovky, fi xy apod. a jejich úkolem je daný tvar co nejlé-
pe vybarvit, napsat na něj své jméno, svá očekávání od kurzu a případně 
v heslech další informace, které budeme chtít při představování slyšet. 
Poté se výtvory umístí pomocí lepicí gumy na připravený fl ipchart. Ten je 
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předkreslen tak, aby tematicky také navazoval na téma kurzu (pracovna, 
kde se na psací stůl umisťují telefony; orloj, do kterého vkládáme ozubená 
kola apod.).

V případě, že jednou z oblastí, kterou se kurz zabývá, je i týmová spolu-
práce, může si lektor zpracovat tento způsob představování i jinak. Jednot-
livé tvary, které mají účastníci, nejsou stejné, ale budou na sebe vzájemně 
navazovat. Posluchači tak mohou společně poskládat počítač z papírových 
částí či na fl ipchart postupně přilepují a vytvářejí loď aj. Touto jednoduchou 
činností se vzájemně lépe poznají a lektor může sledovat vazby, vztahy 
i vzájemnou komunikaci ve skupině.

Má oblíbená technika jsou tzv. RUCE. Účastníci dostanou buď bílé papíry 
a fi xy nebo barevné papíry (uspoří čas). Každý má za úkol obkreslit svou 
ruku a pak ji z papíru pomalu vytrhat – aby zbyl jen tvar samotné ruky 
(popřípadě vybarvit). Na tu potom napíší své jméno, nějakou zajímavost 
o sobě a očekávání od kurzu. Poté chodí postupně k fl ipu, kde lepítkem ruku 
připevní a zároveň ostatním sdělí, co si tam napsali. Obvykle nakreslím na 
fl ip tvar stromu či slunce, na který ruce potom nalepují. Flip visí celé škole-

Kreativní techniky při představování
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ní na dveřích či na stěně jako pěkná barevná kulisa. Na závěr jej pak opět 
přenesu dopředu a účastníci opět postupně chodí, berou si zpět své ruce 
a vyjadřují se, zda se jejich očekávání naplnilo. Soustředění na obkreslování 
a hlavně vytrhávání ruky působí na mnohé uklidňujícím dojmem. To, že 
se představují z „ruky”, je pro ně také komfortnější než jen tak stát před 
fl ipem a mluvit.

Pokud lektor nechce nebo nemůže ztrácet uvedeným způsobem čas, 
který účastníci věnují výtvarnému ztvárnění, může dodat listy z barevného 
papíru či samolepicí poznámkové lístečky, které jsou k dostání v různých 
barvách a také splní svůj účel – účastníci na ně napíšou svá jména, očeká-
vání a potom je přilepí na fl ipchart či tabuli. Posluchači nebudou mít sice 
možnost uplatnit vlastní kreativitu, ale i tato pomůcka má své opodstatnění 
pro uvolnění atmosféry.

 Pokud využijeme vlastní práce posluchačů, počítejme s přípravou 
zhruba pěti minut a při samotném představování asi minutu na po-

sluchače. Jestliže nechceme po posluchačích výtvarné ztvárnění, ale pouze 
nadepsání hotových lístečků, doba přípravy se zkrátí asi na minutu, nicméně 
doba na představování zůstává.

Pohybové techniky při představování

Pokud máme v učebně dostatek prostoru, zapojíme i pohybové techniky. 
 Jeden příklad z mnoha: účastníci dostanou úkol, ať se seřadí podle abeced-
ního pořadí svých jmen. Zadáním tohoto úkolů zjistíme jejich aktivitu, inicia-
tivu, komunikační schopnosti a posluchači se navzájem začnou poznávat.

Zde je další způsob: zadáme účastníkům, aby v daném časovém limitu 
sepsali na papír co nejvíce jmen svých kolegů. Mohou se při tom pohybovat 
po místnosti.

Je také možné dát každému k dispozici tolik papírků (velikosti vizitky či 
menší), kolik je posluchačů. Všichni se na ty své podepíšou a jejich úkolem je 
vyměňovat si vizitky tak, aby nakonec měli kartičky se jmény všech kolegů.

 Vyjmenované techniky nejsou časově náročné a v nejvýše dvaceti-
členných týmech si žádají přibližně pět minut.



34

Lektorské fi nty

Kreativní techniky při představování – příklad fl ipu, který při představování vy-
tvořili účastníci teambuildingového kurzu; na jednotlivé kosti psali svá jména, 
očekávání a obavy a potom skládali celou kostru.
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Na školeních se příklady a praktické ukázky zpravidla nevyskytují. Ale 
především tento způsob práce s posluchači vede k jasnému a rychlému 
pochopení probírané látky. Jsou efektivnější než výklad a fi xují se velmi 
pevně. Používat bychom je měli všude tam, kde se jedná o složitější části 
tématu, a vždy, kdy chceme, aby se účastníkům probrané téma důkladně 
usadilo v paměti.

  Příklad

Zkusili jste někdy bez ukázky popsat stabilizovanou polohu? Kleknete si u boku 
postiženého. Bližší dolní končetinu postiženého pokrčíte v koleni. Horní končeti-
nu na stejné straně zasunete pod hýždě postiženého. Přeložíte horní končetinu, 
která je od vás dále, přes břicho postiženého a s její pomocí převalíte pacienta 
na bok. Pomáháte si při tom druhou rukou, kterou tlačíte na pokrčené koleno 
směrem k sobě. Tlakem na bradu a čelo vyvoláme záklon hlavy, obličej se tak 
ocitne na hřbetu ruky, která je dlaní k zemi. Hlava je tak podložena vlastní 
rukou a stabilizovaná.

Pěkně a určitě věcně správně popsáno. Kolik posluchačů však tento vý-
klad bez potíží pochopí? Kdo z nich pak bude schopen aplikovat a zachránit 
tak lidský život? Proto tedy lépe než několikrát výklad opakovat, diktovat 
a případně kreslit obrázky je pro výuku daleko efektivnější danou polohu 
předvést a nechat účastníky, aby si ji vyzkoušeli. A není to jen záležitost 
zdravovědy. Tato metoda se dá efektivně aplikovat u matematických či 
ekonomických vzorců, na vedení obchodního jednání i u SWOT analýzy 
či struktury efektivní prezentace. Praktická ukázka má ve výuce cenu zlata.

Pro praktickou ukázku lze použít i předmět přednášky. Například ha-
sičský přístroj upoutá pozornost a zároveň si posluchači mohou uvědomit, 
jak se orientují ve značkách na něm uvedených, případně jej vzít do ruky 
(pokud se jedná o zaníceného lektora s větším fi nančním rozpočtem na 
daný kurz, možná by stál za to i řízený požár s ukázkou hašení).

Stejné je to i s používáním příkladů. Slouží k rychlému a přesnému 
pochopení probíraného učiva a k jeho fi xaci. Pokud používáme příklady, 
dbáme na to, aby je posluchači snadno pochopili. Neméně důležité je i to, 
že musejí vycházet z  jejich praxe. Jen takto aplikované příklady budou 
plnit svůj účel.
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  Příklad

Tentokrát příklad z práva: při výkladu § 13 trestního zákona pro účastníky 
kurzu sebeobrany.

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na 
zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, 
byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

Jednou jsem si pro zajímavost změřila, jak dlouho trvá, pokud mají lidé 
vysvětlit, co tento paragraf přesně sděluje. Diskusi přerůstající v hádku jsem 
ukončila po dvaceti pěti minutách. Příklady jsem to zvládla za tři minuty.

  Příklad

Pokud nám dá někdo facku, potom odchází a my jej napadneme zezadu lahví 
od vína, je to napadení, a ne nutná obrana. Bránit se můžeme ve chvíli napa-
dení, tedy při déle trvajícím nebo právě probíhajícím útoku, nebo když vidíme, 
že na nás útočník běží s napřaženou zbraní či rukou, tedy v okamžiku přímo 
hrozícího útoku.

Jestliže nás někdo bije pěstí a my mu zlomíme v sebeobraně ruku, jedná se 
zpravidla o přiměřenou obranu. Když jej však zastřelíme, je to obrana nepři-
měřená (zde samozřejmě záleží i na dalších okolnostech – na počtu útočníků, 
fyzické zdatnosti atd.).
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Zpětná vazba činí z monologu dialog, z výkladu vzdělávání a z práce spo-
lupráci. Jakmile ji lektor začne správně používat, postoupí o kvalitativní 
úroveň výše.

Stejně jako dialog by měla zpětná vazba proudit oběma směry – od 
lektora k účastníkům a od účastníků k lektorovi.

4.1 Zpětná vazba pro účastníky

Proč vlastně dávat účastníkům zpětnou vazbu? Zcela určitě to není jedno-
duché a je třeba všechny kroky pečlivě zvažovat. Naše hodnocení má být co 
nejobjektivnější. Musíme neustále sledovat posluchače, psát si poznámky, 
být připraveni na případný nesouhlas. Z jakého důvodu a proč by si lektor 
měl takto „komplikovat” svou práci? Tady jsou některé důvody:

 motivace účastníků,
 zapojení,
 cílené zlepšování,
 posílení autority,
 interakce,
 prvek soutěživosti aj.

Zpětnou vazbu můžeme účastníkům poskytovat mnoha různými způ-
soby – záleží pouze na lektorovi, který způsob si vybere a bude aplikovat. 
Základní rozdělení je skupinová a individuální zpětná vazba. Obě mohou 
samozřejmě fungovat i souběžně.

Skupinové hodnocení se používá v těchto případech:

 lektor má velkou skupinu a potřebuje ušetřit vymezený čas,
 hodnotíme negativní prvky, které se objevují u většiny účastníků,
 chceme vyvolat týmovou soutěživost – skupinu rozdělíme do týmů a ty 

poté hodnotíme jako jeden celek,
 účastníci nejsou připraveni na zpětnou vazbu (výrazně snížené sebevě-

domí, negativní naladění apod. – skupinovým hodnocením je postupně 
na zpětnou vazbu zvykáme a můžeme časem přejít k individuálnímu 
hodnocení).

Zde můžeme využít manažerskou zásadu při poradách – při kritice ne-
jmenuj, ale chval konkrétně.
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Pokud zvýrazníme nedostatek, který se ve skupině objevuje, aniž bu-
deme jmenovat, „pachatelé” si to uvědomí a pro ostatní to bude varová-
ní. Vyhneme se tak přímé kritice, která nepůsobí na účastníky motivačně 
a může je destabilizovat.

  Příklad

Děkuji za vaše příspěvky. Velmi jste mě překvapili kvalitou přípravy. Dali 
jste si záležet nejen při výběru tématu, ale i při jeho zpracování, které bylo 
na vysoké úrovni. Při sledování vašich prezentací jsem si povšimla častého 
jevu – většina z vás nemluví k publiku, ale směrem k oknu či k fl ipchartu. 
To poněkud snižuje kvalitu projevu a také nabourává pozornost posluchačů. 
Pokuste se při dalším kole zaměřit na to, abyste mluvili směrem ke svým ko-
legům a sledovali je očima. Úroveň vaší prezentace i pozornosti posluchačů 
to posune výrazně výš.

Nyní něco k metodám, kterými můžeme zpětnou vazbu podávat.

Odměna na jmenovky

Rychlou a pro účastníky zábavnou a motivační metodou jsou razítka na 
jmenovky. Někteří kolegové používají hvězdičky, nálepky apod., ale prin-
cip je stejný. Za iniciativu, správnou odpověď či jakoukoliv jinou aktivitu, 
která je lektorem (či účastníky) ohodnocena, dá lektor razítko na jmenovku 
daného účastníka. Pokud se vám tato metoda zdá pro většinu kurzů či 
účastníků  dětinská, mohu vám z vlastní praxe říct, že funguje u nezaměst-
naných i u top managementu a osvědčuje se v tématech od komunikace 
přes manažerské kurzy až po pracovní právo. Probudí v lidech jejich dětské 
Já (Berneho analýza) a znovuzrozená hravost jim pomůže lépe vstřebávat 
a zvládat i složitější témata. Účastníci s největším počtem razítek jsou sa-
mozřejmě odměněni. Prémií může být jisté privilegium, bonbon či fi remní 
blok. Důležité je, aby odměnu skutečně dostali.

Hodnocení neboli TNT

Této metodě se často říká hodnoticí sendvič či hamburger, já si ji nazvala 
TNT, a to proto, že zpětná vazba je při špatném použití opravdu výbušný 
materiál. Mějte to prosím na paměti a nepoužívejte ji neuváženě:
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Tohle se povedlo (co konkrétně se nám líbilo a proč).
Na tomhle zapracuj (co zlepšit pro příště a proč).
Tak to bude vypadat (motivace ke změně – co se stane, když to zlepšíš).

Slouží nejen k hodnocení na kurzech, ale i v zaměstnání či doma. Je-
jím úkolem je nejen chválit, ale jmenovat i případné nedostatky tak, aby 
nedemotivovaly, ale naopak povzbudily k  lepším výkonům. Vychází ze 
základního poznatku: všichni dělají něco dobře. Jestliže nás někdo po-
chválí, máme z toho velmi dobrý pocit, který nás výrazně motivuje. Na 
tomto principu vychováváme malé děti – chválíme je za všechno, za co je 
to možné. To výrazně přispívá k jejich učení se čemukoliv: od sociálních 
návyků po chůzi či mluvení. Bohužel tento stav se láme ve věku, kdy děti 
začnou chodit do školky. Začínáme brát jako samozřejmost, že dítě něco 
umí dobře, a jsme zvyklí kritizovat to, co se mu nepovede. Tím začínáme 
brzdit jeho vývoj. Tento jev ale platí kdekoli. Kritika velmi často přetrvává 
i v pracovní sféře.

Pochvala, respektive její nedostatek, je jedním z hlavních důvodů, proč 
dochází k prudkému poklesu schopnosti učení. Je samozřejmé, že pokud 
budeme jen chválit a přehlížet chyby i nedostatky, zdeformujeme výchovu 
(ať dětí či dospělých) opačným směrem. Je třeba citlivě skloubit obojí do 
komplexního motivujícího celku.

Budeme tedy vycházet z několika základních atributů:

 Pochvala motivuje k lepším výkonům.
 Kritika demotivuje.
 Každý dělá něco dobře.
 Chyby zpravidla neděláme schválně.
 Je třeba upozorňovat na chyby, abychom zajistili jejich odstranění.

Pokud skloubíme všechny tyto záležitosti, přijdeme chtě nechtě na něco 
podobného, jako je mé TNT.

 Pochválíme, co bylo dobře.
 Řekneme, co se může zlepšit.
 Budeme motivovat.

Princip je jednoduchý. Pokud chceme dát dítěti (či psovi nebo jakékoli 
osobě) lék s ošklivou chutí a chceme, aby ho bez protestů přijalo, zabalí-
me jej do něčeho příjemného. To příjemné nám pomůže překousnout to 
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hořké. V celém motivačním hodnocení je důležité si uvědomit jednu velmi 
důležitou věc. Nepřemýšlejte na ním jen jako nad způsobem, jak zaobalit 
kritiku – hodnocený to vycítí a celý efekt je pryč. Je třeba změnit způsob 
uvažování nad zpětnou vazbou. Berme ji jako vyrovnané hodnocení vý-
konu. Samotným nám to pomůže v reálném pohledu na situaci. Lépe bu-
deme přijímat i nám nesympatické účastníky školení. Zavrhněme v tomto 
případě (jinde se hodí, nyní ne) slovíčka jako kritika, negativa, nepovedlo… 
Směřujme své hodnocení motivačně a efektivně – Tohle zkus udělat jinak, 
s tímto se ti bude lépe pracovat…

  Příklady

Zadám úkol vytvořit tabulku v Excelu pro použití v hromadné korespondenci. 
Účastnice (velmi snaživá maminka po mateřské, která se chce zavděčit a do-
kázat, že práci zvládne) poslouchá jen na půl ucha a začíná pracovat dříve, 
než jsou řečeny všechny instrukce. Tabulku dokončí jako první, nicméně pro 
požadovaný účel je naprosto nevhodná. Účastnice zapomněla na oslovení (pan/
paní) a celou adresu zadala do jednoho sloupce.

Přímé zhodnocení nedostatků by bylo pro tuto účastnici naprosto nevhodné. 
Její snížené sebevědomí spolu se submisivní povahou a strachem o místo by 
způsobilo přinejmenším pláč, sebekritiku, ještě větší podceňování apod. Naším 
úkolem naopak bylo její sebevědomí zlepšit a uklidnit ji. Pokusme si ukázat oba 
způsoby – kritiku a hodnoticí sendvič.

Příklad: kritika
To je sice pěkné, že jste skončila jako první, ale možná by bylo lepší, kdybyste 
lépe poslouchala zadání. Jak chcete tuhle tabulku využít pro hromadnou ko-
respondenci? Chybí vám oslovení, adresu jste umístila naprosto nevhodně do 
jednoho sloupce. Tohle se nedá použít. Opravte to.

Příklad: motivační hodnocení
Děkuji, Vlasto, vaše pracovní výkonnost je vysoká. Tabulku jste zpracovala 
v nejlepším čase a její grafi cké ztvárnění je moc pěkné. Za to si určitě zasloužíte 
pochvalu. Pokud byste ji chtěla použít jako podklad pro hromadnou korespon-
denci, doporučuji ještě rozdělit adresu na tři části – ulice, PSČ a město, aby 
obálka vypadala úhledně, a doplnit oslovení. Nebojte se v klidu vyslechnout celé 
zadání, jste velmi efektivní a rychlá, takže se nemusíte bát zdržení a pomůže 
vám to si práci rozvrhnout. Pokud tyhle jednotlivosti opravíte, vaše práce bude 
patřit k nejlepším ve skupině. Děkuji za pěkný výkon.

Radka Burdychová » , ,



44

Lektorské fi nty

Hodnocení na fl ip

Pokud máme účastníky rozděleny do týmů, které jsou stálé, je velmi výhod-
né jejich výsledky zaznamenávat na fl ipový papír, který je vyvěšen neustále 
na očích. Takto mají přehled o průběžných výsledcích a jsou motivováni 
k soutěživosti.

