


 

 

 

Kde využijete příběh 
René Nekuda 

René Nekuda je spisovatel, pedagog, cestovatel a dlouholetý lektor tvůrčího psaní. 

Anotace:  
Přemýšleli jste někdy o tom, kde všude jsou potřeba příběhy? Strávili jsme odpoledne nad tím, jak se 
vyrábí příběh a jak ho můžeme používat. 
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Cílová skupina:  

Druhý stupeň základního vzdělávání a střední vzdělávání 
 

Zařazení dle RVP ZV:  
Český jazyk a literatura – Komunikační a slohová výchova (Žák využívá poznatků o jazyce a stylu 
ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu 
tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.) 
 

Zařazení dle RVP G: 

Český jazyk a literatura – Jazyk a jazyková komunikace (Žák posoudí a interpretuje komunikační 
účinky textu, svá tvrzení argumentačně podpoří jeho všestrannou analýzou.)  
 

Cíl lekce:  
Žák provádí rozbor stavby příběhu a diskutuje nad prvky, které způsobují zaujetí nad jeho obsahem. 

 
  



Metodický text pro učitele 
Didaktické náměty pro výuku v tomto listě navazují na videozáznam ukázkové vyučovací hodiny – 
diskuse s vyvozováním souvislostí vyprávěcího principu v mezilidské komunikaci – se spisovatelem 
a pedagogem René Nekudou. Záznam byl pořízen v rámci NoD Academy v říjnu 2020. Náměty 
na činnosti žáků v pracovních listech níže doplňují vybrané úseky zaznamenané vyučovací hodiny.  

Učitel by měl zhlédnout nejprve celý videozáznam. Proto obsahuje toto doporučení Pracovní list – 
komentář k videozáznamu pro učitele, který didakticky rámuje ukázku vyučovací hodiny a upozorňuje 
na určité podstatné prvky sdělení i postupu přednášejícího. Učitel ve středním vzdělávání může 
videozáznam poskytnout žákům v celku nebo po částech podle svého uvážení. V základním 
vzdělávání nebude mít puštění celého videozáznamu pro žáky zřejmě přínos.  

Následuje doporučení, co dělat s videozáznamem jako digitálním vzdělávacím zdrojem pro distanční 
podporu učení pro žáky. V pracovních listech uvedený postup umožní postupné odhalování toho, co je 
kouzlem vypravování a proč je dobrý vypravěč v současnosti tolik žádanou „komoditou“, jak kolega 
lektor mnohokrát a zcela správně zdůrazňuje.  

Videozáznam umožňuje vyučovací hodinu rozčlenit do čtyř úseků:  

1. evokace – kde všude se lze setkat s tím, že někdo vypravuje příběh?  
2. uvědomění – proč se vypravují příběhy?  
3. uvědomění – jak je vystavěno vypravování a čím zaujme?  
4. úvod k reflexi – vlastní průzkum terénu a sběr příkladů.  

Pracovní listy pro žáky obou stupňů vzdělávání budou doplněny náměty na reflexi s několika 
jednoduchými úlohami, se zadáním vlastní tvorby a doporučením pro učitele, jak poskytovat 
individuální zpětnou vazbu podporující tvůrčí psaní žáka. Při zpětné vazbě se lze inspirovat výchozím 
videem: přistoupí-li žáci k práci poctivě (sesbírají-li nějaké příklady vypravování ze svého okolí 
v termínu daném učitelem), lze jim dát stručnou popisnou zpětnou vazbu, zeptat se jich, co se naučili 
a co by ještě potřebovali vědět, a poděkovat jim za práci.  

Pracovní listy jsou určeny pro samostatnou práci žáka s videem. Nebude-li si žák vědět rady, může se 
obrátit na spolužáky a učitele. Učiteli předá žák celý vypracovaný pracovní list v časovém limitu 
a v prostředí, které určí učitel (Google Classroom, MS Teams či na jiné platformě, kde je podporováno 
učení žáku na dálku v konkrétní škole). Učitel poskytuje podpůrnou, formativní zpětnou vazbu (tvůrčí 
psaní není vhodný předmět klasifikace). U každé úlohy jsou též uvedena doporučení ke vzájemnému 
čtení a hodnocení mezi vrstevníky, spolužáky. 
  



