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ÚVOD
Školení, jehož se účastníte, je součástí projektu “Neuroandragogika proti vyloučení”.
Vzdělávací materiál, který držíte v ruce, pojednává o zásadách neuroandragogiky, přínosu
neurovědy v oblasti vzdělávání dospělých, poznatcích ohledně fungování lidského mozku a
procesu učení z neurologického hlediska - to vše proto, abychom Vám dodali sebeodhodlání,
které Vám pomůže na Vašem pracovišti nebo ve škole. Dospělí potřebují rozumět sami sobě
jako studentům (jaký styl učení jim vyhovuje, kde se jim dobře učí apod.), aby mohli chápat
své potřeby, až si budou sami řídit své studium.
Na začátku každého modulu Vás stručně seznámíme se zjednodušenými teoretickými
informacemi o mozkových procesech a efektivním učení, které Vám pomohou pochopit možné
příčiny studijních neúspěchů a zjistit, jaké podmínky přispívají k rychlejšímu a efektivnějšímu
získání vědomostí a rozvoj dovedností. Z materiálu rovněž pochopíte, jak důležitá je pro
efektivní organizaci sebevzdělávání vlastní motivace studenta a znalost vlastních individuálních
preferencí a vzdělávacích potřeb. Podstatná část našeho materiálu se bude zaobírat způsoby,
jak rozpoznat vlastní předpoklady a preference v oblasti učení a uspořádání vlastního
studijního prostředí, a jaké metody a nástroje zvolit. Součástí materiálu jsou proto průzkumy
a dotazníky, cvičení a různé úkoly, stejně jako i seznam zdrojů, které je možno použít na
workshopech i v rámci samostatného studia.
Naším cílem je stimulovat dovednosti a postoje umožňující dospělým studentům, aby sami
rozhodovali o tom, kam se jejich život bude ubírat – pomoci jim být nezávislými, naučit je, jak
mohou sami regulovat své chování a mít tak pocit, že mají svůj život pod kontrolou, zaujmout
je a přitáhnout k učení, zdůraznit, že student má ve svém vzdělávání hrát aktivní roli. Jinými
slovy, chceme připravit dospělé studenty ze znevýhodněných skupin pro pracovní trh 21.
století, podporovat je v jejich samostatném studiu jinými způsoby než klasickým systémem
učitel-žák s důrazem na využití informačních a komunikačních technologií.
Učení je celoživotní proces. Učit se můžete kdekoliv a kdykoliv, můžete se učit bez jakýchkoliv
materiálů nebo využívat nejrůznější zdroje až po moderní informační technologie. Pokud se
Vám podaří vybudovat si pevnou vůli na učení, vybrat si dovednost, kterou se chcete naučit,
jste motivovaní se učit a Vaše okolí Vás ve Vašem studijním úsilí podporuje, měli byste mít
dostatek příležitostí k učení a měli byste být schopni začít se studiem a sami sebe dále
směrovat. Můžete zvážit, zda byste se neměli zaměřit především na studijní dovednosti, jež
využíváme celý život: schopnost analyzovat problémy, umět stanovit, jaké jsou naše studijní
potřeby, vědět jak a kdy získávat informace a jak je hodnotit, a v neposlední řadě si být vědomi
vlastních omezení.
Chcete-li se o neuroandragogice dozvědět něco více, navštivte internetovou stránku projektu:
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www.neuroandragogy.eu.
Přejeme Vám hodně úspěchů ve všem, do čeho se pustíte!
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1. JAK SE MOZEK UČÍ – CO ROZHODUJE O
TOM, ZDA BUDE VAŠE UČENÍ ÚSPĚŠNÉ ČI
NIKOLIV?
1.1. Trocha teorie na úvod...
Neuroandragogika je strategií vzdělávání a učení
dospělých, která je založena na poznatcích o
lidském mozku a neurovědě. Učit se způsobem
založeným na fungování lidského mozku znamená,
že se učíme v souladu s tím, jak je náš mozek
přirozeně k učení uspořádán.
Pro učitele a studenty, kteří vědí, jak funguje mozek,
je snadnější vyučovat a učit se.
Základem “učení“ v souladu s poznatky neurovědy je nastavení nervových buněk. (Nervová
buňka neboli neuron je základní strukturální jednotka našeho nervového systému).
Počet nervových buněk v lidském mozku se pohybuje mezi 50 a 100 miliardami. Nervové buňky
vytvářejí, předávají a spojují informace napříč synapsemi (nervovými spoji) tak, že se na sebe
vzájemně napojují.
V lidském mozku jsou znalosti uloženy ve formě neuronových sítí. Každá nová informace změní
nervovou soustavu mozku. Tento proces se nazývá neuroplasticita mozku. Po přibližně 20
minutách procvičování je možno v subkortikální oblasti zpozorovat skupinu neuronů – pro
propojení s mozkovou kůrou je ale nezbytná spolupráce s limbickým systémem mozku.
Limbický systém
Amygdala: leží v přední části spánkového laloku a různými způsoby ovlivňuje emoce a paměť.
Amygdala se aktivuje, pokud cítíme strach nebo jsme v nebezpečí.
Hipokampus: má na starosti třídění informací a emoce, je vlastně “brankářem” v procesu
předávání informací – z tohoto důvodu hraje hipokampus důležitou roli v procesu učení.
Když do mozku dorazí nové informace, čelní laloky je podrží v krátkodobé paměti po dobu
zhruba 5 až 20 sekund. Větší část těchto informací není ale dále ukládána, protože je mozek
nevyhodnotí jako dostatečně důležité či závažné.
Pokud je nový poznatek shledán důležitým, je uložen v mozkové kůře, a sice v tom samém
laloku, který na začátku procesu daný poznatek přijal (týlní lalok pro informace získané zrakem,
spánkový lalok pro informace přijaté sluchem nebo spojené s jazykem).
Z krátkodobé paměti jsou do dlouhodobé paměti uloženy pouze ty stimuly, které jsou pomocí
nervových buněk přeneseny do mozkové kůry. Průběh tohoto procesu závisí sice na osobnosti
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konkrétního studenta, je ale podmíněn vyloučením neurotransmiterů – chemických látek, které
přenášejí vzruchy v nervové soustavě.
Neurotransmitery hrají v procesu učení významnou roli. Kromě neurotransmiterů na bázi
aminokyselin (kyselina glutamová, GABA nebo glycin), které aktivují iontové kanály v nervové
buňce, se na procesu učení zásadně podílí i následující neurotransmitery:
Acetylcholin: patří k nejdůležitějším neurotransmiterům, hraje rozhodující roli pro schopnost
soustředit se a ukládat informace.
Dopamin: připisuje se mu důležitá role ve vzniku motivace a rovněž v systému odměn, včetně
rysů jako zvědavost, soustředění a akceschopnost.
Serotonin: je spojen s vnímáním bolesti, spánkem a bdělostí i s celkovým duševním stavem
člověka.
Noradrenalin: je neurotransmiter, který je zodpovědný za ostražitost, pozornost a schopnost
pohotové reakce. Správné množství noradrenalinu přináší dobré studijní výsledky.