Způsob zaznamenávání na fl ipchart je na rozhodnutí lektora – mů-
žeme psát známky (známkovou škálu však nedoporučuji, příliš evokuje 
školu a může působit demotivačně), body, hvězdičky či razítka. Snažíme 
se o objektivnost a spravedlnost. Lektor si musí uvědomit, že pokud má 
nevyrovnanou skupinu, je třeba brát v úvahu ne celkový výkon, ale posun 
účastníků.

Pokud chceme, aby zpětná vazba byla výraznější, rozdělíme fl ipchart 
na oblasti, ve kterých účastníky hodnotíme (například týmová spolupráce, 
komunikace, kreativita, efektivita…) a body zapisujeme do daných sloupců. 
Je pak jasně patrné, ve které oblasti jednotlivé týmy vynikají nebo naopak, 
kde se vyskytují nedostatky. U skupin s předpokladem sebevědomí a sou-
těživosti můžeme dávat i minusové body (či obrázky). Používáme to zpra-
vidla u manažerů a obchodníků. Ti jsou schopni zvládnout bez problému 
i výraznější kritiku, protože je běžnou součástí jejich práce.

Na fl ipchart však můžeme hodnotit i jednotlivce. Používá se to zvláště 
v těch případech, kdy účastníci nejsou kolem stolů usazení v „účku” a ne-
vidí na sebe navzájem a tím pádem ani na jmenovky. V těchto případech 
hvězdičky či body na jmenovkách nepřinesou ten správný efekt – účastníci 
vzájemně nevidí, kolik má kdo bodů, a nepodněcuje je to k soutěžení. Místo 
jmenovek tedy zapisujeme body na fl ipchart (jako u skupin) a všichni tak 
mají přehled, jak na tom právě jsou. Také lze jasně poznat, v čem jsou nej-
silnější a kde mají prostor pro zlepšování.

  Příklad

Jméno Komunikační 
dovednosti

Aktivita ve 
výuce Kreativita SOUČET 

BODŮ

Jarmila 2, 3, 1, 1 1, 1, 1, 2 1 13

Mirek 1, 2 1 2, 3, 3 12

František 1, 1, 3, 1, 2 1, 2, 2, 2 3, 3, 1 22

Eva 2, 3, 2, 1, 1, 3 2, 1, 1 3, 2 21
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Písemné hodnocení

Lektor často zpracovává na závěr kurzu písemné hodnocení buď celé sku-
piny či jednotlivých účastníků. V těchto případech si musí se zadavatelem 
před zahájením kurzů (školení) ujasnit, které oblasti mají být hodnoceny 
a v průběhu školení si psát poznámky. Osobně mi velmi pomáhá zakreslení 
(či foto) účastníků podle toho, jak jsou usazení v učebně. Když se později 
na nákres podívám (i po delší době), mnozí účastníci se mi jasně vybaví. 
Doporučuji psát tato hodnocení formou TNT, aby nebyla příliš jednostranná 
(ať v pozitivní, či negativní rovině). Lektor i zadavatel by si měli uvědomit, 
že účastníci se na školení (zvláště krátkodobém) mohou projevovat zcela 
jinak než v běžném pracovním procesu, a je tedy třeba tato hodnocení 
vnímat s určitým nadhledem. A ať se jakkoliv snažíme o objektivitu, jsou 
tato hodnocení výrazně subjektivní, protože vycházejí pouze z pohledu 
lektora a atypického prostředí kurzu. Mám ještě výbornou zkušenost s tím, 
že účastníky seznámím s mým úkolem je v závěru písemně ohodnotit a také 
nastíním oblasti, ve kterých to bude probíhat (to zpravidla působí motivač-
ně a zároveň si sami účastníci uvědomí, co je důležité) a na závěr udělám 
kolečko, kdy si sami účastníci řeknou, co si myslí, že mám v hodnocení na-
psáno a já řeknu svůj pohled. Takto otevřené chování velmi oceňují a jejich 
sebehodnocení se často blíží tomu mému.

  Příklad reálného stručného hodnocení skupiny pro zadavatele

Hodnocení skupiny:
Skupina osmnácti účastníků (pracovníci telemarketingu)
– Účastníci přistupovali ke školení pozitivně.
– Nejsou vyhořelí ani nemají problémy se stresem.
– Potřebují povzbudit sebevědomí zvyšováním své odbornosti (ne technické, 

ale obchodní).
– Skupina je celkem přístupná argumentům.
– Kamarádí se (dobrý kolektiv), nejsou však TÝM.
– Naprostá většina tuto práci teď dělat chce.
– Nízké sebevědomí ve vztahu k práci.
– Nezdary svalují na zástupné věci (technika, motivace).
– Na školení poněkud vázla fi remní kultura – vulgarismy (je třeba je tlačit 

k odreagování jinou formou), pozdní příchody, opouštění školicí místnosti 
v průběhu bloku.

– Pohodová atmosféra – VELKÁ šance na změny.
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Doporučení k dalšímu rozvoji:
– Rozbory hovorů (konkrétních, ne hraných), a to jak těch dobrých, tak těch 

špatných – v malých skupinkách postupně pouštět a hledat náměty na zlep-
šení, všímat si dobrých věcí, navrhovat změny a zkoušet je.

– Tréninky v menších skupinách (nanejvýš polovičních) s kamerou a mag-
netofonem zaměřené jen na jednu konkrétní činnost: zdolávání námitek, 
tah na branku (nejproblematičtější části rozhovoru, kde mají blok a špatné 
návyky – argumentace bez uklidnění, ironické tóny, strojový hlas…).

– Účelově míchat týmy jednak na školeních, ale i v zaměstnání – motivovat 
týmovou částí odměny.

– Společný outdoor na teambuilding – potřebují se sladit jako tým a vzájemně 
se podporovat, zvyšovat si sebevědomí a učit se od kolegů (nepřijímají ani 
nehledají to dobré u ostatních, aby se přiučili).

– Zavést hodnoticí pohovory nejméně jednou za čtvrtletí.
– Používat hodnoticí sendvič při denní práci (sebevědomí a motivace) – jsou 

velmi vděční a dobře reagují na povzbuzení a slovní motivaci.
– Doporučujeme development centre na stanovení slabých míst a rozvojového 

plánu.
– Používat občas parlamentní diskusi, aby pochopili rozhodnutí vydaná ve-

dením.
– Mít připraveny argumenty pro rozhodnutí (nechápou některá rozhodnutí 

nadřízených, bagatelizují je, cítí se demotivováni).
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4.2 Zpětná vazba pro lektora

Nejen lektor by měl poskytovat zpětnou vazbu. Pokud se chce zlepšovat, 
je třeba, aby si i on zpětnou vazbu vyžádal. Může se mu jí dostat několika 
způsoby či jejich kombinací.

4.2.1 Zpětná vazba pokrokem účastníků

Jestliže účastníci či jejich naprostá většina (nejméně sedmdesát pět procent) 
dosáhnou požadované úrovně znalostí či dovedností na konci kurzu, je 
zřejmé, že lektor odvedl dobrou práci.

4.2.2 Zpětná vazba od kolegy

Výborným způsobem zpětné vazby a vzájemného benchmarkingu (vý-
měny zkušeností) je zpětná vazba od kolegy, který se jako účastník či ne-
stranný posluchač zúčastní daného kurzu. Je možné se domluvit na tom, 
které kategorie se budou hodnotit a lektorovi se tak dostane erudovaného 
hodnocení.

4.2.3 Zpětná vazba od účastníků

Samozřejmou součástí školení, tedy jeho závěrečné části, by měla být zpět-
ná vazba od účastníků. Ta může mít formu písemnou, a to individuální či 
skupinovou (ať již do připraveného formuláře či na fl ip). Používá se i slovní 
hodnocení.

Kategorie, které budou hodnoceny, by si měl lektor zvolit dopředu. 
U písemného hodnocení lze kategorie předepsat do formuláře a u ústního 
promítnout dataprojektorem či napsat na fl ip. Takto se lektor pojistí, že 
účastníci budou hovořit k věci a hodnocení bude relevantní.

Velmi důležité je to, co vlastně budou účastnící hodnotit. Záleží na účelu: 
k čemu lektor hodnocení potřebuje? Pokud jen jako důkaz spokojenos-
ti účastníků, zaměříme se na emoční stránku: co se vám na kurzu líbilo? 
Jestliže chceme podklad pro doložení účinku školení, je třeba zdůraznit, 
co se naučili, případně, co budou používat v praxi. Další důvod hodnocení 
je případná akvizice. Potřebujeme tedy, aby se účastníci vyjádřili i k tomu, 
v jakých dalších oblastech se chtějí vzdělávat či co ještě chtějí zdokonalit.
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  Příklad souhrnné tabulky hodnocení kurzu
(jsou zde sepsány všechny poznámky osmnácti účastníků kurzu)

Co bylo užitečné:
–  bezkonkurenčně uklidňování
–  soutěže proti usnutí
–  13× námitky
–  8× stres
–  uklidnění
–  5× asertivita
–  prolomení ledu
–  zaujmout
–  2× rozbor klientů
–  psychologie
–  2× vše se hodí
–  nové informace pro nováčky
–  2× vyhoření
–  2× chválení – sendvič
–  uklidnění klienta
–  motivace
–  týmová práce
–  2× komunikace

Na co se příště zaměřit:
–  2× trénink rozhovorů
–  8× námitky
–  náslechy
–  každou námitku jednotlivě
–  stres
–  3× uklidnění klienta
–  nákupní signály
–  problémy ve fi rmě
–  vše – cvičit a opakovat
–  stručnost a jasnost rozhovoru

Co se mi líbilo:
–  aktivní přístup školících
–  vlajka
–  témata
–  kreativita
–  3× stres
–  psychologie
–  2× psychologické testy
–  předvádění na konkrétních 

příkladech
–  škola hrou
–  trénink
–  deka
–  týmová práce
–  zábavnější forma
–  názorné příklady
–  asertivní techniky
–  uklidnění klienta
–  vyhoření
–  2× námitky
–  2× chválení – sendvič
–  testy
–  hry
–  soutěže
–  kvíz
–  blbnutí
–  jak pracujeme
–  2× kreativita
–  rozdělení klientů

Náměty na zlepšení:
–  4× více času
–  děkuji
–  více testů na zjištění vlastností, 

které nám chybí k práci
–  2× menší skupiny
–  2× více tréninku
–  zaměřit se podrobně na jedno téma 

na jednom školení
–  více dnů, méně hodin
–  nedávat trestné body za pozdní 

příchody
–  zvyšování sebevědomí lehce 

zdlouhavé
–  není co zlepšovat, školení bylo 

vynikající
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Příklad trochu jiné tabulky – formulář pro studentský seminář

HODNOCENÍ SEMINÁŘE
Jméno: Co se mi líbilo Co by se mohlo zlepšit
U témat

U lektora

Zázemí semináře

Co použiji

Možnost dalšího 
semináře – Ano, 
Ne a jaká témata

Vzkaz lektorovi 
či profesorům
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Tentýž formulář, tentokrát vyplněný za všechny účastníky semináře
Lektor zde může čerpat mnoho podnětů pro hodnoticí schůzku, 
další akvizici či návrh na změnu způsobu vyučování.

HODNOCENÍ SEMINÁŘE 2003
Jméno: Co se mi líbilo Co by se mohlo zlepšit
U témat zajímavý seminář, dozvěděla jsem 

se spousty zajímavých informací 
/ navazovaly na sebe, dobře 
vysvětlené / že jsme byli zařazeni 
do her, tím to bylo oživené / bylo 
to super, myslím, že mě to něco 
naučilo, nebylo to nudné / bylo 
to vhodné, poučné / zajímavost, 
užitečnost / dobře vysvětlené 
/ dobré téma / hodně mě to 
poučilo do dalšího života, některé 
rozpracování úkolů / zapojení 
do her, je to poučné do dalšího 
života / bylo to velmi poučné 
a výchovné, bylo to i formou hry, 
mohli jsme si to sami vyzkoušet 
/ připravenost a pro nás přínos 
/ oživení témat interaktivním 
zapojením posluchačů, zajímavá 
témata i celý seminář, velice se 
hodící do života

krátká doba semináře / že to 
bylo tak krátké, málo času, 
strašně namačkané, málo 
podrobné / nebyl čas probrat 
toho víc a procvičit si to / vše 
se točí jen kolem ekonomiky 
řízení fi rmy, chybí obyčejná 
práce / bylo to málo obsáhlé 
a moc krátké / životopis 
(nevěděla jsem, co mám dělat)

U lektora nemonotónní přednes, zajímavý 
přednes, dobře a dlouho se dá 
poslouchat a vnímat / dobré 
vyjádření a srozumitelnost, 
dalo se to hned pochopit / 
byla dobrá, připravila nás 
trochu, jak to doopravdy chodí 
/ dobrý výstup, nepřetvařuje 
se, zapadá do kolektivu / 
připravenost / příjemná, 
přirozená, ukecaná / odbočky 
/ zaujala, fajn vystupování / 
příjemná, umí vše hezky vysvětlit 
a hlavě nenudí / přirozenost, 
energičnost, upřímnost / 
dobré vystupování, zábavné, 
upřímná, nepřetvařovala se 
/ hezké vystupování, dobrý 
hlas, neusínala jsem / super 
vystupování, skvělé nápady

neučesané vlasy
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Zázemí 
a organizace 
semináře

bylo to dobré / skvělé, dobrá 
kolektivnost / prostor vyhovoval, 
je to přímo ve škole a je to 
nerušené prostředí / místo bylo 
vhodné, akorát pro seminář / 
dobré / akorát skupina lidí / 
dobré / přirozenost, dobré / bylo 
příjemné, byli jsme v prostředí, 
které dobře známe / příjemné 
zázemí / připravenost dobrá – na 
cizí půdě, místnost vhodná, lépe 
menší skupinky lidí (10)

mohlo to být od 8.00 /
bolely mě oči ze zářivek

Co použiji vypracování životopisu, vystupování při pohovoru / vše, co jsme 
si dnes řekli, abych byla lépe a dříve přijata, dost jsem se naučila / 
doufám, že vše, o čem byla dnes řeč / většinou vše / určitě většinu, 
ale nevím, jestli mi to pomůže, protože určitě nechci pracovat jako 
sekretářka / mnoho, byla tu spousta zajímavých věcí / co nejvíce 
informací / co možná nejvíce všeho / to, co budu potřebovat, asi vše 
a hodně sil / co možná nejvíce / pokud si zapamatuji, tak použiji 
vše, chtělo by to repete

Možnost 
dalšího 
semináře 
– Ano, 
Ne a jaké 
témata

13× ano / dále rozvíjet vědomosti, jak získat práci / více rozebrat 
a podobná navazující témata / je jedno, jaké téma, hlavně ať 
nám to dá něco do života / navazující (práce, rodina…) / stejná, 
podobná a navazující témata / pokračovat v tomto semináři, 
rozšířit ho / je to hodně poučné, tohle škola neumožní / libovolné, 
věřím, že to bude opět velice zajímavé / jaká jsou nutná / něco 
z psychologie

Vzkaz 
lektorovi 
či profesorům

bylo to super / je to dobré téma a mělo by se vše probírat pro více 
lidí / nefotit a bez přítomnosti profesora (ostych) / příště nefotit / 
bylo to fajn / měli by se tomu více věnovat a poučit se do života / 
děkuji, snad se někam dostanu, určitě budu mít větší možnosti než 
předtím, když se budu držet toho, co jsme si řekli / děkujeme



Týmová zpětná vazba pro lektora
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Dostáváme se k další záležitosti, která nejen učiní naši výuku zajímavou 
a podnětnou, ale hlavně způsobí, že si účastníci budou témata lépe pama-
tovat, a dokonce je i aplikovat v praxi.

Motivační zpětná vazba a interaktivita jsou kameny mudrců pro lekto-
ry – přetaví cokoliv v zajímavou výuku (od porady přes školení bezpečnosti 
práce až po přednášku o mikroekonomii).

Na každém školení školitelů, při všech konzultacích s lidmi, kteří se chtějí 
naučit lektorovat zajímavě, slýchávám často stejné argumenty: „Mé téma 
se interaktivně školit nedá.” Pokaždé dokážu, že to není pravda. Nenarazila 
jsem za svou lektorskou praxi na téma, které by nešlo udělat zajímavě a in-
teraktivně. (Nejčastěji se takto argumentuje v tématech právních, počíta-
čových, ekonomických a matematických.)

Pokud je váš pohled opravdu takto limitován a vy nenacházíte prostor 
pro efektivní interaktivitu a přiblížení se k posluchači, obraťte se na odbor-
níka, který vám poradí. Uvidíte, že je možné ve stejné době (interaktivita 
nemusí čas kurzu prodloužit, stejně dobře jej zkracuje – Einstein by se divil!) 
přednést téma tak, aby zaujalo a vaši posluchači si je snadno zapamatovali.

Poučky říkají, že člověk je schopen se soustředit dvacet minut. Nejsem 
si tím tak docela jistá – na některých přednáškách usínám mnohem dříve. 
Nicméně vezmeme tento údaj jako hranici.

Dvacet minut je tedy maximální čas, kdy by se měli posluchači soustředit 
na stejnou věc: nanejvýš dvacet minut vnímat náš monolog (i když tady je 
to raději tak čtvrtinu – pět minut je optimum, a to ještě proloženo příklady), 
nejvýše dvacet minut řešit test, diskutovat atd.

Po této době musí následovat „restart” mozku. Je nutné něčím poslu-
chače probudit, povzbudit, aby myšlení „naskočilo” zase v plném režimu. 
K tomu nám slouží nepřeberné množství interaktivních technik. J. A. Komen-
ský se to snažil zavést již před dvěma stoletími. Tento způsob učení nazval 
škola hrou. Velmi mě mrzí, že za dvě stě let se ještě nestalo standardem ve 
výukovém procesu.