Komentář k videozáznamu pro učitele  
Poznámky pro vyučujícího, který zhlédne celou ukázkovou vyučovací hodinu:  

 
1. Evokace – kde všude se lze setkat s tím, že někdo vypravuje příběh? (do 

8:06)  

• formálně se jedná o poměrně dlouhou frontální diskusi (učitelem řízený rozhovor), jejím 
účelem je motivovat žáky k elaborování pojmu a fenoménu vypracování tím, že se 
„porozhlédnou“ po světě a zaměří se na něj, na jeho účinnost a kouzlo;  

• vypravování zde není pojato jako formální „slohový útvar“ vyznačující se určitými poznávacími 
znaky co do jazyka a narativu. Je představeno jako narativní zvyklost sdílená mezi lidmi 
od počátku lidského pokolení a všude, „kam se jen žák podívá“;  

• v první části lektor s žáky diskutuje, kde všude se v životě lze setkat s příběhy: ukázky se 
týkají jak kontextu (politická reklama), tak profesních oblastí: psychologie; ke konci se dostává 
s žáky k tématu, které je prvním zlomem hodiny: co dodává příběh běžnému rozhovoru nebo 
zpravodajské zprávě navíc, proč je tak účinný?  

 
2. Uvědomění – proč se vypravují příběhy? (8:06 – 29:10)  

• V první sekvenci lektor s žáky vyvozuje důvody účinnosti vypravování: „Příběh dodává 
kontext; to čistá informace neumí. V ideálním případě dojde ke ztotožnění se, to přináší emoci 
pro příjemce, a tím hlubší dopad: vnímám informaci jako důležitou pro mě,“ sděluje lektor;  

• Dále ve videu následuje poměrně dlouhá, řekněme fixační část hodiny, v níž probíhá podobný 
učitelem řízený rozhovor o kontextech, v nichž je vypravování účinné; diskutující se dobírají, 
proč je účinné v reklamě, ve sportu či ve výchově a vzdělávání; didaktická produktivita této 
části spočívá, jak řečeno ve fixaci; umožňuje ale v závěru přemostění k „antropologickému 
jádru“ sdělení hodiny – vypravování je návyk, „závislost“, potřeba; učitel k tomu využívá 
žákovského příkladu snů;  

• V další části učitel vyloží na několika příkladech všelidský rozměr vypravování jako lidskou 
potřebu, závislost na vypravování příběhů;  

• „To nejdůležitější jsme si ještě neřekli“: učitel v tomto bodě již očekává běžné mezilidské 
vztahy a běžný rozhovor. Žák ale ještě uvádí počítačové hry a film; tím vzniká „nečekaná 
odbočka“. Je didakticky zajímavé, že to lektor dokáže zarámovat (to už náleží do umění), čímž 
poskytuje žákovi obohacující zpětnou vazbu;   

• Kde se nejvíc pracuje s příběhem? Zde se dostává ke globální, všelidské a celoživotní 
(od narození) afinitě k vypravování, kterým zdůvodňuje význam tvůrčího psaní příběhů; 
v diskusi následuje vyvození „příběhového myšlenkového modelu“ s třemi složkami, následuje 
jeho krátký výklad;  

•  „Příběhové struktury máme v hlavičkách ještě dříve než jazyk“; „příběh jako jedna z mála věcí 
dokáže působit celoplanetárně“; výklad dále upozorňuje na úskalí, které se s antropologickým 
rozměrem pojí: fenomén profesionálně vyrobených manipulací;  

• Konspirační teorie a fake news mají také tuto vyprávěcí strukturu, jsou to uměle vystavěné 
příběhy určené pro konkrétní cílovou skupinu; dobrá znalost přirozené výstavby příběhu 
(příběhová gramotnost) může člověku pomoci odhalit manipulaci; 

• shrnutí již prozkoumaného.  
  