Hlavní zásady učení založeného na principech fungování lidského mozku - Co rozhoduje o
tom, zda bude učení úspěšné?
•

Motivační výukové metody, které studenta nadchnou a zabrání vzniku překážek učení
(stres, úzkost aj.).

•

Vzbudit zájem posluchačů tím, že jim zdůrazníme důležitost daného úkolu.

•

Jasná struktura výuky a učení: logická posloupnost umožní mozku vytvořit smysluplná
spojení mezi novými a staršími informacemi.

•

Multisenzorický přístup k učení (zapojení více smyslů) umožní uspokojit různé potřeby
jednotlivých studentů.

•

Pravidelné procházení látky a její opakování, jež oživuje vytvořená nervová spojení.

•

Důležité je také dělat přestávky, protože mozek potřebuje čas na zpracování informací,
které se učí.
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1.2 Dotazníky, cvičení a úkoly pro samostatnou práci
1.2.1 Aktivita č. 1
Název aktivity

Kinestetické cvičení pro studenty mezi vyučovacími hodinami

Co se naučíte?

Kinestetické cvičení bude působit na limbický systém (amygdala a hipokampus)
jako aktivní, pohybové cvičení. Kinestetická cvičení posílí učení, vytvoří se
spojení mezi nervovými buňkami.

Kolik času
potřebujete?

15 minut

Materiály, které
budete potřebovat

Prostor

Jak provádět toto
cvičení?

Kinestetické cvičení 1: Při stoji na jedné noze byste v tomto cvičení měli
dosáhnout pocitu, že stojíte pevně jako strom. Pro dosažení takové rovnováhy
Vám může pomoci představit si, že máte kořeny, které Vás poutají k zemi.
Pokud se Vám nedaří zůstat v této poloze alespoň několik sekund, můžete se
na začátku o něco opírat.
Vzpažte obě ruce a sepněte je nad hlavou, postavte se na jednu nohu, pokrčte
koleno druhé nohy a soustřeďte se na své břicho, konkrétně na stažení břišních
svalů. Pro správné provedení cvičení je potřeba pouze získat rovnováhu a
soustředit se.
Po přibližně 30 sekundách cvičení položte pokrčenou nohu na zem. Vyklepejte
si nohy a ruce. Potom zaujměte stejnou pozici, tentokrát na druhé noze. Snažte
se soustředit se sami na sebe a nechat myšlenky volně plynout. Po půl minutě
cvičení ukončete a znovu si vyklepejte nohy a ruce.
Kinestetické cvičení 2:
Ležatá osmička: Jedná se o pohyb, který stimuluje spolupráci mezi levou a
pravou mozkovou hemisférou a zároveň procvičuje koordinaci mezi rukou,
očima a rovnováhou.
Při cvičení ležaté osmičky mírně pokrčte kolena.
Cvičit můžete vestoje nebo vsedě. Natáhněte jednu paži před sebe a vystrčte
palec ruky, palec směřuje nahoru (jako kdybyste dělali anglické gesto OK).
Očima sledujte svůj palec a přitom rukou ve vzduchu kreslete ležatou osmičku.
Zbytek těla se nesmí hýbat, pouze oči sledují pohyb palce. Je důležité, abyste
osmičku křížili přímo před Vašima očima. Nakreslete pomalu tři osmičky pravou
rukou a poté tři osmičky levou rukou.
Poslední část cvičení jsou tři osmičky nakreslené sepjatýma rukama (jako
kdybyste se modlili), palce směřují nahoru. Potom vyklepejte tělo, hlavně Vaše
ruce.

Zdroj

Přepracováno z Cvičení ve třídě oživuje učení:
https://www.edutopia.org/video/classroom-exercise-makes-learning-lively
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1.2.2 Aktivita č. 2
Název aktivity

Strukturování a uspořádání informací

Co se naučíte?

Díky strukturování a uspořádání lze informace rozdělit na dílčí části, které se
lépe uchovávají v dlouhodobé paměti.

Kolik času
potřebujete?

10 Minut

Materiály, které
budete potřebovat

Papíry a psací potřeby

Jak provádět toto
cvičení?