Interaktivní techniky by se neměly příliš opakovat, mohou se totiž brzy 
okoukat a přejíst. Snažme se je proto v jednom dni co nejvíce střídat. V pří-
padě, že se brzy po sobě dvě opakují a nechceme je z nějakého důvodu 
měnit (přesně zadané výstupy apod.), můžeme výuku oživit tím, že se jed-
nou budou dělat individuálně a jednou v týmech. Týmová práce může dát 
i obyčejnému testu rozměr teambuildingové techniky: můžeme u něj sle-
dovat schopnost prosazení členů týmu, jejich vzájemné komunikace apod. 
Běžné techniky tak získávají možnost širšího uplatnění. Střídání individuální 
a skupinové práce dává také možnost zapojit střídavě do výuky jak bázlivější, 
tak autoritativnější účastníky.
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5.1 Proč se lektoři interaktivitě brání

Důvodů, proč se lektoři interaktivitě ve výuce vyhýbají, je mnoho. Uvedu 
jen některé z nich, a to ty, se kterými se setkávám nejčastěji. U mnohých 
lektorů se pak i překrývají.

Nezájem

Někteří lektoři svou práci nedělají s nadšením, práce s lidmi je nebaví. Mož-
ná zpočátku byli „zapálení”, ale postupem času zlhostejněli a otupěli. Pro 
některé (zvláště interfi remní) je to práce navíc, o které si myslí, že poslu-
chače nezajímá (přiznejme si, jak moc se my sami těšíme na školení BOZP 
a podobně). Pokud patříte k této skupině lektorů a tuto knihu si navzdory 
svým názorům koupíte, zkuste některou z technik použít. Uvidíte, že školení 
posluchače zaujme a začne motivovat i vás!

Čas

Většina fi rem chce předat co nejvíce informací v časovém úseku několika 
hodin. Lektoři se pak obávají, že při použití interaktivních metod by zadané 
téma nestihli zpracovat. Tady musím zdůraznit, že vhodně zvolené interak-
tivní metody mohou výuku výrazně urychlit. Musíte si ovšem zjistit úroveň 
účastníků, abyste je neučili něco, co znají. Jestliže se zeptáte na jejich oče-
kávání, nebudete přednášet fakta, která nechtějí slyšet, a když je necháte na 
některé pravdy přijít samostatně, budou je vstřebávat daleko rychleji, více 
si zapamatují, a co je důležité, budou je i aplikovat v praxi.

Musíme pečlivě vyvážit kvantitu a kvalitu. Pokud bude výrazně převy-
šovat kvantita – kolik si posluchači zapamatují? Zeptejte se jich za týden či 
za měsíc, co jim z kurzů utkvělo v paměti…

A pro porovnání se zeptejte účastníků interaktivních kurzů. Rozdíly bu-
dou veliké – pohybují se v desítkách procent!

Samolibost

Nebudeme si nic nalhávat. Většina nás – lektorů – je více či méně samolibá. 
Pokud si ale neuhlídáme hranici a budeme se rádi poslouchat při přednášení 
pravd nesmírných i vesmírných, kolik prostoru pro účastníky kurzu zůstane? 
Kolik vlastně dáváte v kurzech prostoru účastníkům? Kolik procent času 
mluví lektor a kolik času „věnujete” posluchačům? Ekonom z přelomu mi-
nulého století Vilfredo Pareto vyřknul své slavné „20 na 80”. Pan Pareto by 
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se asi velmi divil, k čemu všemu jeho výrok používáme. Petr Kazík, iniciátor 
interaktivního a systémově nastaveného vzdělávání, na svých kurzech říká: 
„Lektor ať mluví 20 procent času a účastníci ať pracují těch 80 procent – po-
tom to bude dobrý interaktivní kurz.”

Nepropadněte však iluzi, že lektor něco sdělí, potom si položí nohy na 
stůl nebo se jde projít. „Jen” 80 procent času dělá to nejdůležitější – dává 
prostor posluchačům: koriguje je, motivuje a hodnotí.

Strach

Lektoři začínající nebo jen občasní mají obavy interaktivitu použít. Berou 
ji jako pouhou hru a nechtějí shodit buď sebe, nebo své posluchače. Ale 
interaktivita není jen hra – je to hlavně způsob učení. Pro tyto lektory pak 
doporučuji techniky, které jsou více „seriózní” a pomohou jim odstranit 
obavy z jejich použití.

Dojem výlučnosti tématu

Vyjádření typu „mé téma je tak specifi cké, že interaktivně aplikovat nejde” 
jsou velmi častá a vždy mylná. Nenarazila jsem ještě na téma, které nejde 
učit zábavně a interaktivně. Je sice pravda, že u některých témat musíme 
více přemýšlet, ale toto úsilí se nám i našim posluchačům mnohonásobně 
vrátí. Být lektorem, který umí poutavě naučit právo, makroekonomii či bez-
pečnost práce, nám dává velký konkurenční potenciál. Vyzkoušejte to! Když 
ne pro své posluchače, tak pro sebe – chcete být přece nejlepší!

Nedostatek kreativity

Pokud je lektor analytický typ s nadměrně vyvinutou levou mozkovou hemi-
sférou, může mít s kreativitou při vytváření kurzu problém. Ale i tady se vám 
naskýtá několik možností. Můžete si nechat interaktivní kurz sestavit. Této 
možnosti využívá mnoho kolegů a není to ostuda. Druhá, poněkud nároč-
nější, ale výhledově perspektivnější varianta je kreativitu v sobě vycvičit. 
Zastávám názor, že mozek funguje podobně jako sval. Pokud jej cvičíme, 
jeho práce se neustále zlepšuje. Pokud se jen povalujeme, zakrní. Velmi jej 
ovlivňují dispozice, stejně jako svalstvo. Ale to, že má někdo v genetické 
výbavě perfektní předpoklady být muskulaturní hvězda, neznamená, že 
se jí stane. Pokud nebude cvičit, trénovat a snažit se, jeho výbava zůstane 
nevyužitá. A naopak člověk s průměrným svalovým vybavením dosáhne 
tvrdým tréninkem pozoruhodných výkonů. S kreativitou jsme na tom stejně. 
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Dá se vytrénovat. Existuje mnoho kreativních cvičení a technik. Doporučuji 
proto kurzy tvořivosti. Je nutné popustit uzdu fantazii, nechat se inspirovat. 
Nebát se používat představivost. Uvidíte, že výsledky se dostaví rychle a na 
rozdíl od tréninku svalů nebolí.

5.2 Skloubení interaktivity s tématem

Ať již školíme studenty, nezaměstnané či pracovníky fi rmy, musíme si uvědo-
mit, že kurz není zcela levná záležitost. Organizace, zaměstnavatel, tedy ten, 
který pořádání kurzu fi nancuje, očekává efektivní a produktivní výsledek. 
Není pochyb, že interaktivita a její metody jsou ku prospěchu vzdělávání. 
Musíme však brát v úvahu pohled účastníků na jedné straně a dále zadava-
telů na straně druhé. Pokud v dostatečné míře nevysvětlíme cíle jednotlivých 
interaktivních technik, mohou být považovány za zábavnou „vycpávku” bez 
jasných vzdělávacích cílů. Není úkolem účastníků (a zadavatelů) domýšlet si 
důvody zařazování jednotlivých metod do školení. Je naší povinností jednot-
livé techniky a jejich následný efekt objasnit. U některých je důvod použití 
zcela jasný (závěrečné opakovací testy), u některých bez náležitého vysvětle-
ní zůstane důvod jejich zařazení skrytý (například komunikační hry). Mnohé 
techniky se také dají použít k různým a na první pohled rozdílným cílům.

Například pokud pošleme v lanovém centru účastníka se zavázanýma 
očima přes překážku pouze s navigací kolegy, budeme sledovat následující 
cíle – utužení týmu, komunikační dovednosti, naslouchání, budování důvěry 
a sebedůvěry, adrenalinový odpočinek, odbourání stresu apod. Můžeme 
zdůraznit všechny cíle či se soustředit pouze na jeden, záleží na celkovém 
zaměření školení.

Pokud chceme interaktivitu zdůraznit, necháme účastníky (zadavatele) 
výukové cíle objevit samotné. Co všechno může být cílem tohoto cvičení? 
Uvidíte, že pohled účastníků objeví i další možné cíle, které budou i pro vás 
novým přínosem.

5.3 Časování

Čas je relativní a při školení platí tato poučka dvojnásobně. Pokud nás kurz 
baví a vtáhne nás do výuky, běží čas neuvěřitelně rychle. Pokud se nudíme, 
přednáška je nezajímavá, jednotvárná, utíká čas pomalu. Jedním z našich 
podpůrných cílů je, aby účastníci byli po ukončení školení překvapeni, že 
je výuka u konce, a případně si povzdychli, že čas tak rychle ubíhá. Pokud 
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účastníci napíšou do hodnocení, že by měla být další školení delší a častější, 
je to pro lektora velmi příjemná zpětná vazba.

Vztah k času se školením prolíná v několika rovinách.

Délka školení a jednotlivých bloků

Účastníci musejí být přesně informováni o celkovém trvání kurzu a pře-
stávek. Jestliže po nich požadujeme dodržování časového omezení, sami 
ho musíme bezpodmínečně dodržovat. Prodlužování jednotlivých bloků 
na úkor přestávek apod. je ze strany lektora nekorektní. Přestávky slouží 
k odpočinku a protažení posluchačů, k občerstvení a dalšímu načerpání sil. 
Pokud jim tuto možnost odepřeme, klesá jejich pozornost a soustředění, 
stoupá nervozita a případné protesty. Přestávky nesmějí být kratší než deset 
minut při devadesátiminutovém bloku.

Jak měřit čas

Z výše uvedených důvodů, ale i pro měření času při jednotlivých úkolech 
je třeba, aby měl nejen lektor, ale i účastníci přehled o probíhajícím čase. 
Možnosti máme následující.

Hodiny
 Je výhodné, pokud jsou v učebně k dispozici velké hodiny, na které vidí 

jak lektor, tak posluchači. Někteří lektoři si nosí vlastní velké budíky s vi-
ditelným ciferníkem. Ty pak slouží k měření času přestávek a výukových 
bloků a k obecnému přehledu o čase.

Hodinky
 Mnoho lektorů hlídá čas školení na svých hodinkách. Nepůsobí to však 

na posluchače dobře. Pokud lektor často vyhrnuje rukáv a zjišťuje přes-
ný čas, působí netrpělivě; jako by dával najevo, že jej školení nebaví 
a chce práci s posluchači rychle ukončit. V situacích, kdy odměřuje čas 
samostatné práce, například prezentace jednotlivých účastníků, bude 
je „pokukováním” po hodinkách znervózňovat. Když tedy lektor nemá 
jinou možnost než použít náramkové hodinky, doporučuji sundat je 
z ruky a položit na stůl.

Mobilní telefon
 V současné době jsou mobilní telefony lektory často vyžívány pro měření 

času. Je to zcela určitě lepší a nápaditější varianta než hodinky. V mobil-
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ním telefonu máme k dispozici stopky i přesný čas. Je však nutno umět 
telefon dobře ovládat a hladce ho nastavit pro použití stopek či odpočí-
tání času.

Kuchyňské minutky
 Minutky slouží pouze k měření časového limitu, například při zadání 

úkolů, prezentacích apod. Jejich nevýhodou je však většinou příliš vý-
razný zvuk, který na některé posluchače může působit rušivě. Pokud se 
rozhodneme pro tento způsob měření času, je vhodné zvuk ztlumit.

Stopky
 Stejně jako minutky je můžeme použít pouze při měření časového limitu.

Přesýpací hodiny
 Osobně používám tříminutové přesýpací hodiny pro měření časového 

limitu. I zde najdeme určité nevýhody – odměřují pouze jednu omezenou 
dobu, jsou křehké, leckdy rozměrné. Nicméně výhody této „časo míry” 
převažují. Rozhodně upoutají pozornost posluchačů. Neznervózňují, spíše 
naopak – přinášejí uvolnění. Všichni na ně dobře vidí. Například při prezen-
tacích si účastník hodiny obrací sám ve chvíli, kdy je připraven. Průběžně 
pak může sledovat „odsypávaný” čas a svou prezentaci tak přizpůsobí.

Způsob hlídání a měření času je zcela na kreativitě a vynalézavosti osoby 
lektora; cokoliv však používá, musí bezchybně ovládat.

Jak zadávat čas

V případě, že lektor (alespoň minimálně) používá ve své výuce interaktivní 
prvky, musí účastníkům zadávat i čas na zpracování či prezentaci úkolů. Je 
nutné se na tuto skutečnost zaměřit již při přípravě kurzu. Musíme pečlivě 
zvažovat, kolik nám jednotlivá technika zabere času. To pak úzce souvisí 
s počtem účastníků kurzů (nebo školení). Počet tří účastníků navíc se může 
zdát bezvýznamný anebo naopak bude o tři účastníky méně, než bylo 
původně plánováno. Pokud lektor tuto skutečnost při přípravě podcení 
a nepřizpůsobí pružně čas, může se jeho ztráta (či naopak přebytek) za 
celý den projevit řádově v desítkách minut.

Pokud zadáme přesný čas na splnění úkolu, je vhodné zapsat čas začátku 
i konce na fl ipchart. Je to informace jak pro lektora, tak pro účastníky.

Správně vybraný způsob měření času může být sám o sobě motivačním 
prvkem.
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  Příklad

Zadáme pokyn:
– Kdo do dvou minut napíše nejvíce…
– Skupina, která jako první vytvoří desatero zásad, zastaví čas a získá bod.
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6.1 Testy

Testy jsou jednou z nejčastěji používaných interaktivních technik ve vzdě-
lávání – ať už na školách při zkoušení, nebo třeba v autoškole.

Jsou snadno vyhodnotitelné a porovnatelné. Do jisté míry jsou jednou 
z nejefektivnějších metod v poměru náročnosti přípravy, času přípravy i vy-
pracování, hodnocení a fi nančních prostředků vynaložených na test.

Testy rozdělujeme na:

znalostní (teoretické),
dovednostní (praktické),
psychoanalytické (osobnostní).

Já si testy rozděluji do pěti úrovní – levelů:

very easy,
easy,
middle,
hard,
special.

6.1.1 První level – „very easy”

Na této úrovni jsou testy, které jsou velmi jednoduché na vyplnění a samot-
né zvládnutí. Pokud jsou k dispozici varianty, je správná odpověď jedno-
značně identifi kovatelná. Jejich úloha není kontrolní (hodnoticí) – má zcela 
jiné cíle.

 Jejich cílem je něco účastníkům sdělit – základní informace, poučky 
apod. Mají je navnadit na téma, rozptýlit i pobavit, případně jim 

zvednout sebevědomí.

Testy (i tyto „odlehčující”) se musejí pokaždé týkat tématu. Účastníci by 
neměli nabýt dojmu, že si bezúčelně hrají apod. Vždy, před každou inter-
aktivní technikou (nebo po ní), sdělíme cíl, kvůli kterému jsme zrovna takto 
pracovali. A to platí i o testech.
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Testy první úrovně by neměly trvat dlouho (zhruba pět minut) a tím 
pádem nemají mnoho otázek – obvykle tři až pět. Při delším testu se účast-
níkům může zdát, že je podceňujeme, případně nemotivujeme.

Řadíme je zpravidla na začátek výuky nebo bloku. Navozují téma a zá-
kladní informace o něm. Případně ve chvílích upadající koncentrace mají 
testy účastníky „restartovat” a připravit je na další výuku.

  Příklad

Soubory v počítači kopírujeme:
a) na kopírce
b) klávesami Ctrl+Alt+Del
c) klávesami Ctrl+C

Mozkem počítače nazýváme:
a) procesor
b) monitor
c) myš

Pracovní smlouva musí obsahovat:
a) zdravotní stav zaměstnance
b) druh práce
c) potvrzení o bezinfekčnosti

Diskriminace je například:
a) postihování kouření na pracovišti
b) vytýkání neplnění úkolů
c) znevýhodnění kvůli pohlaví

Jak počítač nejčastěji chytne virus?
a) přes mikrofon
b) přes internet
c) při obsluze špinavýma rukama

Příklady praktických testů
Na stůl postavíme pěnový hasicí přístroj, kbelík vody a deku a zeptáme se 
účastníků školení BOZP, co by použili při požáru elektrického zařízení.

Na fi gurantovi nebo fi guríně označíme tři body – krk, zápěstí a stehno – 
a zeptáme se účastníků, kam by přiložili škrtidlo u rozsáhlého tepenného krvá-
cení v horní oblasti lýtka.

Radka Burdychová » , ,
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Těmito testy nikoho „nenachytáte” (pokud ano, je někde chyba – buď 
jste špatně odhadli úroveň účastníků a neumíte se přizpůsobit jejich úrovni, 
nebo v případě, že se jedná o ojedinělý případ, účastník špatně odhadl sebe 
a ve skupině není dobře umístěn).

Tím, že jsou odpovědi vcelku jasně dané (dle úrovně znalostí a doved-
ností účastníků), účastníci buď znají odpověď, nebo si odvodí správnou 
možnost. Pokud ji věděli, jen se ubezpečíme, že můžeme pokračovat dále 
a výše. Pokud ji neznali a odvodili si ji, tak si znalosti doplnili a my také mů-
žeme pokračovat. Navíc se u testu odreagují, pobaví – takzvaně restartují 
mozek – a jsou připraveni nás další čtvrthodinu vnímat.

Vytvořit tento test trvá zhruba stejně dlouho jako ho vyplnit – tedy asi 
pět minut. V případě, že nemáte zrovna svůj den nebo nejste příliš tvůrčí, 
možná vám příprava potrvá trochu déle. Nicméně i v případě méně kreativ-
ního a unaveného lektora je to opravdu záležitost krátkého časového úseku 
a dá se stihnout i o přestávce mezi bloky nebo v okamžiku, kdy účastníci 
zpracovávají úkol a zdají se nám unavení a nepozorní.