 
3. Uvědomění – jak je vystavěno vypravování a čím zaujme? (29:10–42:12) 

• Vyzkoušíme si, co je tím globálním, co v příbězích funguje: Vzpomeňte si na jakýkoliv příběh, 
který vám někdo v průběhu týdne říkal a v jaké situaci… A potom tam vkládá lektor ještě 
kompoziční prvky úvodu, zápletky a rozuzlení (které nazývá různě, aby zdůraznil, že názvy 
nejsou podstatné);  

• Principy začátku příběhu: co vám říkali na začátku? Lektor dále v diskusi vyvozuje s žáky dva 
způsoby začátku „uvedení situace, seznámení“ a „začátek se zaujetím“; a diskutují o tom, 
který úvod je potřeba v jakém kontextu; úvod, začátek má „vyselektovat cílového čtenáře“  
(jako rande); my, aniž bychom se to učili, umíme rozhodnout, jak začít;  

• Prostředek vypravování (zápletka) „co tam musí nastat?“: překvapení, problém, překážka, 
nemusí to být vždy negativní, musí se tam „něco stát“, „dramatický potenciál“;  

• Konce: jaké jsou funkce konců? Důležitý (opět antropologický) princip příběhu je uzavřenost – 
závěr dokáže změnit vyznění příběhu až o 180 stupňů. Dále vyvozují, co je uzavřenost 
i v případě, že autor ponechává příběhy s otevřeným koncem.  

 
4. Úvod k reflexi – zadání vlastního průzkumu terénu a sběr příkladů 

(42:12–45:13)  

• Závěr – reflexe, stručné shrnutí „učiva“ („Už víte, kde všude se pracuje s příběhem?“) 
a ověření si jeho pochopení u žáků;  

• Zadání úlohy „na doma“ (se zdůvodněním, že tak se naučíte nejvíc, jak fenomén funguje) 
i s jednoduchým, ale jasným „hodnoticím doporučením“: Zkuste najít co nejvíce příběhových 
struktur ve vašem běžném životě (uvede jako příklad reklamní postavu Alzáka). A když jich 
najdete třeba 20, tak jste dobrý. 

  



Pracovní list pro žáky základního vzdělávání 
 
Zadání před puštěním videa 
 

1. Napište do chatu (nebo jinam, dle formy práce zvolené učitelem), kdo vypravuje příběhy:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Napište, proč někdo vypravuje příběhy:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Co tebe osobně baví na příbězích? Proč je chceš slyšet, vidět nebo číst až do konce?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Náměty pro práci s první částí videa 
Metodická poznámka: Pusťte žákům ukázku z první, evokační části videozáznamu. Ukázku přiměřeně 
dlouhou, tedy 2–3 minuty, a požádejte žáky, aby vyplnili při sledování videa úlohy níže. Je důležité, 
abyste pustili žákům video i se zvukem. Žákům dejte chvilku čas, aby odpovědi zpracovali podle 
vašich zvyklostí. Jako zpětnou vazbu umožněte žákům, kteří chtějí své názory přečíst ostatním 
nahlas, ať tak učiní. Umožněte i krátké reakce ostatních.  
 
 
1. Kdo vypráví podle žáků na videu příběhy? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Vyberte si jeden příklad z videa a popište, proč daná osoba podle vás příběhy vypráví?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Vzpomeňte si na jakýkoliv příběh, který ti někdo (včetně elektronických medií) vyprávěl 

v poslední době a stručně si ho zapiš:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  



Náměty pro práci s druhou částí videa  
Metodická poznámka: Nechte žáky sledovat určitou část druhého úseku. Doporučuji tu část od místa, 
kde žákyně hovoří o snu jako médiu vypravování příběhu. Tentokrát sledujte celý uzavřený úsek (max. 
ale 5 minut podle vašeho výběru). Nechte žákům čas vyplnit odpovědi v pracovním listu. Jako zpětnou 
vazbu doporučuji, abyste vybírali žáky pomocí náhodného výběru a žádali je o přečtení toho, co 
napsali (je dobré v tento moment práce žáků sledovat na své obrazovce). Umožněte zpětnou vazbu.   
 