3 možnosti, jak strukturovat informace:
1.
2.

3.

Shrňte podobné informace a důležité údaje označte barevnými
zvýrazňovači. Zvýrazněné údaje roztřiďte do menších skupin.
Shrňte důležité informace do skupin po třech. Souhrn tří postřehů
poskytuje posluchači dobrou strukturu pro jejich naučení. Tento
model tří myšlenek se objevuje v mnoha vtipech, básních a
proslovech.
Vytvořte si myšlenkovou mapu, která usnadňuje uložení informací v
mozku. Myšlenková mapa je v podstatě schéma, které spojuje
informace kolem ústředního tématu. Všechny paměťové mapy mají
přirozenou strukturu (začínají uprostřed a rozvíjejí se do stran) a při
jejich vytváření se používají linky, symboly, barvy a obrázky.

Zkuste si zapamatovat níže uvedená slova, využijte jeden nebo více způsobů
organizace informací:
Stůl, nůž, talíř, lžíce, hrnek, vidlička, džbánek, okno, hrnec, váza, kočka, mrkev,
zelí, kuře.
Zdroj

Přepracováno z „ Gedächtnistraining“, Übungen &Fakten für ein
leistungsstarkes Gedächtnis, M. Powell, Parragan
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1.2.3. Aktivita č. 3
Název aktivity

Metoda paměťového paláce (metoda loci) a opakování

Co se naučíte?

Metoda paměťového paláce Vám umožní uložení informací do dlouhodobé
paměti, jelikož při jejím využití vytvoříte mnoho asociací mezi těmito
informacemi a různými místy, předměty, osobami, barvami, zvuky a vůněmi. Pro
úspěšné osvojení je třeba metodu několikrát procvičit – jedná se tedy i o nácvik
opakování.

Kolik času
potřebujete?

Délka cvičení záleží na tom, co se chcete naučit.

Materiály, které
budete potřebovat

Papíry, psací potřeby, místnost nebo místo, které velmi dobře znáte (např. Váš
byt, třída, kancelář)

Jak provádět toto
cvičení?

Zdroj

1.

Udělejte si seznam všech věcí, které se chcete naučit, a rozdělte je do
skupin po 6 – 15 položkách (například vzorce nebo slovíčka)

2.

Vyberte si umístění Vašeho paměťového paláce. Musí to být skutečné
místo, které opravdu dobře znáte (např. Váš byt, škola, pracoviště …) a
kde je dostatek místností, do nichž na různá místa rozmístíte všechny
položky seznamu. Budete si představovat, že určitá položka se nachází
na určitém místě, a pak tuto představu trénovat, dokud si ji pevně
neuložíte do paměti.

3.

Procházejte Vaším paměťovým palácem vždy stejným směrem (tj. vždy,
když je to možné, zahněte vlevo). Díky tomu pro Vás bude snadnější při
opakování tréninku této metody poznat, kde přesně se nacházíte.

4.

Každou místnost procházejte stejným způsobem – snadněji se Vám
budou pamatovat všechny věci v dané místnosti.

5.

Nakreslete si mapu celého místa (Vašeho paměťového paláce) a
označte na ní, kde se nacházejí věci, se kterými budete asociovat
položky Vašeho seznamu.

6.

Vymyslete si spojení (asociaci) každé položky, kterou se chcete naučit,
s konkrétní místností nebo místem na Vaší mapě. Pro každou položku
je třeba najít dobrou představu či příběh, které ji pevně spojí s jejím
umístěním.

7.

Snažte se vytvořit hodně zvláštní nebo legrační představy. Využívejte
všechny své smysly: barvy, zvuky, vůně, chuť a pohyb.

8.

Čím podrobnější bude představa pro určitou položku,
pravděpodobnější je, že si tuto informaci zapamatujete.

Přepracováno z
http://www.snsfc.org.uk/data_files/letters/Revision%20techniques%20SNSFC%
202015%20v3[1][1].PDF

1.3. Další doporučené materiály ke čtení a samostudiu
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Trainingsmethodeneffektivergestaltennach den neuestenErkenntnissen
der Gehirnforschung. Bonn: ManagerSeminareVerlags GmbH.
R. Göppel (2014): Gehirn, Psyche, Bildung. Chancen und GrenzeneinerNeuropädagogik.
Stuttgart: W. Kohlhammer.
H. Reiter (2017): HandbuchHirnforschung und Weiterbildung. Wie Trainer, Coaches
und Berater von den Neurowissenschaftenprofitierenkönnen. Weinheim und Basel:
BeltzVerlag.
Internetové články:
T.J. Carew, S.H. Magsamen (2010): Neuroscience and Education: An Ideal Partnership
for Producing Evidence-Based Solutions to Guide 21st Century Learning. In: Neuron.
Volume 67, Issue 5, p. 685–688.
J. Trníková, E Petlák (2012): Neuroscience as a Basis for Innovations in Educatio.
In: ActaTechnologicaDubnicae.Volume 2, 2012, Issue 2, p.43-51.
R. Cheney (2017): "Kinesthetic Teaching Strategies for Adults in a Lecture Setting" (2017).
Honors Senior Theses/Projects. 121. https://digitalcommons.wou.edu/honors_theses/121
D Cullen, N Andrews (2015): Revision Techniques that work. St Neots Sixth Form Centre.
ePub eBook,
http://book-me.net/files/revision-techniques-that-work-st-neots-sixth-form.pdf
Tématické weby:
Annenberg Foundation (2017): Neuroscience and the classroom: Making connections.
A course for K-12 teachers, Online program, http://www.learner.org/courses/neuroscience/
Peg system for Remembering Lists, Blog; https://www.memory-improvementtips.com/remembering-lists.html
Blog York University, PART 1: Learn How to Memorize – Top 6 Memorization Techniques,
https://oneclass.com/blog/york-university/4671-part-1-learn-how-to-memorize-top-6memorization-techniques-2.en.html