6.1.2 Druhý level – „easy”

Na této úrovni je obtížnost testů velmi podobná té první. Postrádá však 
jistý humorný prvek – ať přímý, či vyplývající z jednoduchosti. Nicméně 
stačí, aby si účastník pečlivě přečetl zadání a pak by s vyplněním neměl mít 
sebemenší problém.

Cíle této úrovně testů jsou opět sdělovací – poukázat na základní in-
formace, poučky apod., případně je naladit na téma, rozptýlit je a také jim 
zvednout sebevědomí.

Tyto testy mohou být trochu delší. Mohou mít podobu několika otázek 
za kapitolou až po jednostránkové testy. Vytvořit je trvá déle (podle počtu 
otázek) a varianty odpovědí by měly být dvě, nanejvýš tři. Lektor takový 
test vyrobí přibližně za půl hodiny a účastníci ho vypracují za pět až deset 
minut. Dalších pět až deset minut nám pak zabere vyhodnocení.

V těchto případech je dobré číst nahlas jednotlivé otázky testu a zod-
povídat je společně, nebo postupně dávat slovo jednotlivým účastníkům, 
ať otázku sami přečtou a odpoví na ni. Správnou odpověď vždy pochvá-
líme.



65

Interaktivní techniky

  Příklad testu pro kurz Daňové evidence

1. Při žádosti o vázanou činnost doložíme:
a) výši příjmu
b) rodinný stav
c) odpovídající vzdělání k činnosti

2. Účetní doklad musí mít tyto náležitosti:
a) označení dokladu, obsah, peněžní částku, datum, podpis
b) logo fi rmy, vyčíslenou daň, označení dokladu
c) datum, obsah, číslo, podpis

3. Vystavená faktura – VF musí mít neporušenou:
a) strukturu formuláře
b) neporušenou číselnou řadu
c) neporušený podpis

4. Trvalý příkaz je:
a) příkaz partnera k vynášení odpadků
b) zadání bance k opakujícím se platbám
c) příkaz FÚ k placení daní

5. Za správnost vedení daňové evidence zodpovídá:
a) podnikatel
b) fi nanční úřad
c) účetní fi rma

6. Knihu jízd musí vést:
a) každý podnikatel
b) podnikatel uplatňující jízdy do nákladu
c) partner podnikatele

7. Dlouhodobý majetek odepisujeme:
a) krátkodobě nebo dlouhodobě
b) rovnoměrně nebo zrychleně
c) povinně nebo z donucení
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8. Inventury musí podnikatel provádět:
a) dvakrát ročně
b) nikdy
c) jedenkrát ročně

9. Silniční daň platíme:
a) třikrát záloha a doplatek
b) jednou celou částku v lednu
c) jednou celou částku v prosinci

10. Dlouhodobý majetek ve fi rmě evidujeme:
a) na nástěnce
b) v kartách majetku
c) v trezoru

  Příklad

Jaké datum by nemělo chybět v pracovní smlouvě (bez něj je neplatná)?
a) datum podpisu smlouvy
b) datum ukončení platnosti smlouvy

Asertivní techniku gramofonové desky (neustálé opakování a trvání na poža-
davku):

a) používáme běžně v soukromém i pracovním životě
b) měli bychom používat jen v krajním případě, když není jiná možnost

Příklady praktických testů

Účastníkům dáme myš a necháme je, aby ji zapojili do počítače.

Při školení BOZP na stůl dáme hasicí přístroje: pěnový, vodní a halogenový. 
Necháme účastníky pořádně si je prohlédnout a zeptáme se, který je určen 
k hašení elektrických zařízení pod proudem.

Do skupin pošleme tři jednoduché identické pracovní smlouvy – jen v jedné 
bude chybět datum nástupu do zaměstnání, ve druhé druh práce a třetí bude 
v pořádku. Necháme jim čas na přečtení a zeptáme se, která byla dobře napsaná, 
popřípadě, co ve špatných smlouvách chybí.
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PRACOVNÍ SMLOUVA

Zaměstnavatel:

Jméno/název: Jarmilka Pružná
IČ: 7373737373

DIČ: CZ 737373737

Adresa: U Tělocvičny 8

 777 77 Cvičíkov

Zaměstnanec:

Jméno: Josefín Skotačivý
RČ: 5050505050

Adresa: U Veletoče 14

 777 77 Cvičíkov

Pracovní pozice: Cvičitel 

Den nástupu do zaměstnání: 3. 1. 2005

Smlouva: na dobu neurčitou

Mzda: 15 000 Kč/měsíc

Pracovní úvazek: 40 hodin/týden

Místo výkonu práce: Cvičíkov

Poznámka: 

Pracovní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž jeden dostane 

zaměstnavatel a jeden zaměstnanec.

V Cvičíkově dne 19. 12. 2004

..................................... .....................................
podpis zaměstnavatele podpis zaměstnance

a)
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PRACOVNÍ SMLOUVA

Zaměstnavatel:

Jméno/název: Jarmilka Pružná
IČ: 7373737373

DIČ: CZ 737373737

Adresa: U Tělocvičny 8

 777 77 Cvičíkov

Zaměstnanec:

Jméno: Josefín Skotačivý
RČ: 5050505050

Adresa: U Veletoče 14

 777 77 Cvičíkov

Pracovní pozice: Cvičitel 

Smlouva: na dobu neurčitou

Mzda: 15 000 Kč/měsíc

Pracovní úvazek: 40 hodin/týden

Místo výkonu práce: Cvičíkov

Poznámka: 

Pracovní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž jeden dostane 

zaměstnavatel a jeden zaměstnanec.

V Cvičíkově dne 19. 12. 2004

..................................... .....................................
podpis zaměstnavatele podpis zaměstnance

b)
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PRACOVNÍ SMLOUVA

Zaměstnavatel:

Jméno/název: Jarmilka Pružná
IČ: 7373737373

DIČ: CZ 737373737

Adresa: U Tělocvičny 8

 777 77 Cvičíkov

Zaměstnanec:

Jméno: Josefín Skotačivý
RČ: 5050505050

Adresa: U Veletoče 14

 777 77 Cvičíkov

Den nástupu do zaměstnání: 3. 1. 2005

Smlouva: na dobu neurčitou

Mzda: 15 000 Kč/měsíc

Pracovní úvazek: 40 hodin/týden

Místo výkonu práce: Cvičíkov

Poznámka: 

Pracovní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž jeden dostane 

zaměstnavatel a jeden zaměstnanec.

V Cvičíkově dne 19. 12. 2004

..................................... .....................................
podpis zaměstnavatele podpis zaměstnance

c)
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6.1.3 Třetí level – „middle”

Na této úrovni se jedná již o klasické znalostní či dovednostní testy. Jejich 
úkolem je zjistit, jakou znalost nebo dovednost účastníci v daném tématu 
mají. Do testů nezařazujeme tzv. chytáky, ale bez znalosti je pravděpo-
dobnost správné odpovědi malá. V písemných testech můžeme používat 
otevřené otázky, odpověď však ohraničíme (počty možností apod.). Tato 
úroveň se používá i v dovednostních testech (například praktické zkoušky 
v autoškole).

  Příklady

Kdy může zaměstnavatel ustoupit od konkurenční doložky?
a) kdykoliv
b) po dobu trvání pracovního poměru
c) v době, která je takto uvedena v konkurenční doložce

Vypište čtyři nástroje marketingového mixu:
__________________
__________________
__________________
__________________

Příklady praktických testů

Sestavte z uvedených komponentů funkční zvonek.

Označte na fi guríně všechny tlakové body, které můžeme bez dalších pomůcek 
použít k zastavení tepenného krvácení.

Při tvorbě těchto testů vycházíme ze základního postupu:

vybrat z každé části ty nejdůležitější znalosti (či dovednosti),
vytvořit k nim otázky,
doplnit chybné odpovědi.

Snažme se o vyvážený test, který se zaměří na to opravdu důležité. 
Počet otázek záleží na množství a závažnosti probraných témat. Na vypl-
nění testu ponecháme dostatek času, aby se účastníci nedostali do časové 
tísně. Pokud test zadáváme poprvé, bedlivě sledujeme, jak účastníci test 
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zvládají. V případě, že více než čtvrtině účastníků nestačí stanovený limit, 
prodloužíme jej.

 Zde platí poučka: Jestliže méně než 75 % posluchačů chápe, 
 stíhá, sleduje – je chyba na straně lektora.

6.1.4 Čtvrtý level – „hard”

Jak již samotný název napovídá, jedná se o těžké testy. Jejich složitost 
spočívá buď v detailech, na které se mohou zaměřovat, či v případných 
„chytácích”. Mnohem více zde používáme otevřené otázky. V případě uza-
vřených otázek se může jednat o tzv. „slovíčkaření”, kdy účastníci musejí 
velmi pečlivě pročítat zadání. Bývá zde více možností správných odpovědí 
nebo také žádná správná apod. I časový limit můžeme nastavit na „kritic-
kou” hranici.

Pokud chceme této úrovně testů využít, je třeba si uvědomit, proč se 
používají a kdy. Pro využití těchto testů bychom měli mít pádný důvod. 
Rozhodně „hard testy” nepoužijeme jako běžnou součást vyučovacího pro-
cesu. Jsou určeny pro případy, kdy vybíráme ty nejlepší. Účastníci by měli 
být seznámeni s náročností a jejich absolvování je obvykle dobrovolné.

Sestavit tyto testy je velmi náročné. Jednak příprava zabere mnohoná-
sobně více času než sestavení testů předcházejících úrovní. Lektor musí mít 
výborné znalosti nejen daného tématu, ale i školené skupiny, to znamená 
znát úroveň jednotlivých účastníků, kteří budou test absolvovat. Seznámit 
se musí s probranými tématy kurzů či školení, ale také s tím, v jakém roz-
sahu byla témata probírána. Důležitý je i obsah diskusí, které v souvislosti 
s tématy probíhaly apod.

  Příklady

Co je to fi rmware:
a) soft ware
b) BIOS
c) čip
d) soft ware napevno zabudovaný v hardwaru
e) warez
f) soft warová licence
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Jaká je rychlost světla ve vakuu:
a) 299 792 458 m/s
b) 1 079 252 848,8 km/h
c) 299 792 458 km/h
d) 1 079 252 848,8 m/s

Popište rozšířenou prokuru a vypište všechny její náležitosti.

Která z následujících událostí se nestala 28. října:
a) 1945 – Edvard Beneš byl potvrzen ve funkci prezidenta.
b) 1740 – Marie Terezie nastupuje na rakouský trůn.
c) 1918 – V Praze byla vyhlášena samostatná Československá republika.
d) 1805 – Proběhla bitva u Trafalgaru.

Příklady praktických testů

Vyberte z předložených vzorků chemikálií všechny, které se nedají použít při 
výrobě mýdla.

Ke každé skupině předmětů postavte takový hasicí přístroj, kterým můžete hasit 
požár všech předmětů v dané skupině.

Před vašimi zraky se stala autonehoda. Nemáte mobilní telefon k přivolání 
lékařské pomoci. Musíte si pomoci sám. Každý z fi gurantů a fi gurín předsta-
vuje člověka zraněného při autohavárii. Zranění jsou viditelně naznačena či 
popsána. Ošetřete „zraněné“ ve správném pořadí a správným postupem.

6.1.5 Pátý level – „special”

Tato úroveň testů se netýká znalostí a dovedností, ale spíše schopností, 
předpokladů a případně psychologického profi lu. Často se používají testy 
vytvořené odborníky. Pokud však víme, co chceme testovat, a známe hod-
noty, ke kterým lze dojít, můžeme si test sestavit sami.

Sem také spadají různé situační testy – uvedeme zkoušeného do děje 
a on v přímé řeči reaguje.

  Příklad

Zjišťujeme zvládání zátěžových stresových situací zaměstnanců, kteří pracují 
hromadně v kanceláři s mnoha rušivými elementy, a chceme určit, jak umějí 
odbourat vnější vlivy, vyhodnotit priority a splnit úkol.
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Zadáme proto test, který je schválně psán nepřehledně, a obsahuje hodně 
otázek a úkolů, které nelze v časovém limitu splnit. Při práci na ně mluvíme, 
pustíme hudbu, občas někoho vyvoláme a chceme znát jeho telefonní číslo apod.

Pokyny: Na testové otázky máte pět minut. Pečlivě si každé zadání otázky 
přečtěte a vyberte správné odpovědi. Ty škrtněte a špatné odpovědi podtrhněte. 
Žádná odpověď nezůstane bez označení, buď bude podtržená nebo přeškrtnutá.

1) spočítejte: 102+86+41+58–13+18–2=a.236 b.290 c.305 d.288 2) které ze slov 
sem nepatří: a.jaro b.teplo c.slunce d.auto e.tráva 3) které z čísel patří jako 
další do číselné řady 3,6,9,15,…: a.18 b.21 c.24 d.30 4) které slovo je synonymem 
slova kvalitní: a.dobrý b.drahý c.cenný d.slušný 5) kterými čísly je dělitelné 
číslo 11: a.1 b.0 c.11 d.3 6) co znamená slovo soft ware: a.program b.počítač 
c.lehký d.síť 7) které z čísel patří do středu této číselné řady 8,16,…,64,128: 
a.24 b.32 c.56 d.48 8) která slova se rýmují se slovem hezký: a.třesky b.plesky 
c.pěkný d.krásný 9) které číslo je dělitelné zároveň čtyřkou, šestkou, dvojkou 
a trojkou: a.28 b.24 c.36 d.58 10) kdo dostal Nobelovu cenu za literaturu: 
a.Masaryk b.Seifert c.Čapek d.Havel 11) jestliže má Jarmila tři sourozence 
a nejmladší bratr je o dva roky starší než nejstarší sestra a druhá sestra má 
36 let a matka je o rok mladší než otec, je v rodině: a.5 žen b.4 ženy c.3 ženy 
d.2 ženy 12) aby ti z čísla 2458 vyšlo číslo 1869, musíš: a.odečíst 648 b. přičíst 
187 a odečíst 796 c.odečíst 726 a přičíst 104 d.přičíst 365 a odečíst 954 13) 
s kterým slovem je příbuzné slovo pomněnka: a. měna b.měnit c.zapome-
nout d.myslit 14) které číslo je v pořadí osmým násobkem čísla šest: a.46 b.48. 
c.56 d.68 15) které ze slov se sem nejméně hodí: a.alibi b.svědek c.talár d.basa 
16) jestliže vystartuje letadlo z Prahy–Ruzyně v 9 hodin ráno a do Moskvy 
 doletí v 8.45 ráno: a.letí moc pomalu b.překročilo rychlost zvuku c.je to nesmysl 
d.je to normální 17) nejdůležitější v naší fi rmě jsou: a.operátoři call centra 
b.obchodní zástupci c. majitel d. zákazník 18) tento test má celkem odpovědí 
d: a.19 b.20 c.22 d.18 19) telefon je: a.přístroj b.nástroj c.prostředek d.technika 
20) kvartálně znamená: a.jednou za čtvrt roku b.jednou za půl roku c.jednou 
za tři měsíce d.měsíčně

  Příklad

Předvedeme hádku dvou zaměstnanců o to, kdo z nich bude pracovat v sobo-
tu na mimořádné směně. Oba mají přesně zadané argumenty, které použijí. 
Jeden jde na svatbu jako svědek, druhý má nemocné dítě i manželku (chřipka 
s vysokými teplotami) a chce se o ně starat. Účastník je manažer, který má 
rozhodnout, kdo z těchto dvou půjde v sobotu do práce.
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6.1.6 Kvíz

Kvízy jsou trochu specifi cká odrůda testů. Jsou zpravidla velmi krátké a za-
měřují se na něco zajímavého. Přinášejí znalosti, které nejsou podstatné, ale 
mohou být motivační či inspirující. Slouží k naladění posluchačů na téma 
či k zahnání jejich únavy. Zpravidla se nedávají ani vytištěné, lektor otázky 
nadiktuje. Samozřejmě nejlepší odpovědi vyhodnotí.

  Příklady

Zkuste napsat tři nejčastější choroby, které způsobuje stres.

Napište váš odhad – kolik obyvatel České republiky běžně používá internet.

Pokuste se odhadnout, kolik slov je schopen člověk v běžné řeči vyslovit za 
minutu a kolik za stejnou dobu přečíst.

6.2 Křížovky

Křížovky používáme ke shrnutí či zopakování probrané látky v případě, že 
nemáme moc času, ale chceme použít něco zajímavého a pro posluchače 
atraktivního. Jsou vcelku rychlé na přípravu (podle složitosti, kterou si určí-
te, většinou je to zhruba půl hodiny) i na vypracování. Pro účastníky bývají 
velmi zajímavé. Můžeme je dávat jednotlivě nebo do týmů a provést tak 
rychlé shrnutí tématu zábavnější formou.

Já preferuji postup, kdy vypíšu klíčová slova z opakované látky, určím 
tajenku a vytvořím křížovku. Pokud jsou klíčová slova opakováním, tajenka 
nemusí mít přímý vztah k probírané látce – může to být pochvala, citát 
apod.

Častým problémem křížovek je, že účastníci uhádnou ve velmi krátké 
chvíli tajenku a buď končí s luštěním, nebo klíčová slova rychle odhadnou. 
Tomu zabráním tím, že tajenka je postavena jinak, než je obvyklé. Buď pře-
házím písmena a klíč k tajence sdělím, až mají vyplněna všechna pole, nebo 
třeba tajenku napíšu pozpátku.

Luštění účastníky baví a intenzivně se zapojují. Pokud se takto pozitiv-
ně na závěr nastartují, odbourají únavu a v místnosti se navodí příjemná 
atmosféra. To je vhodné zejména proto, že po celkovém shrnutí zpravidla 
následuje hodnocení. A navíc, již naši předkové říkali: „Konec dobrý, všechno 
dobré!”
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  Příklad

Tajenka pozpátku:
1 P A R A G R A F
2 A B S E N C E
3 V Ý P O V Ě Ď
4 P O S U D E K
5 B O S S I N G
6 P Ř E S Č A S
7 D A T U M
8 D I S K R I M I N A C E
9 P I J A N

Příklad k zadání ke slovu č. 5:
– Lehčí varianta: šikana ze strany nadřízeného.
– Těžší varianta: opakované neoprávněné chování výše postaveného pracov-

níka, které vzbuzuje nepříjemné pocity podřízeného.