1. Doplňte větu: Tato část videozáznamu hovoří o 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Napiš přesně nebo parafrázuj, co tě ve videu nejvíce zaujalo a čím tě to zaujalo.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
3. Výrok lektora z videa: „příběhové struktury máme v hlavičkách ještě dříve než jazyk“ podle 

tebe znamená:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Náměty pro práci s třetí částí videa 

Metodická poznámka: V této části se lektor zmiňuje o kompozici, o výstavbě vypravování příběhu. 
Žáci základní školy ji slyšeli už mnohokrát, proto doporučuji, abyste jim pustili kousek, který se týká 
zakončení (a nebo naopak jen začátku vypravování).  

Dostanou také písemné zadání pro tvůrčí psaní. Vy dávejte individuálně zpětnou vazbu jen těm 
žákům, kteří budou mít v textu chyby pravopisného, gramatického nebo komunikačně-slohového 
charakteru. Na chyby je upozorněte popisně. Práce se neklasifikuje.  

Žáci, kteří chtějí, mohou svou práci přečíst nahlas. Ostatní práce spolužáků mohou číst a hodnotit je 
nějakými virtuálními značkami, nebo hlasovat o příběhu spolužáka, který se jim něčím výrazně líbil. 

1. Ve videu jste slyšeli, že existují nějaké způsoby začátků (zakončení vypravování). Popište 
je: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Napište sem celé vypracování, na které jste mysleli po zhlédnutí prvního videa. Jestli si to 
nepamatujete, podívejte se, co jste si vyplnili v pracovním listu výše. Vypravování napište 
(zrekonstruujte): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Můžete minipovídku přečíst spolužákům. 



Náměty pro práci se závěrečnou částí videa  

Metodický text pro učitele: Video obsahuje shrnutí a zadání úlohy pro samostatnou práci žáků. 
Pracovní list v této části reflektuje obsah přednášky a upřesňuje možnosti zadání pro žáky základní 
školy. Dejte jim na vypracování této části 3-4 dny času. Práce obsahuje žákovo zkoumání vypravování 
v jeho okolí.   

Práce žáků hodnoťte vždy popisně, upozorněte je na chyby, nechte je diskutovat vzájemně 
o výsledcích jejich práce. Spolu s videem i vy vzbuďte zájem o „svět příběhů“. Jak zhruba shrnuje 
lektor na videu, nejvíce poznáme, když se divíme a sledujeme kolem sebe jevy, které údiv způsobují.   

  

1. Shrňte, jaké jsou výstavbové prvky vypravování (ve videu jeho „části“).  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. K čemu je podle vás důležitý úvod vypravování, co dělá?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Napište, co vás napadá, když se řekne, že příběh měl jasné vyústění, jasný závěr?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Zhodnoťte vypravování, která napsali spolužáci – jestli jste ještě neměli čas, podívejte se 
na příběhy, které napsali vaši spolužáci. Označte jeden nebo dva, které vás zaujali. Můžete 
diskutovat v diskusním fóru, které je připojeno k virtuální třídě.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Popište do tabulky stručně alespoň pět vypravování z různých médií a nebo od běžných 
lidí, která jste viděli a slyšeli. Pozor, nemělo by to být všechno pouze z jednoho zdroje 
(tedy nejen YouTube, nejen televizní reklama, nejen seriál, nejen to, co mi vypravoval 
sourozenec či rodiče).  

Název zdroj začátek prostředek konec 

1     

2     

3     

4     

5     

 

  



6. Můžete si pustit celé video a zapište:  

Co vás zaujalo?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Na co byste se chtěli autora zeptat?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Je na videu něco, co si chcete zapamatovat, protože je to důležité, týká se vás to? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
  



Pracovní list pro žáky středního vzdělávání 
Metodický text pro učitele: V evokační části by žáci měli zapsat a pak diskutovat, co vše vědí 
o vypravování. Video, s nímž budou následně samostatně pracovat, prezentuje jiný pohled na toto 
médium a žáci se z videa dozvědí hodně o tom, proč je vypravování důležité v rámci komunikace 
v mnoha kontextech. Proto zapište, co věděli a co si mysleli, a po skončení práce se můžete k těmto 
zápisům vrátit a doplnit je (jinou barvou, v režimu revizí textu apod.) o nové žákovské postřehy a 
poznatky.  