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.
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2. OD POVINNOSTI K POTĚŠENÍ – JAK
VYBUDOVAT SEBEMOTIVACI K DALŠÍMU
OSOBNÍMU ROZVOJI?
2.1. Trocha teorie na úvod…
Možná to znáte. Nechce se mi ... vstávat, jít do práce, učit se ...
Člověk může v životě jen těžko řídit svůj život a dosáhnout svých cílů, pokud mu chybí
motivace. S motivací Vám sice může pomoci Vaše okolí - rodina, přátelé, kolegové, ale ani při
jejich sebevětší snaze nebude tato vnější motivace tak silná a účinná jako když najdete tu svou
motivaci vnitřní.
Vnitřní motivace je mnohem efektivnější. Pomůže Vám soustředit se na učení nebo jiný druh
činnosti mnohem déle. Neučíte se pak proto, že musíte; učíte se, protože vás to baví. Víte, že
Vás to přibližuje k Vašim cílům. Jste si vědomi toho, že to děláte pro sebe. Právě vnitřní
motivace spojena s Vašimi osobními cíli Vás nejvíce požene vpřed.
Vnější motivace = dělám to, protože to po mně někdo chce
Vnitřní motivace = dělám to, protože to chci dělat
Osobní rozvoj je vždy poháněn vlastní motivací. Nezáleží ani tak na množství zdrojů, příležitostí
a potenciálu. První krok pro vlastní rozvoj je naše rozhodnutí se do změny pustit a v odhodlání
vydržet. Nezáleží na tom, zda chcete získat nové dovednosti, změnit své chování, nebo provést
jiné změny. Všechny tyto cíle vyžadují především silnou motivaci a vůli.
Pustit se do změny ovšem vyžaduje velkou dávku odvahy opustit zónu pohodlí (tzv. komfortní
zónu). V komfortní zóně je Vám dobře. Je pohodlná, plná známých věcí, rutiny a stereotypů.
Tak proč ji opouštět?
Představte si komfortní zónu jako obytný prostor, ve kterém se cítíte pohodlně a bezpečně.
Jednoduše řečeno, je to stav Vaší mysli, kdy se cítíte “v pohodě, známě, jako doma”. Věci okolo
Vás každodenně (jako seberozvoj, další vzdělávání atd.) Vás vyzývají k tomu, abyste svoji
komfortní zónu opustili, což ve Váš může vzbudit nepříjemné představy.
Problémem je, že náš mozek vnímá změny jako riziko. A když se zdravý člověk dlouhodobě
zdržuje v komfortní zóně a nepokusí se dostat ven z této oblasti, jeho seberozvoj se zastaví a
člověk začne stagnovat. To je důvod, proč bychom měli tuto zónu opouštět ...
Zkuste se nyní zamyslet nad tím, co všechno se Vám v životě povedlo. Promítněte si Váš život
a odpovězte si na následující otázky:
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•

Co jste v životě dokázali?

•

Jaké překážky a těžkosti jste překonali?

•

Na co jste hrdí?

A teď důležitá otázka. Dosáhli jste toho v komfortní zóně? Pravděpodobně ne. Pyšní jsme na
věci, o které jsme se museli přičinit, a ty se nedějí v komfortní zóně. Jen mimo komfortní zónu
se rozvíjíme a rosteme, skrývají se tu výzvy a je to místo, kde můžeme zvítězit sami nad sebou.
Základní motivační pravidla:
•

Nebojte se vystoupit z komfortní zóny.

•

Přestaňte se obávat chyb.

•

Přistupujte k věcem pozitivně.

•

Najděte si inspirativní materiály, utvořte si vlastní síť inspirativních lidí.

•

Nebojte se řešit problémy, překonávejte překážky.

•

Dokončete, co začnete.

•

Nebuďte příliš závislí na hodnocení druhých lidí.

•

Neberte si věci osobně.

•

Nesrovnávejte se s ostatními - jste originální.

Nevíte jak udělat první krok? Jak najít tu správnou motivaci k učení a seberozvoji? Pomohou
Vám následující cvičení.

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.
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2.2 Dotazníky, cvičení a úkoly pro samostatnou práci
2.2.1. Aktivita č. 1
Název aktivity

Moje motivace k seberozvoji

Co se naučíte?

Nastavíte si cíle v oblasti seberozvoje na následujících 6 měsíců. Zamyslíte se
nad zdroji Vaší motivace, ujasníte si, čeho chcete dosáhnout a proč.

Kolik času
potřebujete?

60 minut

Materiály, které
budete potřebovat

Psací potřeby, papíry, pastelky

Jak provádět toto
cvičení?

Najděte odpovědi na následující otázky:
•

Co chcete dokázat v oblasti seberozvoje během následujících 6 měsíců?
Kam se chcete posunout? Na čem chcete pracovat?

•

Proč chcete právě tuto změnu? Co Vám přinese? Jaká je Vaše motivace?

•

Jak na ní budete pracovat?

•

Kdo Vám může pomoci?

•

Jak na sobě po půlroce poznáte změnu?

•

Co Vám může změnu komplikovat? Můžete se na komplikace připravit?
Můžete jim předejít? Jak? Máte v této souvislosti z něčeho strach?

•

Je něco co Vás teď blokuje a znemožňuje Vám vystoupit z komfortní
zóny?