Na jednu křížovku (tajenku a klíčová slova) můžeme mít více zadání (po-
dle obtížnosti) a tak být připraveni na různé úrovně skupin.

Příprava křížovky vyžaduje soustředění a propracovanost, nedoporučuji 
tedy, aby ji lektor tvořil přímo na kurzu během přestávky.

Nejlepší varianta je, pokud máme ke každému shrnutí učiva připraveno 
více možností – testy, křížovku, zážitkové obrázky, dvojice apod. Takto se 
můžeme přizpůsobit nejen času a úrovni účastníků, ale také jejich náladě, 
popřípadě plánovaným cílům či výstupům ze školení.

  Příklad: Rychlejší a jednodušší způsob křížovky z tématu Stres

1

2

3

4

5

6

7

8
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1. Faktor způsobující stres.
2. Co může stres způsobit?
3. Co je třeba proti stresu budovat?
4. Nedostatečné uspokojování důležité potřeby.
5. Strach z cizinců. Mezilidská nesnášenlivost.
6. Stresový hormon.
7. Oblast našeho života, kde si zpravidla nejvíce stěžujeme na stres.
8. Jaký syndrom způsobuje přemíra stresu?

Tajenka:
R E L A X A C E

Tvorba samotnými posluchači

Pokud máme dost času, je další alternativou zadat účastníkům úkol, aby 
křížovku vytvořili v týmech sami a použili klíčová slova z probrané látky. 
Posluchači se tak ještě více zapojí a vše si zapamatují mnohem lépe. Obvykle 
dám týmu fl ipový papír a fi x, aby byla křížovka vytvořena v dostatečném 
měřítku. Poté postupně křížovky vyvěšuji a ostatní týmy (nebo i jednotlivci) 
je luští.

Je nutné účastníkům zdůraznit, že pro správné vyluštění nestačí jen 
tajenka, musejí mít všechna klíčová slova. Nejlepší luštitele posléze vyhod-
notíme. Počítáme minimálně s půlhodinou na vypracování a s další čtvrt-
hodinou na vzájemné luštění. Tato varianta je velmi úspěšná a efektivní 
pro opakování.

Křížovky obvykle používáme na konci výuky jako nástroj opakování, 
ale je možné je zařadit i na začátku, pokud chceme zjistit, co si posluchači 
zapamatovali z minulých přednášek.

6.3 Dvojice

Dvojice patří, stejně jako křížovky a většina již jmenovaných technik, k formě 
testu. Tím, čím se od nich odlišují, jsou pro posluchače zajímavé. Výhodou 
této techniky je rychlost provedení. Nezanedbatelnou předností je i to, že 
spadá do pohybových technik. Použijeme ji tedy buď jako opakování da-
ného školení či předcházejících kurzů, nebo ji můžeme zařadit v průběhu 
kurzu či školení. Využíváme ji také v situacích, kdy účastníky potřebujeme 
„probrat” po dlouhém sezení či soustředění – jsou unavení a nesoustředění 
například po polední přestávce apod.
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K samotné přípravě si vypíšeme klíčové výrazy, které chceme opakovat. 
Připravíme stejné množství výrazů, jako je v týmu dvojic. Výrazy napíše-
me na kartičky a do dvojice pak na další kartičky napíšeme defi nici výrazu 
nebo jeho vysvětlení. Náročnost výrazů a následné vysvětlení volíme podle 
úrovně skupiny.

Při samotné realizaci karty zamícháme, rozdáme rubem nahoru mezi 
účastníky a oni na náš povel hledají svůj protějšek – člověka, jehož karta 
s  jejich obsahově souvisí. Pokud jsou si účastníci jistí, že svůj protějšek 
našli, oznámí to lektorovi. Je-li dvojice správná, postaví se stranou (první 
mohou být samozřejmě odměněni). Pokud však spolu dvojice karet ne-
souvisí, vrací se zpět do hry. Dohodnout můžeme i sankce (od minusových 
bodů do soutěžní tabulky přes zvláštní úkoly apod.). Jakmile se naleznou 
všechny dvojice, postupně předstupují před ostatní a přečtou, co mají na 
kartičkách. Takto si zopakují všechny důležité body a zároveň se aktivují 
pro další práci.

Příprava (podle počtu kartiček) obvykle nepřesáhne třicet minut a sa-
motná realizace obvykle zabere nanejvýš pět minut.

6.3.1 Varianty

Velké kartičky

Výrazy napíšeme (vytiskneme) na čtvrtky tvrdého papíru a účastníci na-
lezené dvojice neukazují lektorovi, ale přímo je vyvěšují na připravenou 
tabuli (pomocí lepicí gumy či magnetů). Ostatní pak musejí průběžně kont-
rolovat, zda jsou dvojice karet správně, a ty případně nesprávně sestavené 
vracet do hry. Kontrolu správnosti tímto lektor přenáší na účastníky a ještě 
více je tak zapojí. My potom počítáme čas celé skupiny a můžeme určit 
časové limity (př.: pokud správně vytvoří dvojice do dvou minut, budou 
odměněni anekdotou, sladkostí apod. Pokud vše nestihnou a potřebná 
doba se protáhne do tří minut, dostanou test, nad tři minuty prezentace 
na daná témata atd.).

Trojice, čtveřice…

Pokud máme ve skupině mnoho účastníků nebo naopak málo témat, ne-
tvoříme dvojic, ale trojice i větší skupiny. Na kartách nebude pouze výraz 
a jeho vysvětlení, ale například možný způsob použití v praxi. Pro účastníky 
je to sice náročnější, ale o to zajímavější.
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Piktogramy

Pokud je lektor nadán výtvarným talentem (případně někdo z jeho zná-
mých), může daný výraz nakreslit. Piktogramy musejí být jasně rozpozna-
telné a odlišitelné od ostatních. Pokud je v nich obsažen humorný prvek, 
účastníkům se dané výrazy ještě lépe zafi xují.

Použití v praxi

Jakmile se sejde daná dvojice nebo trojice, dostanou ještě čistou kartičku 
(kromě svých, podle kterých se hledali) a jejich úkolem je vymyslet praktické 
využití daného výrazu (který ve dvojici či trojici skládali) a napsat ho na kar-
tičku. Je to časově poněkud náročná metoda, ale velmi užitečná. (př.: dvojice 
se hledá na metodu SPIN. Jakmile se sejdou, vymyslí a napíší na kartičku 
způsob použití – když přemlouvají kolegu na výměnu směny, při prodeji 
výrobků, pro přemluvení potomka, ať si uklidí pokoj apod.)

Neverbální komunikace

Účastníci se nesmějí dorozumívat při hledání svého protějšku (karty) slovy, 
ale pouze neverbálně. Mám to vyzkoušeno i u jiných než komunikačních 
školení (právo, ekonomie) a funguje to skvěle. Je však důležité mít dobře 
motivované publikum.

  Příklad

Příklady dvojice (jednoduchá a složitější)

Neverbální
komunikace

Způsob komunikace beze 
slov, pouze za použití pohybu, 

gest, mimiky, vzdálenosti 
a polohy těla.

N.A.T
Metoda je založena na 

principu, že základem zdolání 
námitky je zdolání emocí, 

které ji provázejí.
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Příklady trojice (jednoduchá a složitější)

Archimedův 
zákon

Těleso ponořené 
do kapaliny je 

nadlehčováno silou 
rovnající se tíze 

kapaliny stejného 
objemu, jako je 
ponořená část 

tělesa.

Důvod, proč se ve 
vodě cítíme lehčí – 
jsme nadlehčování 

silou, kterou 
vytlačujeme vlastním 
objemem. Na stejném 

principu plují i lodě: 
byť jsou vyrobeny 

z těžkých materiálů, 
nepotopí se.

Zkušební 
doba

– Zaměstnavatel 
i zaměstnanec 
může v této době 
ukončit pracovní 
poměr bez udání 
důvodu.

– Sjednává se před 
vznikem.

Jestliže podepíšeme 
toto ustanovení 

poté, co již pracovní 
poměr vznikl, je 

neplatné. Stejně tak 
pokud je dodatečně 

prodloužena. 
Neplatnost neodvrátí 

ani náš písemný 
souhlas s tímto 

postupem.

6.4 Puzzle

Puzzle nám při výuce slouží jako klasický „energizer” (budič – technika pro 
zahnání únavy, povzbuzení mozkové činnosti). Jedná se o velmi rychlou 
techniku, která pomáhá zahnat únavu a zbystřit pozornost posluchačů. 
Nemluvíme zde samozřejmě o klasických skládačkách, ale o „vlastním vý-
robku” lektora. V některých kurzech můžeme s úspěchem použít i puzzle 
zakoupené. Ty úspěšně používám v týmových rolích, při tzv. assessment 
centre. Nedají se však vždy využít pro jiná témata. Pokud chceme zachová-
vat zásadu, že každá interaktivní technika má mít své výukové cíle a vztah 
k tématu, je obvykle nezbytné zpracovat vlastní puzzle.

Jako velmi jednoduchý a čistý energizer může sloužit fi remní logo. 
 Rozstříhané na pár částí nám poslouží velmi dobře. Výborně se také pra-
cuje se skládačkou zhotovenou z fotografi í z fi remního prostředí.
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Nemusí se však jednat jen o loga nebo fotografi e. Jako puzzle můžeme 
použít například rozstříhané nákresy fi remních procesů, popřípadě výrob-
ních postupů (či je nechat vyrobit ve fotolabu). Skládání takového puzzle 
pak vypovídá nejen o prostorové představivosti, ale také o znalosti daného 
tématu. Jestliže používáme procesní nebo jiná schémata, nemusíme je 
složitě stříhat do různých tvarů. Bude nám stačit jednotlivá pole od sebe 
oddělit. Účastníci se pak musejí více soustředit na text, popřípadě obrázek, 
než jen na tvar hrany. Jedná se o velmi rychlou techniku, která nezabere 
více než jednu či dvě minuty (i méně, pokud zastavíme čas ihned, jakmile 
je složen první kompletní tvar) a více než k zjištění znalostí slouží opravdu 
jako aktivátor účastníků.

Příprava je vcelku jednoduchá, i když je třeba si „pohrát” s rozstříhá-
ním obrázků. Zde se pak při přípravě rozhodneme, zda skládání puzzle 
zadáme do skupin – potom je budeme připravovat podle počtu skupin. 
Pokud se rozhodneme pro práci jednotlivců, je příprava samozřejmě delší. 
Zde pak zvažujeme použití řezačky či zadání dodavatelské fi rmě. Abychom 
skládačky mohli používat častěji, zpracujeme puzzle na křídovém papíru 
a jednotlivé skládanky ukládáme zvlášť do obálek.

6.5 Doplňovačky

Doplňovačka se podobá testu s krátkými otevřenými otázkami. Je to ob-
měna, která posluchače zaujme více než klasický test a pro lektora je velmi 
jednoduchá na přípravu. Můžeme ji používat jednak jako závěrečné shrnutí 
probrané látky, jednak ke zjištění úrovně znalosti účastníků.

Doplňovačka je souvislý text nebo jednotlivé věty, ve kterých chybí slova. 
Tato slova musí účastník doplnit. Z textu vypouštíme klíčové informace – 
ty, o kterých jsme přesvědčeni, že by je měl účastník znát. Rozhodně však 
nevynecháváme pomocná slova či nepodstatné informace.

Při přípravě postupujeme dvojím způsobem. První možnost je, že do-
plňovačku budeme tvořit jako klasický test. Vypíšeme klíčová slova a k nim 
následně vymýšlíme věty. Věty koncipujeme tak, aby nemohlo dojít k omylu 
a doplnit šlo pouze to slovo či slovní spojení, které potřebujeme do dopl-
ňovačky dosadit. V této variantě na sebe věty nemusejí navazovat – jedná 
se o verzi velmi blízkou testu.
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  Příklad doplňovačky ve větách

Zákon, který komplexně popisuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnan-
cem se jmenuje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a je platný od roku _ _ _ _.

V případě požáru jsou v našich objektech na chodbách umístěny _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _, které je třeba použít k hašení. V každém patře u výtahu je také 
_ _ _ _ _ _ _.

Jestliže se setkáme s nesouhlasem s naším návrhem, můžeme použít metodu 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, která nám jej pomůže překonat.

Jeden z nejspolehlivějších způsobů výběru nových zaměstnanců je _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _, který v sobě kombinuje mnoho jiných metod a tím eliminuje 
možnost chybného zhodnocení na mnohem menší úroveň než samostatné po-
užití těchto metod.

Druhý způsob tvoření doplňovačky je použít již hotový text. Zde mů-
žeme použít výukový materiál či vnitřní předpisy, ve kterých vypustíme 
pouze klíčová slova či data. Tuto variantu používám zpravidla tehdy, pokud 
si potřebuji ověřit znalost zákonů, předpisů či třeba fi remního kodexu, stra-
tegie apod. Je však třeba bedlivě zvážit, kolik slov vypustit a která. Bude-li 
jich příliš mnoho, text přestane být pochopitelný a práce s ním se stane pro 
účastníky nepříjemnou. Pokud zase naopak nebudeme vynechávat klíčová 
slova, ale jen doplňkové údaje, účastníci si budou fi xovat nepodstatné in-
formace a vyhodnocení nebude vypovídat o jejich znalostech.

Text pro doplňovačku může být rozsáhlejší – i několikastránkový. Ten-
to způsob ale použijeme pouze v případě, že bude dostatečně zajímavý 
a účastníci dostatečně motivováni k jeho správnému doplnění. Pokud ne-
máme tento způsob testování vybrán jako závěrečnou zkoušku, je vhodné 
nechat doplňovačku zpracovávat týmově, popřípadě povolit při individuální 
práci poradu s ostatními. Výhodou je, že taková diskuse účastníků velmi 
výrazně fi xuje dané téma. Při zapojení soutěže je zpracování velmi rychlé 
(pět až deset minut na stránku – dle složitosti textu a počtu vynechaných 
slov), je však třeba počítat se stejným časovým úsekem na kontrolu správ-
nosti a vyhodnocení.

Jestliže se jedná o složitý text (například cizojazyčný či odborný), používá 
se i lehčí varianta, kdy jsou uvedena všechna slova vypuštěná z textu a my 
je pouze doplňujeme, kam patří.
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  Příklad doplňovačky v textu

Zákon č. _ _ _ /200_ Sb., zákoník práce

Část druhá
Pracovní poměr
Hlava I: Postup před vznikem pracovního poměru

§ _ _

(1) Výběr fyzických osob ucházejících se o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ z hlediska kva-
lifi kace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností je v působnosti 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jiný 
postup; předpoklady kladené zvláštními právními předpisy na fyzickou osobu 
jako zaměstnance tím nejsou dotčeny.

(2) Zaměstnavatel _ _ _ vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pra-
covního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci nebo od jiných 
osob jen údaje, které _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ souvisejí s uzavřením _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _.

§ _ _

Před uzavřením _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ je zaměstnavatel _ _ _ _ _ _ _ 
 seznámit fyzickou osobu s _ _ _ _ _ a povinnostmi, které by pro ni z pracovní 
smlouvy, popřípadě ze jmenování na pracovní místo vyplynuly, a s pracovní-
mi podmínkami a podmínkami _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, za nichž má práci konat, 
a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se 
k práci, která má být předmětem pracovního poměru.

§ _ _
V případech stanovených zvláštním právním předpisem je zaměstnavatel _ _ _ _ 
zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ prohlídce.
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6.6 Skládačky

Jedná se o techniku, kdy se postupně skládají dohromady informace se stále 
podrobnějším zaměřením. Existuje v jednoduchých i složitějších verzích. 
Jednoduché nám zaberou pár minut a slouží k opakování a fi xování probí-
rané látky. Ty náročnější pak provázejí třeba několikadenní kurz a neustále 
se doplňují.

Pokud jde o samotné zapojení účastníků, jako u většiny technik je to na 
zvážení a výběru lektora. Pracovat mohou individuálně: přílohou manuálů 
jsou stránky s předkreslenými poli, do kterých postupně vlepují jednotlivé 
části. Mohou pracovat v týmech, kdy má celý tým k dispozici předkreslený 
fl ipový papír, do kterého společně lepí (či vpisují) informace. Také může 
samozřejmě pracovat celá skupina na jedné skládačce. Tato varianta je asi 
časově nejnáročnější a zároveň nejméně efektivní. Nenutí totiž účastníky 
k aktivnímu pozorování všech částí – mohou se soustředit pouze na tu svou, 
kterou mají doplnit.

Při vytváření postupujeme od obecných informací k podrobnějším. Vše 
potom poskládáme na kartičky, které se rozdají účastníkům, a ti je následně 
třídí do připravených polí. Tento způsob lze použít při znalostních školeních 
(nejčastější využití), ale také při kurzech procesního řízení i komunikace. 
Velmi užitečné je použít je při seznamování nových zaměstnanců s výro-
bou. Je v podstatě jedno, zda se jedná o výrobu aut, tisk knih či obchodní 
společnost.

Jako první mají účastníci za úkol seřadit výrobní proces tak, jak probí-
hají jednotlivé etapy za sebou. Jakmile mají vše složeno (i při složitějším 
procesu stačí pár minut), kontrolujeme správnost. Lektor ukáže řešení buď 
na fl ipchartu nebo správné sestavení promítne a doplní některé důležité 
informace či odpoví na otázky.

V další fázi přidělují k jednotlivým částem výrobního procesu stroje (či 
jejich obrázky), dále suroviny, které se u daného stroje používají. Dále pak 
vpisují pracovní postupy, případně nejčastější pracovní úrazy, které mohou 
nastat, a jejich základní ošetření. Vzpomínají na požární a zabezpečovací 
techniku atd. Do jakých podrobností budeme zacházet, záleží na zadání 
a cílech kurzu. Důležité však je, že účastníci mají skládačku neustále na očích 
a tím, že ji postupně doplňují, neustále studují a hledají souvislosti, se jim 
velmi pevně ukládá v paměti.