Žáci budou pracovní list zpracovávat samostatně a potom zařaďte práci ve dvojicích. Půjde o diskusi, 
žáci mají v rámci komunikační výchovy mít příležitost zažít „různost“. Doporučuji proto, aby dvojice 
vylosoval učitel, aby byly náhodné. 

 

Zadání před puštěním videa  
1. Napište do chatu (nebo jinam, dle formy práce zvolené učitelem), jaké části má vypravovaní 

(vypravovaný příběh), aby zaujalo.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Napište, jaké musí být vypravování, abyste je s chutí vyslechli nebo si je přečetli. 
Diskutujte o tom ve dvojici se spolužákem.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Napište na základě rozhovoru se spolužákem, jaký musí být příběh, aby bavil jeho a proč?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Ve které lidské činnosti se vyplatí být dobrým vypravěčem? Zapište si individuálně alespoň 
tři povolání či druhy lidské činnosti, kde se uplatní dobří vypravěči, a své názory stručně 
zdůvodněte.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Zapište k jednomu z příkladů celé vypravování, celý příběh, který by se mohl v dané oblasti 
úspěšně uplatnit.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………  



Zadání ke sledování videozáznamu 

Metodický text pro učitele: Video pouštějte žákům postupně, není třeba, aby sledovali celé, poměrně 
dlouhé úseky. Při sledování budou doplňovat úkoly z evokační části a též odpovídat na další otázky 
k jednotlivým částem videa. Budete-li chtít kousky videa pouštět žákům ve společné místnosti, je 
důležité, abyste je pustili i se zvukem.   

Jako zpětnou vazbu umožněte žákům, kteří chtějí své názory přečíst ostatním nahlas, ať tak učiní. 
Umožněte i krátké reakce ostatních, když to uznáte za vhodné.   

Nejprve žákům pusťte úvodní evokační rozhovor z ukázkové hodiny (max. 5 minut). 

 

1. Kdo vypráví ještě příběhy? Doplňte svou odpověď na otázku 4 ze začátku práce (výše). 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Náměty pro práci s druhou částí videa 

Zadejte žákům dále samostatnou práci – budou sledovat druhou část videa (proč se vypravují 
příběhy?), která se týká toho, proč lidé vypravování potřebují a proč pomáhá autorům vyvolávat 
rozličné komunikační účinky (antropologických kořenů potřeby vypravovat příběh). At při tom vypracují 
několik úloh, které přináší tento pracovní list.   

Jako zpětnou vazbu doporučuji opět práci ve dvojicích; společný závěr ať napíšou do zvoleného 
prostředí a v následujícím online setkání mohou to, na čem se domluvili, a to, v čem se liší, představit 
spolužákům. Možná se rozproudí i diskuse, tu řiďte. 

1. Doplňte individuálně větu: Tato část videozáznamu hovoří o 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Společný výsledek práce za dvojici:   

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Napište přesně, co z tohoto úseku vaši dvojici nejvíce zaujalo a proč.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Připomeňte si výrok lektora z videa: „Všichni novorozenci myslí v příběhu nehledě na 
jazyk, vyprávěcí struktury máme v hlavě ještě dříve než jazyk“ Co podle vás znamená? 
Proč jej lektor použil? Na jakou otázku s žáky hledali odpověď?  

Výrok znamená, že  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



5. Lektor s žáky takto odpověděli na otázku:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Na společném setkání o těchto věcech budete diskutovat se spolužáky. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
  



Náměty pro práci s třetí částí videa  

Na začátku další vyučovací hodiny nechte dvojice žáků číst své dosavadní poznatky a závěry 
o vypravování (jako lidské potřebě). Do diskuse můžete vyvolávat náhodné dvojice nebo nechat mluvit 
ty, kdo budou chtít. Řiďte a facilitujte diskusi žáků – ať se neodchyluje od zadání úloh (příliš).   