Zkuste si změnu představit co nejdetailněji. Představte si, že uběhlo půl roku a
Vy mluvíte o úspěšné změně. Co říkáte? Jak u toho vypadáte? Jak se cítíte?
Komu to vyprávíte?
Nakreslete si obrázek, jak bude změna vypadat a vystavte si ho na viditelné
místo. Pomůže Vám to připomínat si Váš cíl a udržet motivaci.
Zdroj

Vlastní zdroj
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2.2.2. Aktivita č. 2
Název aktivity

Odhalte své studijní návyky

Co se naučíte?

Zmapujete si své studijní návyky a způsoby, jakými jste zvyklí se učit. Nastavíte
si vlastní novou strategii efektivního učení.

Kolik času
potřebujete?

60 minut

Materiály, které
budete potřebovat

psací potřeby
papíry

Jak provádět toto
cvičení?

Odpovězte si na následující otázky:
1.

Co se rádi učíte?

2.

Co se učíte snadno?

3.

Co se učíte obtížně?

4.

Jak se učíte?

5.

Kolik času věnujete učení se nových věcí?

6.

Co Vám pomáhá při zapamatování si nových informací?

7.

Kdy jste se naposledy něco učili? Co to bylo?

8.

Znáte svůj učební styl?

9.

Jak byste ho popsali?

10. Jaké zdroje Vám usnadňují zapamatování? (knihy, videa, poslech,
pohyb…)
11. Jak můžete během učení se zlepšit Vaše soustředění? Čeho byste se
naopak měli vyvarovat?
Shrňte svá zjištění z předchozího cvičení a formulujte alespoň 8 podmínek, které
musí být splněny, aby se Vám dobře učilo, Ke shrnutí využijte myšlenkovou
mapu, kterou si nakreslíte na papír. Návod, jak vytvořit myšlenkovou mapu a
jak s ní pracovat, najdete v češtině například na:
http://www.havrlikova.cz/mapovani/ a http://www.havrlikova.cz/myslenkovemapy/
V angličtině na: https://imindmap.com/how-to-mind-map/ a
http://www.mindmapinspiration.com/drawing-a-mind-map-from-start-tofinish/ .
V dalším kroku sestavte seznam 6 faktorů, které mohou ohrozit Vaše
soustředění a kterých se budete snažit v průběhu učení vyvarovat.
Source

Vlastní zdroj

This project has been funded with support from the European Commission.
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2.2.3 Aktivita č. 3
Název aktivity

Budování návyků

Co se naučíte?

Projdete si procesem vytváření návyku a vyzkoušíte si jeho efektivní zavádění.
Naučíte se vytvářet si efektivní návyky. Zvýšíte své sebevědomí.

Kolik času
potřebujete?

120 minut na nastavení návyku
+ 30 dní pro ukotvení návyku

Materiály, které
budete potřebovat

Stupnice motivace – příloha 1
Tabulka plnění návyku – příloha 2
Psací potřeby

Jak provádět toto
cvičení?

Často chceme něco změnit. Na kurzu se zavážeme k tomu, že se od zítřka
budeme “učit denně 5 cizích slovíček, začneme si lépe organizovat čas” atd. V
reálném životě se tak ale často nestane. Měnit své návyky většinou začínáme až
pod tíhou vnějších okolností, anebo vůbec. Aniž si to uvědomujeme, srážíme
naši motivaci k zemi a oslabujeme si tak vůli a sebevědomí, neboť si něco
slíbíme, nedodržíme to a starý návyk přetrvává.
Nejčastěji se uvádí, že vytvoření nového návyku a nahrazení starého trvá 21 30 dní (záleží však na obtížnosti návyku). Špatný návyk můžete odhalit sami,
nebo Vás na něj upozorňuje okolí. Ať na něj přijdete jakkoliv, nezapomeňte
rozebrat a pochopit, co špatný návyk spouští a jak se projevuje.
Pojďte si to vyzkoušet.
1.

Vyberte si jednu věc, kterou už dlouho odkládáte a se kterou chcete začít
(ráno se sprchovat studenou vodou, ujít denně 5 km apod.). Nebo si vyberte
nefungující návyk (pozdní večerní jídlo), který chcete změnit. Zvolte si reálný
cíl. Pokud jich máte víc, vyberte si ten, z jehož změny budete mít největší
užitek a radost.

2.

Vytvořte si závazek a ten si napište.

3.

Zavřete oči a představte si, jak Váš nový návyk vypadá. Utvořte si konkrétní
plán, který Vám pomůže zavést nový návyk (co uděláte/co změníte, jak to
změníte, kdy to změníte, proč to změníte).

4.

Sepište si co nejvíce důvodů, proč chcete nový návyk zavést (co Vám návyk
přinese a co můžete ztratit, pokud ho nezavede). Poté na stupnici vybarvěte
sílu Vaší motivace a odhodlání. Stupnici najdete v příloze 1. Stanovte si
odměny za dosažení dílčích cílů.

5.

Nový návyk denně opakujte podle plánu.

6.

Poznačte si každý den, zda se vám návyk podařilo úspěšně splnit. Tabulka
návyků je spolu s příklady v příloze 2.

7.

Nevzdávejte se a odměňujte se za každý krok, který Vám pomůže zavést
Váš návyk (první týden se odměňujte každý den, poté po skončení každého
týdne, největší oslavu si připravte po uplynutí 21- 30 dnů)

8.

Soustřeďte se na návyk, často si ho připomínejte a myslete pozitivně.

Po uplynutí doby potřebné k osvojení si návyku si odpovězte na tyto otázky:
•

Povedlo se Vám návyk nastavit?
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Source

2.2.4.