V případě stávajících zaměstnanců je možné nechat je složit všechny 
části najednou a doplnit je o jména zodpovědných osob, jejich telefonní 
čísla apod.

Radka Burdychová » , ,
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  Příklad

Jedno pole ne příliš složité skládačky pak může vypadat například takto:

5. Kalení ocele

Zde se v pecích provádí především 
kalení, žíhání a předehřívání kovové 
vsázky před kováním. Pracuje se pod 

oxidační atmosférou. Pece se dají 
používat pro tepelné zpracování vsázky 

pod částečně ochrannou atmosférou.

Používané 
pracovní 

prostředky

Největší 
nebezpečí

Hasicí 
přístroje

Zdravotní 
materiál

Ochranné 
pomůcky

Kalicí pec Popálení od 
horké oceli Pěnový Sterilní krytí Pevná kožená 

pracovní obuv

Kalicí lázeň

Vzplanutí 
olejové lázně Práškový

Pantenol 
spray

Pevná kožená 
pracovní 

vesta

Kovářské 
kleště Dezinfekce

Kvalitní 
zpevněné 
pracovní 
rukavice

6.7 Tabulky

Jako většina uvedených technik také tabulky použijeme buď pro celkové 
shrnutí probrané látky, nebo pro závěrečné otestování znalostí účastníků. 
Velkým přínosem této techniky je také uvedení do tématu – zjišťujeme tak 
úroveň znalostí a zároveň motivaci účastníků pro další prohlubování jejich 
znalostí.

Nejčastěji je používám ve školení práva, ale také jsem tabulky s úspě-
chem využila při výuce asertivity a při celkovém shrnutí komunikačních 
dovedností. Při této technice se třídí větší počet výrazů do menších skupin.
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  Příklad použití tabulky

Zařaďte do následující tabulky:
 − konkurenční doložka;
 − plat;
 − prémie;
 − druh práce;
 − pracovní doba;
 − délka dovolené;
 − místo výkonu práce;
 − souhlas se sražením případného manka ze mzdy;
 − souhlas sražení prémií při neplnění úkolů;
 − zkušební doba;
 − souhlas s výpovědí bez odstupného;
 − prodloužená zkušební doba;
 − písemné vypracování pracovní smlouvy;
 − práva a povinnosti zaměstnance;
 − souhlas se srážkou ze mzdy při neplnění úkolů;
 − hmotná zodpovědnost;
 − ústní pracovní smlouva na dva týdny;
 − souhlas se zkrácením základní dovolené;
 − podpisy;
 − razítko zaměstnavatele;
 − aktuální datum podpisu smlouvy;
 − datum nástupu do práce;
 − pracovní úvazek;
 − směnnost;
 − doba trvání pracovního poměru;
 − závazek, že zaměstnanec minimálně po určitou dobu nedá výpověď;
 − závazek, že zaměstnankyně po určitou minimální dobu neotěhotní;
 − výplatní termín.
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Musí být přímo 
v pracovní smlouvě

Může být v pracovním 
smlouvě nebo v jejím 

dodatku

Nesmí být v pracovní 
smlouvě ani v jejím 

dodatku

Tabulka je také velmi užitečná při práci v jednotlivých týmech, ale i pro 
práci celé skupiny. Pokud lektor tuto techniku podrobně rozpracuje, vznikne 
technika s velice výraznými soutěžními prvky.
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Varianta pro týmy

Veškeré výrazy, které se budou třídit, vytiskneme na tvrdý papír v dosta-
tečné velikosti (podélně rozpůlená A4) a každý tým dostane jednu sadu. 
K dispozici budou dále mít fl ipový papír s nakreslenou tabulkou a v časovém 
limitu budou informace třídit. Po uplynutí časového limitu týmy vyvěsí fl ipy 
vedle sebe a budeme kontrolovat správnost dat v jednotlivých tabulkách.

V týmech můžeme použít i způsob tabulky na běžném papíře; tým po-
tom společně vpisuje výrazy. Kontrola se provádí buď čtením, anebo – tento 
způsob upřednostňuji a doporučuji – lektor společně s účastníky zpracová-
vá stejnou tabulku zápisem na fl ip, aby nastala i vizuální kontrola.

Varianta pro celou skupinu

Tabulka se na fl ipchart zakreslí pouze jednou a stejně tak se vytiskne jen 
jedna sada výrazů. Tyto pak rozdá lektor mezi účastníky. Postupně přichá-
zejí k fl ipu a výrazy umístí podle vlastního uvážení. V případě sporného 
rozhodnutí proběhne krátká řízená diskuse. Na rozdíl od týmové práce tak 
jednotliví účastníci vysloví a obhájí před ostatními svůj názor. Je to jed-
noduchá a nekomplikovaná podoba prosazení vlastního stanoviska, která 
v některých případech přispívá k sebeprosazení.

6.8 Domino

Tuto hru zajisté všichni znáte. Technika, která je podle ní pojmenována, vy-
chází ze stejného principu. V podstatě můžeme vycházet z přípravy, kterou 
jsme si vytvořili pro techniku dvojice. Sepíšeme si nejdůležitější výrazy a je-
jich vysvětlení. Ty potom vytiskneme na čtvrtky papíru ve tvaru domina tak, 
aby každý výraz byl na jiném papíře (kostce) než jeho vysvětlení. Účastníci 
potom skládají domino v logické souvislosti.

Techniku opět můžeme použít pro individuální práci, v týmech, ale i pro 
celou skupinu najednou. Záleží na celkové skladbě školené skupiny. Snažíme 
se zapojování účastníků střídat a podle toho volíme i techniky nebo jejich 
varianty.
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  Příklad

Tento příklad je pouze ilustrační, a proto velmi stručný. Pro použití v praxi 
musíme mít připraveno minimálně deset výrazů. Účastníci se musejí za-
mýšlet nad správným řešením. Pokud chcete domino využít pro opakování 
probrané látky, pište vysvětlení k jednotlivým výrazům trochu zaobaleně, 
ať se účastníci musejí opravdu důkladně zamýšlet nad jednotlivými hesly 
a číst všechny „kostičky domina”.

Je užitečné zadat na první a poslední „kostičku” začátek a konec (start 
a cíl), jinak by účastníci museli domino stavět do kruhu či podobného tvaru, 
aby spojili všechny výrazy.

START Hodnoticí sendvič

Technika pro hodnocení výkonu 
zaměstnanců. Při správném 

použití dlouhodobě motivující. 
Obsahuje jak pochvalu za 

konkrétní výsledky, tak náměty 
na zlepšení případných 
nedostatků a motivaci 

k další práci.

Struktura efektivní 
prezentace

Komunikační technika, která 
zajišťuje pozornost posluchačů 

a snadnější zapamatování výkladu. 
Spoléhá na jasně danou strukturu 

a také na upoutání posluchačů. 
Pro zapamatování také slouží 

metoda 3xŘ.

N.A.T

Metoda je založena na principu, 
že základem zdolání námitky je 
zdolání emocí, které ji provázejí.

CÍL
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6.9 Spojovačky

Spojovačky všichni známe z učebnic cizích jazyků. V jednom sloupci jsou 
české výrazy a ve druhém pak například anglické. Úkolem účastníka je spojit 
správné dvojice. Tato varianta je nejznámější a také nejjednodušší. I v pří-
padě, že nezná účastník všechny výrazy, může si některé odvodit.

  Příklad jednoduché spojovačky

send
message
outlook
forward
reply
attachment
login
password

odpovědět
heslo
přiložit
poslat
přihlašovací jméno
zpráva
poštovní klient
přeposlat

Můžeme však použít i složitější varianty, které nutí účastníky k větší-
mu přemýšlení. Například přeházíme výrazy tak, že nebudou spojovat dva 
sloupce, ale slova i v daném sloupci.

  Příklad přeházené spojovačky

send
odpovědět
outlook
přiložit
přihlašovací jméno
reply
poštovní klient
password

message
heslo
forward
poslat
attachment
zpráva
login
přeposlat
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Další možností je, že se nespojují pouze dva, ale více sloupců.
Jednou z nejtěžších variant je pak příklad, kdy k sobě nejsou vázány jen 

dva výrazy, ale k jednomu slovu se přiřazuje více možností. Zvláště, pokud je 
počet výrazů na obou stranách vyrovnaný, zamotá to účastníkům na chvíli 
hlavu a nutí k většímu nasazení při spojování.

  Příklad vícevýrazové spojovačky

pěnový hasicí přístroj

požár

práškový
hasicí přístroj

sněhový hasicí přístroj

operativní zdolávání 
malých požárů

hořlavý soubor

oxidační prostředek

požár kapalin

hořlavina

požár plynů

hasicí přístroj

nežádoucí hoření

zdroj iniciace

6.10 Hledání v textu

Hledání v textu používáme v případě, kdy potřebujeme výrazně ušetřit čas. 
Použijeme jej i v momentě, kdy je nutné prostudovat větší množství textu 
účastníky – vnitřní řád fi rmy, zákony, vyhlášky apod. Sami jistě uznáte, že 
zpravidla tyto materiály nebývají zábavné čtení a posluchači si z těchto 
textů mnoho informací nepamatují. Je však potřeba, a někdy je to dokonce 
nutnost, si důležité údaje zapamatovat. Lze to provádět určitě mnohými 
technikami, ale hledání v textu je jednou z nejrychlejších a nejúčinnějších 
metod. Účastníkům dáme daný test k dispozici (ať již individuálně, či do 
týmů) a zároveň také sadu otázek, kterými se ptáme na nejdůležitější úda-
je – ty, které si mají posluchači zafi xovat. Při hledání odpovědí několikrát 
projdou text a mnoho informací si zapamatují. Prvek soutěživosti k fi xaci 
znalosti také napomůže.
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  Příklad

Odpovězte na následující otázky. Veškeré odpovědi jsou uvedeny v textu.
– Kdo hradí poplatky za vstupní i další zdravotní prohlídky zaměstnanců, na 

které je vyšle zaměstnavatel?
– Jak se nazývá zákon, který ukládá zaměstnavateli hradit náklady spojené 

se zajišťováním ochrany při práci?
– Jsou, či nejsou náklady spojené se zajišťováním ochrany při práci daňově 

uznatelným nákladem?
– Měl by zaměstnanec chodit na zdravotní prohlídky, na které jej vyšle za-

městnavatel, v pracovní době či mimo pracovní dobu?
Český právní řád nezahrnuje povinnost zajištění zdravotních prohlídek za-
městnanců. Výjimku tvoří případy, kdy povinnost zdravotní prohlídky vyplývá 
z opatření zaměstnavatele nebo přímo z vyhlášky č.432/2003Sb jako provádě-
cího předpisu §37 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. Další 
skupinu výjimek pak tvoří případy, kdy zdravotní prohlídku a jejich četnost 
stanovuje orgán ochrany veřejného zdraví.

Náklady na tyto zdravotní prohlídky pak až na část hrazenou z veřejné-
ho zdravotního pojištění hradí zaměstnavatel v souladu se zněním zákona 
č. 258/2000 Sb. §42. Takto vynaložené náklady jsou pro zaměstnavatele daňově 
uznatelným nákladem.

Z veřejného zdravotního pojištění jsou pak hrazeny náklady pouze na vý-
kony spojené s první pomocí, periodické preventivní prohlídky zaměstnanců 
vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné, zaměstnanců, jejichž činnost 
může ohrozit zdraví ostatních zaměstnanců, nebo jiných osob a zaměstnanců, 
u nichž je Směrnicí MZ č. 49/1967 Věstníku MZ vyžadována zdravotní způsobi-
lost, a dále mimořádné prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů a dispenzární 
prohlídky.

Úhradou nákladů na zdravotní prohlídky ze strany zaměstnavatele je sou-
časně naplňováno ustanovení §132 odst. 5 ZP, které ukládá zaměstnavateli 
hradit náklady na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále pak 
ustanovení mezinárodní Úmluvy o závodních zdravotních službách č. 161. 
K plnění této úmluvy se Česká republika zavázala od 1. 4. 1992. Předmětem 
závazku je pak mimo jiné ustanovení, že „…dohled na zdraví pracovníků ve 
vztahu k práci nesmí být pro ně spojen se ztrátou na výdělku, musí být bez-
platný a konat se pokud možno v pracovní době“.
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6.10.1 Varianty

Křížovka

Ještě zajímavější prvek než hledat odpovědi na otázky hledáním v textu je 
použití další techniky, a to vytvoření křížovky (kapitola 6.2). Vytvoření křížov-
ky je sice o něco náročnější na přípravu, ale rozhodně se nám takto využitý 
čas zúročí. Pokud máme textu na prostudování více, je vhodné jej rozdělit 
na menší tematické celky a každý doprovodit jinou interaktivní technikou 
(jednou test, podruhé křížovka a v další části třeba doplňovačka apod.).

Hledání nejdůležitějších informací

Pokud lektor neměl čas na přípravu (potřeba školení vznikla ve fi rmě aktuál-
ně a neodkladně), případně se rozhodne změnit techniku v průběhu výuky, 
lze předat účastníkům text (nejlépe do týmu) a zadat úkol, ať v časovém limi-
tu najdou pět (nebo deset, případně i jednu – záleží na rozsahu a důležitosti 
textu) nejdůležitějších informací, které jsou v textu obsaženy.

Tvorba technik posluchači

Pokud disponujeme dostatkem času a chceme účastníkům text opravdu 
dobře zafi xovat, necháme je vytvořit test, křížovku apod. v týmech. Po 
zhotovení si jednotlivé výtvory společně vyplní a vyhodnotí. Jestliže je 
studijní materiál obsáhlejší (například Zákoník práce), můžeme na závěr 
rozdělit nejdůležitější kapitoly mezi týmy a nechat je vytvořit křížovky či 
testy minimálně o deseti otázkách tak, aby pokryly nejdůležitější informace 
z přidělené oblasti.

6.11 Hledání chyb

Hledání chyb je další z možností, jak rychle a pečlivě probrat nezáživný 
text. Tuto techniku známe z časopisů pro děti, kdy na obrázku mají najít to, 
co je špatně. Hledání chyb v textu funguje na stejném principu.

Lektor úmyslně v textu změní smysl či znění některých slov či vyjádření. 
Tyto změny by měly být odstupňovány podle obtížnosti – buď v jasných 
a nejdůležitějších částech (jasná vyjádření, názvy, pravomoci ap.), případně 
u vyšší obtížnosti v drobnostech (číslo paragrafu aj.).
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V případě, že tuto techniku chceme použít jako rychlý energizer, mů-
žeme využít i obrázku: například fotografi e pracoviště, logo fi rmy apod., 
kde bude samozřejmě nějaký nedostatek či podstatná změna, kterou mají 
účastníci nalézt (nepořádek na pracovním stole, zamračený zaměstnanec, 
chybějící písmenko v logu fi rmy atd.).

Důležité je, aby účastníci nalezené chyby převedli do správné formy 
a napsali na určené místo, třeba pod text či obrázek. Pokud je necháme 
vypisovat jen chybná vyjádření, udrží se jim v paměti. Princip je tady stejný 
jako u opravování úkolů školáků. Jestliže jim v diktátu podtrhujeme červeně 
chyby, paradoxně jim je fi xujeme. Musíme je buď opravit a potom podtrh-
nout (proto je vhodné psát diktáty a úkoly obyčejnou tužkou), popřípadě 
červeně opravit a ještě podtrhnout. Pro lepší fi xaci by měly děti chybné 
věty přepsat znovu.

  Příklad hledání chyb v textu

V tomto textu je deset zásadních chyb. Najděte je a správně přeformulujte 
do vyznačeného místa pod textem (pro orientaci čtenáře jsem je zvýraznila 
podtržením).

Zákoník práce – Část první – Všeobecná ustanovení

Hlava IV: Rovné zacházení, povolení diskriminace a důsledky porušení 
práv a požadavků vyplývajících z pracovněprávních vztahů

§ 161

(1) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměst-
nanci, kteří u něj pracují na plný úvazek, pokud jde o jejich pracovní podmínky, 
odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité 
hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného 
postupu v zaměstnání.

(2) V pracovněprávních vztazích je obvykle zakázána jakákoliv diskrimina-
ce. Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální 
obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci 
a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje vnitřní předpis za-
městnavatele.
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(3) Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení v případech podle od-
stavce 2, pokud z povahy pracovních činností nebo souvislostí vyplývá, že tento 
důvod představuje nepodstatný a rozhodující požadavek pro výkon práce, 
 kterou má zaměstnanec vykonávat, a který je pro výkon této práce nezbytný; 
cíl sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. 
Za diskriminaci se rovněž nepovažuje dočasné opatření zaměstnavatele smě-
řující k tomu, aby při přijímání fyzických osob do pracovněprávního vztahu, 
při odborné přípravě zaměstnanců a příležitosti dosáhnout funkčního nebo ji-
ného postavení v zaměstnání, bylo dosaženo rovnoměrného zastoupení cizinců 
a občanů ČR, pokud k takovému opatření existuje důvod spočívající v nerov-
noměrném zastoupení mužů a žen u zaměstnavatele. Postup zaměstnavatele 
však musí směřovat v neprospěch zaměstnance opačného pohlaví, jehož kvality 
jsou nižší než kvality fyzické osoby (zaměstnance), vůči které zaměstnavatel 
uplatňuje dočasné opatření podle věty druhé.

Správné znění:

1. _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________

2. _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________

3. _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________

Atd.
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  Příklad chyb v obrázku

Najděte chyby a do druhého obrázku vepište správně:

V případě vyšší obtížnosti je možno dát pouze slepou mapu a použít ji pouze 
jako doplňovačku.
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6.12 Kreativní techniky

Kreativita neboli tvořivost – proč ji máme v účastnících podněcovat? Tedy 
kromě nezanedbatelného důvodu, že výuka bude zajímavější? Často je krea-
tivita mylně přisuzována pouze tvorbě umělecké – malířům, hudebníkům 
apod. Nicméně jedná se o mnohem širší oblast. Jedná se o tvořivost, kterou 
můžeme uplatnit ve všech oblastech pracovního i soukromého života. Pokud 
kreativitu budeme rozvíjet (ať již u lektorů, či u účastníků), budeme schopni 
tvořivě přistupovat i k řešení širokého spektra problémů. Budeme hledat 
a nacházet jiné možné způsoby zpracování informací a hlavně – bude se 
nám dařit nalézat nové způsoby řešení různých problémů.