V té části videa, s níž budou žáci nyní pracovat v distanční „třídě“, se lektor zmiňuje o kompozici, 
o výstavbě vypravování příběhu. Žáci vaší třídy již v evokaci o kompozici něco uváděli (otázka 1). Nyní 
jim poskytnete výklad lektora, který je zkušený pedagog a spisovatel; výklad je proto strukturován 
jinak, než jsou žáci zvyklí ze „školního slohu“ a možná jim umožní i proměnit pohled na „slohový útvar“ 
vypravování. Nechte žáky proto zpracovat stejné zadání, jaké je v úvodu pracovního listu. Následně je 
vyzvěte, aby se k evokačním záznamům vrátili a doplnili je, opravili. Ať je opravují v revizích nebo 
jinou barvou písma, aby viděli, co se naučili nového. 

 

1. Napište, jaké části má vypravování (vypravovaný příběh), aby zaujalo.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Napište, jaké musí být vypravování, abyste je s chutí vyslechli nebo si je přečetli. 
Diskutujte o tom ve dvojici se spolužákem.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Ve videu jste slyšeli, že existují nějaké způsoby začátků a zakončení vypravování. Vypište 
je sem a diskutujte o nich ve dvojici.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jaký začátek se hodí k jaké situaci? Diskutujte ve dvojici, co ovlivňuje začátek 
vypravování.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Hovořilo se o dvou způsobech ukončování vypravování příběhu; jsou to:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Který máte ve dvojici raději a proč? Neshodnete se? Nevadí, zapište dva různé důvody.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………  

7. Můžete své důvody pro různá zahájení a ukončení vypravování sdělit ostatním.  

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A nyní se vraťte k úvodu pracovního listu (k evokaci, zejména k otázkám 1 a 2) a opravte a doplňte to, 
co jste tam zapsali. Upravujte jinou barvou anebo v revizích, abyste viděli, co jste se naučili nového! 



Náměty pro práci doma 

Metodický text pro učitele: Video obsahuje na konci shrnutí a zadání úlohy pro samostatnou práci žáků. 
Pracovní list v této části reflektuje obsah přednášky a upřesňuje možnosti zadání pro žáky základní školy. 
Dejte jim na vypracování této části 3–4 dny času. Práce obsahuje žákovo zkoumání vypravování v jeho 
okolí.   

Práce žáků hodnoťte vždy popisně, upozorněte je na chyby, nechte je diskutovat vzájemně o výsledcích 
jejich práce. Video i vy vzbuďte zájem o „svět příběhů“. Jak zhruba shrnuje lektor na videu, nejvíce 
poznáme, když se divíme a sledujeme kolem sebe jevy, které údiv způsobují. 

 

1. Popište do tabulky stručně alespoň sedm vypravování z různých médií anebo od běžných 
lidí, která jste viděli a slyšeli.  

Oblast Zdroj začátek prostředek konec 

1. reklama (vč. 
politické) 

    

2. film či kniha     

3. běžná 
komunikace 

    

4. sen (váš 
nebo 
vyprávěný) 

    

5. svět práce     

6. volná 
disciplína 

    

  

Váš osobní komentář:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

2. Napište, kterým spolužákům by se některé vámi zapsané příběhy mohly též líbit a proč:  

Spolužák (ci) Příběh (číslo) Proč si to myslíte? 

   

   

   

   

   

   

   



3. Můžete si pustit celé video a zapište:  

Co vás zaujalo? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Na co byste se chtěli autora zeptat? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Je na videu něco, co si chcete zapamatovat, protože je to důležité, týká se vás to? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Jak využít šablonu formuláře pracovního listu? 

 

Pokud pracujete s žáky distančně a využíváte služeb Microsoft (např. Teams), nasdílejte jim pracovní 
list ve formě formuláře. 

Postup je jednoduchý: 

1. Klikněte na odkaz na webu 

 
2. Po načtení šablony formuláře stiskněte tlačítko Duplikovat v horní části stránky. 

 

3. Nyní již máte uložen formulář mezi svými dokumenty a můžete jej upravovat nebo rovnou 
nasdílet svým žákům přes MS Teams. 
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