•

Co Vám pomohlo?

•

Co zavedení návyku komplikovalo?

•

Jaké poučení z toho pro Vás plyne

Vlastní zdroj

Aktivita č. 4

Název aktivity

Motivační citáty

Co se naučíte?

Uvědomíte si, co Vás motivuje a dodává Vám energii k akci.

Kolik času
potřebujete?

120 minut

Materiály, které
budete potřebovat

Papír, knihy, časopisy, noviny, internet, příloha č. 3

Jak provádět toto
cvičení?

Vyhledejte si nové citáty nebo známé výroky, které Vám dokáží dodat odvahu
udržovat nové návyky, vystupovat z komfortní zóny a jsou pro Vás motivací.
Citáty zapište do připravených 6 rámečků, které naleznete v příloze 3.
Jako inspirace poslouží následující příklady:
“Když si myslíš, že to dokážeš, nebo když si myslíš, že to nedokážeš, máš
pravdu! To o čem jsi přesvědčen, se stane. Pamatuj na to.” Tony Robbins
„Šampioni se nerodí v posilovnách. Vznikají z toho, co mají v sobě – z touhy,
vize a snu.“ Muhammad Ali
Odpovězte si na následující otázky:
•

Proč jste si vybrali právě tyto citáty?

•

Co konkrétně Vás v nich motivuje?

•

Co o Vás tento výběr říká?

•

Můžete je nějak využít při realizaci předchozích cvičení? Jak?

Vyberte citát, který se Vám nejvíce líbí, a vystavte si ho na viditelné místo.
Přepište ho a pověste na lednici, umístěte do peněženky, na mobil apod. V
čem Vám to může pomoci?
Source