Pokud se chce jedinec prosadit, musí vynikat nad ostatními. Kreativita 
je jedním ze způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout. V každém povolání se po 
určitém čase dostaví tzv. limitovaný pohled neboli profesionální slepota. 
Situace se řeší pořád stejně bez ohledu na změny, které v okolí nastávají. 
V lepším případě se snaží o změnu, avšak v mezích známého prostředí. 
Jestliže v sobě budeme pěstovat kreativní přístup k řešení problémů, 
můžeme nedostatky snadněji odhalit a odbourat.

Jistě všichni znáte brainstorming a podobné techniky. I na školeních 
se často používají. Jsou jedním ze způsobů přístupu ke kreativitě. Přesto, 
 pokud hovořím o kreativních technikách, doporučuji na kurzech takové, 
které v sobě mají „uměleckou” složku. Uvolňují napětí, a přitom beze zbytku 
plní výukové cíle. Nepodceňujte „zábavnost” témat a kurzů. Zábavné podání 
jakéhokoliv tématu je výrazným motivátorem a pomáhá zapamatovat si 
důležité informace. Jestliže se kombinují příjemné pocity s učivem, mnohem 
lépe a rychleji se nové poznatky aplikují do praxe.

Neznamená to, že si za každou cenu „hrajeme”. Pokud k tomu lektor 
či účastníci nejsou naladěni, nebylo by to efektivní. To nám však nebrání 
vkládat alespoň prvky těchto technik.

Slovní techniky

Všichni určitě znáte a používáte brainstorming či brainwriting, které také 
patří mezi kreativní techniky. Výborná je jejich kombinace s jinými tech-
nikami a metodami. Například myšlenkové mapy – jedná se kombinaci 
písemného a výtvarného ztvárnění myšlenek. Je pro účastníky příjemnější 
než strohé zapisování bodů na fl ip. Je také přehlednější a pokud je dobře 
zpracovaná, vypadá i hezky a často tak tvoří součást výzdoby školicí míst-
nosti či kanceláře a pomáhá tak soustředit se na daný úkol. Zvláštní formou 
myšlenkové mapy je i Rybí kost neboli Ishikava.
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Příklad – řešíme problém či hledáme nápady metodou Ishikava (rybí 
kost) – například proč účastníci negativně reagují na školení:

Pomocí brainstormingu či brainwritingu necháme účastníky vytvořit 
zásobu podmínek kvalitního lektora.

Ty potom s účastníky rozdělíme do tří až pěti skupin s podobnými vlast-
nostmi a jejich názvy vepíšeme do hlavních „kostí“.

Dále v týmech doplníme boční kosti a případně hledáme řešení.

Abychom ještě více podporovali kreativitu, je vhodné graf Ishikavy 
zakreslit opravdu vizuálně jako rybu (kapra před vánocemi, štiku u ob-
chodníků …).

Nezapomeňme při používání myšlenkových map, že hlavní důvody pro 
jejich používání je uspořádání myšlenek, systematičnost, seskupování do lo-
gických skupin, přehlednost a vzhled. Buďme kreativní – používejme různé 
barvy a písma, obrázky a symboly. Čím více si se zpracováním vyhrajeme, 
tím více se náš mozek bude problémem zabývat a je velká pravděpodob-
nost nalezení toho nejvhodnějšího řešení.

Ishikava (původní předloha je samozřejmě vícebarevná v logických úrovních, 
aby byla přehlednější)
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Další obrázek je ukázka klasické myšlenkové mapy také vytvořené na 
kurzu školení školitelů.

Myšlenková mapa (původní předloha je samozřejmě vícebarevná v logických 
úrovních, aby byla přehlednější)

Zakreslení v logu
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Při brainwritingu můžeme použít jeho „skládanou” metodu nebo se ji 
také říká sněhová koule – účastníci napíší co nejvíce nápadů individuálně. 
Po uplynutí časového limitu se musí ve dvojici shodnout na společných 
možnostech. Po časovém limitu vytvoříme např. čtveřice atd. Takto účast-
níci neustále obhajují a prověřují své nápady a nastavují si myšlení na dané 
téma. Na závěr mohou ztvárnit myšlenky např. do fi remního loga. Příkladem 
je obrázek týmových zásad ve tvaru čtyřlístku, který jsem pomáhala tvořit 
jako účastník na kurzu své kolegyně :-).

Můžeme také požadovat po účastnících i „obyčejné” slovní vyjádření 
k probíranému tématu. Z této oblasti používám například hesla. Účastníci 
mají vymyslet v týmech to nejlepší heslo buď na dané školení, nebo na fi rmu, 
ve které pracují. Je to velmi rychlá, obvykle dvouminutová technika, která ne-
jen povzbudí, ale také buduje pozitivní vztah ke kurzu i zaměstnavateli. Nej-
lepší heslo bývá vyhodnoceno a vyvěšeno na stěně po celou dobu školení.

Další možností jsou „veršovánky”. Používáme je u účastníků, kteří jsou 
motivovaní a pozitivně naladění. Obvykle na závěr školení mají účastníci 
za úkol v pěti minutách popsat vše důležité, co jsme probírali, ve verších. 
Proč něco takového používat? Je to zábavné a věnujeme se zároveň téma-
tu. Spojení jednoduchých „veršovánek” zaručí fi xaci tématu do paměti. Je 
neuvěřitelné, jak dlouho verše putují mezi účastníky – a tím samozřejmě 
i témata, která jsme s nimi probírali. Vlastně pak fungují jako mnemotech-
nická pomůcka.

Pokud si netroufáte zadat skládání veršů, zkuste účastníkům dát jen 
přípravu co nejzajímavějšího popisu absolvovaného školení. Obvykle se 
objeví nějaká kreativnější skupinka, která popis vytvoří ve verších. Jakmile 
uvidíte úspěch, obavy z aplikace této techniky opadnou.

Herecké techniky

Nejjasněji jsou viditelné při školení neverbální komunikace, při předvádění 
emocí a sdělování informací beze slov. Nicméně sem patří i modelové si-
tuace (nepříliš vhodné je označení scénka) a hraní rolí při komunikačních 
a manažerských školeních. Účastníci předvádějí reálné situace, a pokud se 
do role opravdu vžijí, výsledky jsou vynikající.

Lektor k tomu může napomoci jednoduchými pomůckami. Většinu 
těchto situačních ukázek směřuji k předvádění „před tabulí” neboli vpředu 
před účastníky. Zpočátku se projevuje na účastnících poněkud větší ner-
vozita. Po krátkém čase si zvykají, a při několikadenním školení nervozita 
zcela opadne. To, že je pro ně prostředí stresující, jim pomůže vyzkoušet 
si to i v praxi – není to zas tak velký rozdíl.
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Při „vystoupeních před tabulí” je samotná příprava účastníků pečlivější 
než při prostém předvádění v „lavici”. Pro počáteční adaptaci stačí pár jed-
noduchých rekvizit. Například pokud se předvádí jednání v kanceláři, „herci” 
nestojí, ale dostanou židle, stůl a případně se na fl ipchart načrtne vybavení 
kanceláře. Tyto skromné pomůcky navodí reálnější atmosféru (byť v diva-
delním slova smyslu) a předvedené výkony jsou na mnohem vyšší úrovni. 
Tím, že se aktéři vžijí do své role a techniky předvádějí co nejvěrněji, je pak 
mnohem lépe aplikují do praxe – nejsou totiž pro ně už nové.

Výborné u těchto technik je, že účastníci hrají nějakou postavu řešící 
problém. To, že to nejsou oni, koho předvádějí, je „odbrzdí” a pomáhá jim 
překonat vlastní limitovaný pohled. Při těchto modelových situacích často 
přicházejí na řešení, která by je jinak nenapadla.

Výtvarné techniky

Ty patří mezi mé nejoblíbenější a zároveň velmi populární mezi účastníky. 
Jsou totiž obecně použitelné – například reach pictures, kterým říkám zá-
žitkové obrázky. Jsou výborné na shrnutí témat kurzu. Týmy účastníků 
dostanou fl ipové papíry a silné fi xy. Jejich úkolem je nakreslit vše, co se 
v průběhu kurzu naučili nebo co se jim líbilo. Jelikož je fl ipový papír velký, 
dá se na něj umístit hodně obrázků. Zároveň je účastníkům „dovoleno” 
při kreslení nahlížet do manuálů a poznámek. Zpočátku zakreslují to, co 
mají v živé paměti. Nicméně inspirace jim za chvíli dojde a potom listují 
ve výukových textech a musejí uvažovat o tom, jak je překreslit. Témata si 
tak intenzivně oživují. Takto si nenásilně znovu opakují a fi xují vše, co se 
v kurzu probíralo.

Další upevnění získaných znalostí a dovedností následuje při prezen-
taci těchto „děl”. A protože týmů bývá více, mnohá témata se v obrázcích 
opakují, pokaždé trochu v jiné podobě, a paměťová fi xace se tím ještě více 
umocňuje. Účastníci se při práci na této technice i při její prezentaci baví. 
Pro účastníky a lektora je to velmi příjemné zakončení celého kurzu.

Musíme ale počítat s dostatečnou časovou rezervou: nejméně deset 
minut na práci a poté tři minuty na prezentaci každého týmu. V případě, 
že některé probrané téma je při prezentacích účastníků zmíněno pouze 
okrajově, je na lektorovi tuto část tématu při závěrečném shrnutí zdůraznit. 
Ale zpravidla posluchači zahrnou do svých děl opravdu vše.

Další možností je využití koláží. Tady už to nemusí být pouze opakovací 
technika, dá se využít při různých školeních či assessment a development 
centre pro zjištění názorů a vztahů. Příklad – vytvořte koláž na téma ideální 
fi rma. Co účastníci zdůrazní? Bude to dobrý kolektiv, hodně peněz, nebo 
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snad spokojený zákazník? Také sledování spolupráce při kolektivních vý-
tvarných technikách nám mnoho napoví jak o jednotlivých členech a jejich 
komunikaci, tak o fungování týmu.

Komiksy nebo pouťové obrázky využívám hlavně v komunikačních 
a obchodních školeních. Účastníci mají například za úkol ve čtyřech či šes-
ti obrázcích zakreslit techniku SPIN či zdolávání námitek apod. Nejde sa-
mozřejmě o kvalitu výtvarného ztvárnění. Tím, že jsou omezeni počtem 
„okének”, musejí vystihnout to nejdůležitější: důkladně se nad technikami 
zamyslet. A opět – obrázky jsou zpravidla úsměvné a velmi dobře se pa-
matují. Příprava je stejně dlouhá, jako když si připravují popsání techniky 
slovy. Efekt při seznamování s danou technikou je však mnohem výraznější.

Pokud při opakování nechceme využít týmy (málo účastníků, silné indi-
viduality, časté předchozí týmové úkoly ap.), zadáme třeba jednotlivcům, 
ať na listy (ideálně barevného papíru) zakreslí pomocí piktogramů to nej-
důležitější z kurzu. Ty potom lepíme na fl ip a odůvodňujeme.

Shrnutí účastníků pomocí piktogramů
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O dalších výtvarných technikách jsem se již zmiňovala v kapitole 2.3.3 
Představení účastníků. Tyto metody působí více jako arteterapie a slouží 
k uvolnění atmosféry a podpoře při představování. Nicméně zkušený lektor 
z těchto obrázků může hodně poznat; projeví se na nich nálada i povaha 
osobnosti. Trochu jiný význam má první týmová práce – rozdělíme účast-
níky do skupin a jejich prvním úkolem je pojmenovat tým a zakreslit si jeho 
logo na jmenovky. Pokud se účastníci neznají vůbec nebo jen málo, je to 
příležitost k vytváření prvních vazeb. Nejedná se o závažný úkol, zavládne 
uvolněná atmosféra a velmi to přispěje k týmové spolupráci. Lektor zde 
může sledovat projevování jednotlivých členů týmu – kdo se prosazuje, jak 
spolu komunikují, kdo je kreativní apod.

Kreativních technik je velmi mnoho. Pokud se chcete věnovat školením 
o práci se stresem, týmových rolích a podobně, jistě naleznete arteterapeu-
tické publikace, které se věnují těmto metodám. Dá se použít i plastelína či 
modelit, různé stavebnice a jiné pomůcky. Každý lektor má vztah k jiným 
metodám a jejich použití. Je třeba je zakomponovat do celkového rámce 
školení, v závislosti na účastnících, na čase i tématu.

Příklad lektorského fl ipu; lektor má připraven základní nákres a postupně ho 
doplňuje ve spolupráci s účastníky.
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6.13 Pohybové techniky

Pohybové techniky si zpravidla spojujeme s outdoorovými kurzy. Ale v této 
kapitole se zaměříme hlavně na pohybové techniky v kurzech, které poslu-
chači absolvují ve výukové místnosti.

Zastáváte názor, že do učeben nebo výukových místností pohybové 
techniky nepatří? Na kurzech pracujeme s účastníky, kteří zpravidla jsou až 
deset hodin denně „připoutáni” k židli a snaží se více či méně vnímat lek-
tora. Pokud naši posluchači nejsou studenti, pak nejsou zvyklí tak dlouhou 
dobu pouze sedět. V kurzech jsou samozřejmě přestávky, ale i tak je pro 
organismus dlouhé sezení nepřirozené. A pokud jde o studenty – jsou sice 
zvyklí prosedět hodiny ve škole, ale jak tuto nepřirozenou „aktivitu” vnímá 
jejich organismus? Příjemně? Sezení není pro lidské tělo z anatomického 
hlediska přínosná poloha. Při dlouhém sezení nás bolí záda, pociťujeme 
únavu. Snižuje se schopnost sledovat výklad lektora a pamatovat si 
sdělené informace. Jakmile lektor zpozoruje nesoustředěnost svých po-
sluchačů, musí vyvinout takovou aktivitu, která ji odbourá. Můžeme samo-
zřejmě přistoupit k neplánované přestávce nebo krátké rozcvičce apod. 
Riskujeme však narušení výuky a navíc časový plán, který máme pro daný 
kurz vypracovaný, zkracujeme. Interaktivní techniky, které během výuky 
aplikujeme, jistě posluchače povzbudí. Ve většině případů se však opět 
pracuje vsedě a pohybovému aparátu se tak nepomůže. Úkolem lektora 
je tedy spojit pohyb s výukou.

S pohybem samozřejmě souvisí prostor, ve kterém se školí. Místnost by 
měla být vzdušná a světlá a také dostatečně prostorná. Pocit stísněnosti 
v malé místnosti a tmavé stěny či těžké závěsy na oknech ještě více umoc-
ňují pocit únavy. Každý účastník musí mít dostatek místa nejen na stole, ale 
také při sezení – měl by si moci protáhnout pohodlně nohy a i v případě, že 
odsune židli dozadu, musí zůstat prostor pro procházející účastníky, kteří 
budou v rámce školení na „stupínku” prezentovat.

Je velmi dobré pro průběh školení nebo výuky, pokud má lektor připra-
veno dostatečné množství témat k prezentacím a posluchači se tak vepředu 
prostřídají alespoň dvakrát. Kromě pohybu to účastníkům pomáhá zvyk-
nout si na prezentace a odbourává to jejich úzkost z případného samostat-
ného vystoupení před lidmi. Jako celodenní pohyb to ale určitě nestačí. 
Zvláště po obědě a ve večerních hodinách musíme počítat s větší únavou 
a naplánovat pro posluchače takové techniky, které nám jejich únavu po-
mohou odbourat.

Pokud využíváme týmové práce a máme k dispozici dostatek prostoru, 
necháme přesunout tolik stolů bokem, kolik máme vytvořených týmů. 

Radka Burdychová » , ,



104

Lektorské fi nty

Při vyhlášení týmové práce se účastníci ke „svému stolu” přesunou. Není 
nutné, aby tam byly židle. Pár minut, po které jsou účastníci nuceni změnit 
polohu, si protáhnou tělo a naberou energii na další výuku. Tyto přesuny 
nemají žádné velké nároky na přípravu (kromě rozestavění stolů v míst-
nosti).

Další jednoduchou a účinnou možností je vyvěšování některých informa-
cí a úkolů na fl ipy umístěné na stěnách podél místnosti. Úkolem účastníků 
je potom prostudovat jednotlivé cedule a řešit další zadanou práci. Časově 
to sice přidává aplikované technice pár minut, ale pro celkový průběh výuky 
se tato aktivita rozhodně vyplatí. Tady je nutné, aby byl kolem každého fl ipu 
dostatečný prostor pro více účastníků. Flipů musí být dostatek pro všechny 
zúčastněné, aby někteří jen tak bezúčelně nepostávali.

  Příklady

Každý účastník dostane lísteček, kde je napsán název jednoho typu hasicího 
přístroje či hasebního prostředku. Po místnosti jsou pak rozvěšeny fl ipy s na-
psanými, popřípadě nakreslenými hořlavinami. Účastníci procházejí mezi fl ipy 
a z každého vypíšou ty látky, které mohou svým typem hasicího přístroje uhasit.

Účastníci dostanou přiděleny rozdílné komunikační techniky a na fl ipchartech 
jsou vyvěšeny různé pracovní či životní situace. Opět procházejí po učebně 
a hledají, ve které situaci mohou svou techniku použít.

Pohyb lze spojovat a kombinovat i s  jinými metodami. V kapitolách 
o dominu či tabulkách jsem se zmiňovala, že lektor může rozdat jednotli-
vé výrazy účastníkům a ti potom chodí dopředu a připevňují je tam, kam 
patří apod.