Vlastní zdroj
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2.3. Další doporučené materiály ke čtení a samostudiu
Knihy:
Alchymista, Paulo Coelho, 2005
The Alchymist, Plulo Coelho, 1995
Konec prokrastinace, Petr Ludvík, 2013
The end of procrastination, Petr Ludwig, 2015
Naděje bez hranic, Lea Paulínová, 2007
Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace, kolektiv autorů, 2009
Das grosse Buch der Lerntechniken: Konzentration steigern, Gedächtnis trainieren,
Lernstrategien anwenden, Prüfungen bestehen Gebundenes Buch – 22. August 2005
Learning: The Ultimate Learning Guide - How To Become Successful In Any Subject
With Amazing Brain Training Techniques!, Anthony Myers, 2016
Pohádka o ztracené krajině, Radvan Babouh, 2018
Flow: O štěstí a smyslu života, Mihaly Csikszentmihalyi, 2015
Flow: The Psychology of Optimal Experience (Harper Perennial Modern Classics),
Mihaly Csikszentmihalyi, 2008
Práce jako duchovní úkol, Anselm Grün & Friedrich Assländer, 2011
Spirituell arbeiten. Dem Beruf neuen Sinn geben, Anselm Grün & Friedrich Assländer, 2010
Vlastní cestou, Ján Košturiak, 2016
Peníze nebo život? Tomáš Hajzler, 2013
The Element, Ken Robinson, 2009
Ve svém živlu, Ken Robinson & Lou Aronica, 2017
Internetové články
• 10 top aplikací pro osobní rozvoj:
https://www.studentmag.cz/top-10-aplikaci-pro-osobni-rozvoj-poznejte-lepsi-ja/
• Toužíte po úspěchu? 5 kroků, jak na to (díl č. 2), Zdenka Tomaidisová,
https://chcizmenu.blogspot.com/2013/01/touzite-po-uspechu-tak-si-ho-vytvorte.html
• 9 bodů, které Vám pomohou opustit komfortní zónu,
https://svetuspesnych.cz/9-bodu-ktere-vam-pomohou-opustit-komfortni-zonu/
• Proč je někdo svině a někdo hrdina,
https://www.growjob.com/clanky-personal/proc-je-nekdo-svine-a-nekdo-hrdina/
• Multiple Intelligences Self-Assessment,
https://www.edutopia.org/multiple-intelligences-assessment
• Teorie rozmanitých inteligencí,
https://www.jazykovy-koutek.cz/?p=6241
• Every day hero,
https://procrastination.com/blog/11/everyday-hero-adela
• The state of flow,
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https://procrastination.com/b HYPERLINK "https://procrastination.com/blog/12/the-stateof-flow-otto"log/12/the-state-of-flow-otto
• Why personal development is critical to sucess,
https://www.success.com/rohn-why-personal-development-is-critical-to-success/
• 18 tricks to make new habits stick,
https://www.lifehack.org/articles/featured/18-tricks-to-make-new-habits-stick.html
• Personal development,
https://www.skillsyouneed.com/ps/personal-development.html
Tématické weby
Psychologie, https://psychologie.cz/
Mít vše hotovo, http://www.mitvsehotovo.cz/
Tomáš Hajzler, https://www.tomashajzler.com/
Mindtools, https://www.mindtools.com/
Life hacker, https://lifehacker.com
Austin Kleon, https://austinkleon.com/
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3. JAK ROZPOZNAT VLASTNÍ POTŘEBY A
PŘEDPOKLADY K UČENÍ?
3.1 Trocha teorie na úvod…
Osobnost jedince zahrnuje myšlenky, poznatky, pocity, emoční vzorce a vzorce chování – tyto
faktory způsobují, že věci říkáme a děláme určitými způsoby. Naše osobnost je naší identitou.
Je to souhrn vlastností, vrozených i získaných. Všichni jsme tedy v určitých ohledech jedineční.
Znát se znamená obrátit se dovnitř. Být si vědom svých silných stránek, dobrých vlastností a
dovedností nám pomáhá vybudovat si pocit sebeúcty a sebedůvěry. Na druhou stranu, když si
uvědomíme i své slabé stránky, bude pro nás snazší je rozpoznat a pracovat na jejich zlepšení.
Čím lépe se známe, tím lepší mohou být naše rozhodnutí. Známe-li se dobře, máme rovněž
možnost se změnit, a díky této změně se stát vnímavějšími a schopnějšími lidmi. Sebepoznání
nám pomáhá stanovovat si cíle a vede nás k seberozvoji.
Seberozvoj nebo také osobní rozvoj je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím osobnost
člověka. Jedná se o celoživotní proces. Maslow (1970) tvrdí, že všichni lidé mají v sobě
zakořeněnou potřebu osobního rozvoje, kterou naplňují prostřednictvím procesu zvaného
seberealizace. Maslowova hierarchie potřeb je nejčastěji znázorňována jako pyramida. Na
nejnižších stupních pyramidy jsou nejzákladnější potřeby (potřeba se nasytit, potřeba cítit se v
bezpečí), zatímco nejkomplexnější potřeby se nacházejí na vrcholu pyramidy (intelektuální
potřeby, potřeba realizovat vlastní potenciál a dosahovat vytyčených cílů). Klíčem k
seberealizaci je sebeuvědomění, které s sebou nese poznání sebe sama a vlastní osobnosti,
spolu se sebepřijetím navzdory vlastním nedokonalostem. Zahrnuje veškeré aspekty našich
osobností, jako jsou naše myšlenky, pocity, to, co máme rádi i co nesnášíme, silné a slabé
stránky, strachy, sny, ambice, hodnoty, priority, cíle, touhy, potřeby apod. Chceme-li získat
úplnou představu o tom, jací jsme, musíme se zaměřit na dva aspekty: a) jak vnímáme sami
sebe a b) jak ostatní vnímají nás. Spojení obou pohledů poskytne danému jedinci celistvý
obraz vlastní osobnosti. Existuje mnoho způsobů, technik a nástrojů, jak toho dosáhnout – je
možno použít například analýzu SWOT nebo model Johariho okna (naleznete je mezi
aktivitami tohoto modulu).
A co Vaše vzdělávací potřeby (jako např. gramotnost, znalost matematiky, různé dovednosti,
znalosti, řešení problémů…)? Vzdělávací potřeba či potřeba rozvoje je znalost, dovednost nebo
určité chování, které je potřeba si osvojit, abyste mohli vykonávat povinnosti a úkoly spojené
s Vaší rolí. Jak tyto potřeby rozpoznat? Jak můžete tyto potřeby identifikovat; jak stanovíte
aktuální úroveň Vašich znalostí a dovedností; jak zjistíte, jaká úroveň znalostí a dovedností je
nutná pro úspěšné vykonávání určitého úkolu nebo souboru úkolů? Rozpoznání vzdělávacích
potřeb Vám pomůže rozvinout různé strategie a techniky, udržet si své schopnosti a zlepšit
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jejich uplatnění v praxi. Většina dospělých se obvykle omezí jen na to, že si zjistí, jaké vzdělávací
kurzy jsou obecně k dispozici, a pak si z nich vyberou takové, které jim připadají nejzajímavější
nebo pro ně nejvhodnější. Nesnaží se nejprve stanovit svou potřebu rozvoje nebo vzdělávací
potřebu a teprve pak najít způsoby dosažení toho, co potřebují – vzdělávací kurz pak může,
ale nemusí být tím správným řešením.
V této situace je opravdu užitečné sestavit si plán osobního rozvoje, neboť Vám umožní
rozpoznat Vaše rozvojové potřeby a naplánovat, jaké formě vzdělávání se budete chtít věnovat.
Podle vědců z Univerzity ve Warwicku existují 3 fáze rozpoznání vlastních potřeb:
1. Určete, jaké dovednosti, znalosti a druhy chování jsou “požadované”, abyste svou
práci mohli dělat dobře.
2. Zhodnoťe, jaké dovednosti, znalosti a druhy chování nyní “skutečně” máte.
3. Porovnejte “skutečné” a “požadované” a odhalte své mezery – to jsou Vaše
vzdělávací potřeby.
Dalším příkladem plánování osobního rozvoje je Akční plán SMART, jehož cílem je stanovit
měřitelné dílčí cíle a úkoly, což Vám pomůže lépe pracovat na dosahování Vašich osobních
cílů. Anglická zkratka SMART je složena z prvních písmen vlastností, které by Váš dílčí cíl měl
mít:
•

Specific (konkrétní – Kdo, co, kde, proč?)

•

Measurable (měřitelný – je třeba vyčíslit nebo stanovit, v jakém okamžiku bude cíl
splněn)

•

Achievable (dosažitelný – cíl musí být takový, aby ho bylo možno dosáhnout, co
uděláte, abyste dosáhli Vašeho cíle?)

•

Relevant (relevantní – dílčí cíl musí souviset s Vaším celkovým cílem)

•

Time-bound (časově omezený – jaká je lhůta, ve které chcete svého cíle dosáhnout?
(Blanchard K, 1985)

“Naučit se učit je Vaše nejdůležitější schopnost, protože Vám otevírá dveře ke všemu
dalšímu, co byste si chtěli osvojit. To, jak se učíte, je klíčem, dokonce snad i klíčovou
dovedností pro Váš život.” (Peter Honey). V souvislosti se sebepoznáním a stanovením
vzdělávacích potřeb by Vám mohlo pomoci, kdybyste věděli, jaký je Váš styl učení. Styly učení
rozpracovali Peter Honey a Alan Mumford na základě prací Davida Kolba, přičemž definovali
čtyři odlišné styly učení nebo preference: Aktivista, Teoretik, Pragmatik a Reflektor. Honey
a Mumford sestavili Dotazník stylu učení s 80 otázkami, po jejichž zodpovězení zjistíte, do
jakého konkrétního stylu učení spadáte Vy – s pomocí tohoto nástroje získáte informace o
sobě a Vašich vzdělávacích potřebách.