Outdoorové a indoorové aktivity

Přestože se vztah personalistů, zaměstnavatelů i zaměstnanců začíná k těm-
to formám vzdělávání pomalu měnit, neustále převládá názor, že se jedná 
o odpočinkové kurzy za odměnu, které nemají žádný větší vzdělávací efekt. 
O něco více je připouštěn efekt formy teambuildingů, ale ani ten není po-
važován pro vzdělávání za důležitý. Přesto se jedná o velmi důležitý faktor, 
který ovlivňuje spokojenost zaměstnanců, jejich produktivitu a efektivitu 
práce a v neposlední řadě i jejich fl uktuaci. Dobře fungující tým nejen ušetří, 
ale vydělá i mnohem více peněz než nefungující.
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Nyní ale opustím teambuildingový efekt a zaměřím se na další způsoby 
a možnosti školení. Dobře připravená outdoorová či indoorová aktivita je ve 
své podstatě jednou z nejvyšších úrovní výuky. Zcela naplňuje Komenské-
ho ideál „škola hrou”. Pomocí těchto kurzů se dají učit nejen komunikační 
a manažerské techniky, ale i úspěšně absolvovat znalostní kurzy: asertivity, 
práce se stresem, naslouchání, personální práce, výběru a hodnocení za-
městnanců, assessment a development centre i pracovního práva. Pokud 
účastníky necháme tyto kurzy prožít v indoorové, či ještě lépe v outdoorové 
podobě, máme úspěch zaručen.

Ale není to úspěch zadarmo! Tyto kurzy musejí být připraveny profesio-
nálně, abychom docílili patřičného a očekávaného výsledku. Jedná se o vel-
mi složité projekty, které kladou vysoké nároky na lektory a jejich přípravu. 
Během kurzu může mít jeden lektor maximálně 3–8 účastníků. Musíme 
počítat s povětrnostními vlivy (u outdooru) a s větší možností úrazu. Přesto 
se vyplatí tento čas i námahu (a v případě zadavatelů peníze) investovat. 
Je to vklad, který se všem zúčastněným mnohonásobně vrátí. Metodám 
a technikám, které se zde používají, se podrobně věnovat nebudu, je to 
námět na další knihu. Ale stejně jako u klasických kurzů musíme stanovit 
cíl a potom cestu, která k němu povede.

  Jen pár příkladů za všechny

Pro obchodní dovednosti – účastníci dostanou za úkol během daného času 
získat v blízké vesnici odpovědi na otázky:

– Kdo je nejstarší obyvatel?
– Jaké je oblíbené starostovo jídlo?
– Jaká je týdenní tržba v místní hospodě?
– Podpis nejprotivnějšího obyvatele apod.

Následně je mají dopravit do „centrály”. Na společném shromáždění každý 
popíše způsob, jakým informace získal, a překážky, které musel překonávat tak, 
aby byl vyhodnocen ostatními jako nejlepší vypravěč.

Schopnost spolupráce a komunikace pak můžeme zjistit následovně: účast-
níci se rozdělí na tři skupiny, jedna bude mít zavázané oči, druhá svázané ruce 
a třetí bude bez omezení. Poté členové plní různé úkoly – doprava lanovkou, 
přechod lesem aj. Hodnotíme komunikace v krizových situacích a reakce na ně.



106

Lektorské fi nty

6.14 Využití negace

Na školeních lektoři zpravidla účastníkům sdělují, co a jak mají dělat. Jak 
bude vše skvělé, když budou postupovat podle daných pokynů. Co všechno 
zvládnou, jak se jim všechno povede. Účastníci jsou na tento způsob připra-
veni a očekávají tento styl školení. Nicméně takový způsob vyjmenovávání 
„správných” postupů je nemusí vždy správně motivovat. Stává se totiž, že 
lektor v zápalu snahy o co nejlepší výkon ukazuje posluchačům příliš „do-
konalého člověka”. Jedince, který vždy perfektně reaguje, používá jen ty 
správné techniky, všechno mu vychází. Ale takoví lidé ve skutečném světě 
nejsou! Nikdo není úplně skvělý a dokonalý ve svém jednání! Absolvováním 
takto vedeného školení mohou účastníci získat pocit, že není v jejich silách 
toto zvládnout – jednoduše „že na to nemají”.

Proto nám v této situaci pomůže ukázat opačný příklad – někoho, kdo 
všechno dělá špatně. Takového smolaře, který neumí správně použít žádnou 
z probíraných technik a všechno poplete. Účastníci potom správně pochopí, 
že tak mizerně na tom nejsou a že vlastně není vůbec těžké dělat určitou 
techniku správně. Využívání negativních příkladů bývá úsměvné, a zároveň 
motivující. Jednak ve výše popsaném případě – všichni jste na tom lépe než 
tento smolař – a také v uvědomění si vlastních chyb. Posluchači se poznají 
v některých chybách a toto sebepoznání je prvním krokem k tomu, aby je 
odbourali.

Pokud řešíme jakýkoliv problém, má toto řešení tři hlavní fáze:

1) přiznání problému – nebo také jeho uvědomění. Účastník musí vědět 
nebo dospět k poznání, že má problém, a přesně jej defi novat. Mnoho 
lidí si neuvědomuje, co je pro nás ostatní jasně viditelné. Zvláště při 
komunikačních školeních je to zřejmé. Často si někteří z účastníků mys-
lí, že jsou komunikativní, a pletou si to s nepříjemnou „upovídaností”. 
Nepoznají rozdíl mezi nátlakem s přemírou argumentů a dialogem.

Lektor nebo kolegové jim to samozřejmě mohou přímo sdělit (na-
příklad za použití hodnoticího sendviče), ale mnohem účinnější je, když 
to pochopí oni sami – třeba z negativního přirovnání.

2) potřeba problém řešit – pokud již u sebe identifi kují problém, nezna-
mená to ještě, že jej budou chtít řešit. Je třeba jim poskytnout k řešení 
motivaci. Co jim přinese, když svůj nedostatek odstraní? Proč by se o to 
měli snažit? Poznání je určitě těžký a důležitý krok. Ale odhodlání ke 
změně je neméně významné a složité.
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3) vlastní řešení – ačkoliv se to může zdát nepochopitelné, samotné ře-
šení již není tak náročné jako předchozí fáze. Určitě je třeba mít silnou 
vůli nebo někoho, kdo nás při řešení podporuje (kouč, mentor, přátelé, 
rodina).

Pomocí předvedení negativních příkladů provedeme účastníky jednou 
a někdy i dvěmi fázemi. V průběhu školení jim pak dáme nástroje ke třetí 
fázi. Tuto metodu jsem také použila v začátku knihy – rady pro lektory, kteří 
chtějí být špatní.

Negativní příklady můžeme předvést mnoha způsoby:

Film – v mnoha dobrých výukových fi lmech najdeme na začátku situ-
aci, která nám ukazuje, jak by to nemělo vypadat – ať jde o obchodní 
dovednosti, prezentaci apod. Nemusí se však jednat pouze o výukové 
fi lmy (ať již zakoupené či natočené vlastními silami). Také v mnoha kla-
sických dílech naší i zahraniční kinematografi e najdeme spoustu krásně 
zpracovaných negativních příkladů. Stačí jen připomenout. Také v do-
kumentárních pořadech, televizních novinách a debatách nalezneme 
mnoho zářných příkladů jak ne. Je však efektivnější, když vyhodnocení 
a nalézání chyb necháme přímo na posluchačích. Jednak je zapojíme do 
výuky a také lépe pochopí, co je špatně, a nastane u nich seberefl exe.

Předvedení lektorem – je to zajisté rychlé a minimálně pracné, po-
kud lektor předvede, jak by to nemělo vypadat. Ale zastávám názor, že 
z uvedených příkladů je tento způsob nejméně efektivní. Argumentem 
pro zase je, že lektor přesně ví, kde účastníci dělají chyby, a pokud to 
předvede s citem, může být seberefl exe účastníků ještě výraznější. Je 
však velmi důležité citlivě odhadnout míru, aby se posluchači necítili 
zesměšňováni, pokud se v některých situacích poznají. Také zde mají 
účastníci chyby nalézt a následně vyhodnotit. Jen pozor, aby při tomto 
předvádění lektor nezapomněl na to, že je zde hlavně pro účastníky a má 
je co nejvíce zapojovat do výuky (Paretovo pravidlo). Někdy se ze ško-
lení může stát přednáška s divadelními prvky – jistá „one man (woman) 
show”, která sice pobaví, možná zaujme, ale je naprosto neinteraktivní.

Popsání a předvedení účastníky – v mém případě se jedná o nejpo-
užívanější způsob. V týmech zadám za úkol zpracovat scénář, jak by to 
nemělo vypadat, tedy jak by se nemělo prezentovat, jak se chová špat-
ný manažer apod. Mají za úkol nejdůležitější body vypsat na fl ipchart 
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a prezentovat. Při samotné prezentaci také mohou předvádět. Kromě 
bouře smíchu podobné scénky vyvolají výraznou seberefl exi. Vzpomí-
nám se velmi dobře na školení, kdy jedna účastnice přísným hlasem 
s nataženým prstem hřímala ke kolegům: „Nenaslouchejte! Ztratíte tím 
spousty času, budete se muset zabývat tím, co si ostatní myslí. Je zde ne-
bezpečí, že by vás dokonce měli rádi. Vyhněte se tomuto nebezpečí…” 
atd. Bylo to velice zábavné, ale co je důležité – mnozí účastníci se potom 
vyjádřili, že si uvědomili, jak málo někdy svým kolegům naslouchají a jak 
to musí být pro ně nepříjemné.

Způsob použité negace je také šokující informace s negativním za-
měřením. Používá se většinou na počátku kurzu – na vzbuzení zájmu 
o téma, ale také kdykoliv, když chceme účastníky vyburcovat. Mnohdy 
je využívají dobří řečníci při projevech nebo obchodníci při prodejním 
jednání.

  Příklad šokujících informací

Víte o tom, že jeden z nejčastějších důsledků stresu je impotence?
Slyšeli jste, že jako důvod většiny rozvodů se udává nedostatek komunikace 
mezi partnery?
Věděli jste, že kolem 80 procent manažerů nezvyšuje automaticky plat, i když 
si myslí, že si to zaměstnanec zaslouží? Udělají to až tehdy, když si o zvýšení 
platu podřízený řekne a správně jej zdůvodní.

6.15 Nedoporučené interaktivní techniky

Bude vám to určitě znít kontraproduktivně, když v knize, která se celá zabývá 
interaktivními technikami, věnuji kapitolu tomu, jak je použití interaktivní 
techniky i nevhodné. Ale i při používání interaktivních technik platí, že ne-
můžeme použít vždy a všude stejnou. Stejně jako v běžném životě nemů-
žeme stejné řešení použít pro zdánlivě stejnou situaci. Při zařazení těchto 
technik pomáhá lektorovi zkušenost a intuice.

Známe tedy dobré interaktivní techniky, ale použité pro nevhodné situ-
ace. Ale jsou také techniky vyloženě nevhodné. Lektor musí bedlivě studo-
vat publikum a metody výuky vybírat a dávkovat podle reakce účastníků. 
Zvláště u těch nezvyklých je důležité mít vždy připravenou jednu z konzer-
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vativnějších variant. Lektorování je práce s lidmi a musíme mít na paměti 
jejich odlišnosti v přijímání metod výuky.

Lidé nejsou stroje, které můžeme naprogramovat a ony budou fungovat 
stále stejně. Lektor musí své posluchače vnímat se všemi jejich potřebami, 
náladami, vztahy a povahami. Každý den, každou hodinu se mění atmo-
sféra. Pracujeme s lidmi, kteří jsou ve své podstatě méně předvídatelní než 
počasí. Naším úkolem je zachovat jasno a příznivý tlak. Snažit se, aby to, co 
zasejeme do jejich myslí, vzklíčilo a dalo bohatou úrodu. Čím individuálnější 
přístup budeme k účastníkům mít, tím kvalitnější výsledky přinese. Předpo-
kládat, že si sestavíme kurz a úplně stejně úspěšně jej budeme prezentovat 
různým skupinám účastníků se stále dobrým výsledkem, je nereálné.

Pokud jde tedy o nevhodné techniky, napadá mne pouze jedna, kte-
rou neuznávám a nedoporučuji. A tou je vyvolání účastníka bez přípravy. 
 Chápu, že se někdy může stát, že některý účastník nedává pozor a věnuje se 
například psaní esemesky. Ale využít této situace a vyvolat jej v této chvíli 
a chtít po něm odpověď na nějakou otázku, případně zopakovat naše vlastní 
poslední slova, je neseriózní.

Docílíme tím nepříjemného pocitu daného účastníka, případně jeho 
zesměšnění před ostatními. A pocity, které bude mít, si určitě nenechá pro 
sebe. Lektor tímto svým počínáním způsobí, že se negativní pocity v dů-
sledku obrátí proti jeho osobě. A přitom je mnoho jiných způsobů, jak si 
zjednat pozornost. Pokud „vyrušují” jeden či dva posluchači, stačí jen při 
výkladu přijít blíže k nim, oni si svůj „prohřešek” uvědomí a zklidní se. Pokud 
je to více účastníků, někde je zřejmě chyba. Jsou unavení, nebaví je výuka 
či je něco rozptyluje. Je třeba odstranit příčinu: zařadit přestávku, vhodnou 
interaktivní techniku na povzbuzení apod.

Pokud opravdu chceme používat vyvolávání, ať již z důvodu rychlého 
opakování či pro malou aktivitu účastníků, rozhodně tak nečiňme nečekaně. 
Můžete dát nějaký čas na přípravu odpovědi (nejlépe písemnou přípravu) 
a tím dosáhnete toho, že ať vyvoláte kohokoliv, bude na tuto situaci při-
praven. Případně vyhlásíte rychlý kvíz z probrané látky, ať zkoncentrujete 
pozornost všech posluchačů, a potom vyvoláváte.

Při tom dbejte na to, abyste otázky kladli srozumitelně a pochopitelně. 
Pokud uvidíte, že otázku špatně pochopilo více lidí, přeformulujte ji. Snažte 
se vyvolávat alespoň zpočátku ty, kteří (ať už verbálně, či neverbálně) dávají 
najevo, že odpověď znají. Každou správnou odpověď pochvalte (popřípadě 
odměňte) a i za špatnou poděkujte. V případě „plachého” posluchače mo-
tivujte k odpovědi, vybírejte mu lehčí otázku a pochvalte byť i částečnou 
odpověď. Nezapomeňte, že jedním z úkolů lektora je motivace. A nejenom 
k vlastnímu kurzu, ale k celoživotnímu vzdělávání.
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Další z technik, se kterými je třeba zacházet opatrně, jsou takové, kde 
dochází k dotekům mezi účastníky (chytání za ruce apod.). Mnohým lidem 
je tento způsob nepříjemný a zvláště zpočátku je nedoporučuji používat. Ve 
chvílích, kdy jsou účastníci už „zahřátí”, je možné takové postupy zařadit. Ale 
vždy to pečlivě zvažujte a v žádném případě účastníky nenuťte proti jejich 
vůli. Jakékoliv nátlakové metody jsou ve výuce těžko omluvitelné a hodí 
se jen do speciálních kurzů (například za přítomnosti psychologa apod.).

Při výuce velmi záleží na empatii lektora a jeho schopnosti motivace. 
Při správném přístupu účastníci přijmou téměř cokoliv. Takže je to jen na 
nás – na lektorech.

3 rychlé rady na závěr pro zvýšení sebejistoty

1. Nechejte je přicházet na řešení
 Pokud se vás účastníci zeptají na řešení nějaké vlastní situace, která není 

zcela jednoduchá či si nejste jisti správným řešením (nebo prostě nezná-
te odpověď), rozdělte je do týmů a nechte je na řešení přijít samotné 
(nejlépe nějakou interaktivní technikou) – vyhnete se tak mentorování 
a případnému trapasu ze špatně pochopené situace či nesouhlasným 
připomínkám typu „to je teorie”, „u nás by to nefungovalo” apod.

2. Neviditelné písmo
 Chcete-li vysvětlit a zapsat na fl ip něco, co ještě neumíte úplně nazpaměť 

nebo chcete využívat piktogramy a neumíte moc kreslit či si nejste jistí 
v rozvržení fl ipu, předkreslete si jej jemně tužkou – účastníci to neuvidí 
(už z jednoho metru je problém něco zahlédnout), a když poté obkreslíte 
piktogram fi xem nebo budete vepisovat myšlenkovou mapu zdánlivě 
náhodně a nakonec vyjde logický obraz řešení, budete vypadat velmi 
profesionálně.

3. Klidná síla
 Když se příliš rozjede zábava a přestávají vás účastníci vnímat, neshazujte 

se hláškami typu: „klid prosím”, „utište se, chci začít” apod.
Postavte se před účastníky, narovnejte se, zvedněte bradu, sledujte 

očima postupně všechny účastníky a mírně se usmívejte. Věřte tomu, že 
do minuty se všichni uklidní a vám se zvýší přirozená autorita. Jakmile 
se uklidní, mírnou úklonou či slovně příjemně poděkujte – vyhněte se 
ironii!

Toto lze využít, i když se začnou bavit jen dva účastníci někde v rohu. 
Případně se k nim trochu přibližte a zachovejte stejný postup.
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Závěr

Knížka dospěla ke svému závěru. Přestože se mi zpočátku zdálo jednodu-
ché ji napsat, v průběhu psaní jsem zjistila, že to, o čem s takovou lehkostí 
mluvím na školeních, se již hůře přetváří do knižní podoby. Chybí mi zde 
reakce publika, která je pro mne silnou motivací.

Pokud vás publikace zaujme a budete chtít prodiskutovat některé její 
části, budu ráda. V případě, že zjistíte, že vám pomáhá, a chtěli byste další 
pokračování, určitě buď sama, nebo ve spolupráci s kolegy mohu zpracovat 
další nápady.

Doufám, že se někdy setkáme – ať již na kurzech či konferencích – a spo-
lečně pomůžeme dělat vzdělávání zajímavým a podnětným.