Váš mozek je úžasný nástroj, plný potenciálu pro sebeřízené učení. Díky neuroplasticitě je
možno vylepšit všechny jeho vědomé funkce, mozek nemusí upadat. Sebeučení je novou
formou učení, která lidem poskytuje dovednosti související s jejich každodenními činnostmi.
Knowles popisuje sebeřízené učení jako “proces, ve kterém bez pomoci jiných lidí jednotlivci
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přebírají iniciativu při zjišťování svých vzdělávacích potřeb, formulování cílů, identifikování
lidských a materiálních zdrojů a hodnocení svých studijních výsledků’’. Knowles uvádí
následující tři důvody pro sebeřízené učení:
1. Lidé, kteří při učení přebírají iniciativu, se naučí více věcí a učí se lépe než lidé, kteří sedí
pasivně před učitelem a čekají, až je někdo něco naučí.
2. Sebeřízené učení více souzní s přirozenými procesy psychologického rozvoje.
3. Mnoho z nových vývojových směrů ve vzdělávání přenáší velkou část zodpovědnosti za
výsledek vzdělávání na studenty, aby se významně angažovali ve svém vlastním vzdělávání.
Možná Vám pomůže promluvit si s kolegou, učitelem dospělých, kariérním poradcem,
poradcem/lektorem nebo s někým mimo Vaši organizaci. Měl by to být někdo, kdo zná Vás a
Vaši práci a může Vám pomoci objektivně zhodnotit všechny vzdělávací a vývojové potřeby,
které identifikujete. Podle institutu “The Center for Teaching Excellence” na univerzitě ve
Waterloo je pro úspěch nezávislého studia potřeba, aby jak studenti, tak lektoři či poradci plnili
určité povinnosti či hráli určité role.
Například:
Role studenta
•

Samostatně vyhodnotit svou připravenost se učit

•

Stanovit si vzdělávací cíle a s lektorem vypracovat výukový plán

•

Sledovat svůj vzdělávací proces

•

Přebírat iniciativu ve všech fázích vzdělávacího procesu – být sebemotivovaný

•

Přehodnocovat a měnit své cíle tak, jak je to třeba v průběhu studia

•

Konzultovat se svým poradcem/lektorem tak, jak je to třeba

Role poradce/lektora
•

Vybudovat výukové prostředí založené na spolupráci

•

Pomáhat motivovat studenty a směrovat jejich vzdělávací proces

•

Podněcovat iniciativu studentů se učit

•

Poskytovat studentům vhodným způsobem konzultace během jejich vzdělávacího
procesu

•

Mít spíše roli poradce než školního učitele
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3.2 DOTAZNÍKY, CVIČENÍ A ÚKOLY PRO SAMOSTATNOU PRÁCI
3.2.1. Aktivita č. 1
Název aktivity
Co se naučíte?

Johariho okno
•

Dosáhnete sebeuvědomění

•

Lépe poznáte svou povahu a osobnost

•

Více porozumíte sami sobě, jelikož v rámci aktivity budete muset přijít
na to, jak se co nejlépe popsat, a pak svá zjištění porovnáte s tím, jak
Vás popsali druzí lidé

•

Naučíte se rozšířit svou Otevřenou zónu s cílem navázání
produktivního vztahu se sebou samým i s ostatními

Kolik času
potřebujete?

45-60 minut

Materiály, které
budete potřebovat

Pracovní list s Johariho oknem (příloha 4)

Jak provádět toto
cvičení?

1. Vezměte si pracovní list s Johariho oknem a pročtěte seznam uvedených
povahových rysů.
2. Vyberte 5 nebo 6 přídavných jmen, které podle Vašeho názoru nejlépe
vystihují Vaši povahu. Můžete je v této fázi prozatím napsat do pole Skrytá
zóna v Johariho okně.
3. Vytiskněte 3 nebo více kopií seznamu vlastností a rozdejte je lidem, se kterými
pracujete (mohou to být kolegové z Vašeho zaměstnání, organizací, kde
fungujete jako dobrovolník, nebo Vaši spolužáci) – vybírejte takové osoby, o
nichž jste si jistí, že Vám poskytnou upřímnou zpětnou vazbu s cílem Vám
pomoci v dalším rozvoji. Požádejte každého z nich, aby vybral 5 nebo 6
vlastností, které podle jeho názoru nejlépe vystihují Vaši povahu.
•

POZNÁMKA: Zajistěte, aby Vámi oslovené osoby nevěděly, jaké
vlastnosti jste k popisu Vaší povahy vybrali Vy.

4. Až dostanete seznamy vlastností od kolegů, které jste požádali o zpětnou
vazku, vepište tyto vlastnosti do pole Slepá zóna v Johariho okně.
5. Porovnejte přídavná jména v polích Slepá zóna a Skrytá zóna. Všechna
přídavná jména, která se objeví v obou polích, přesuňte do pole Otevřená zóna.
6. Všechna přídavná jména, která se neobjevila v žádném okně, lze vepsat do
pole Neznámá zóna.

Já o sobě vím (známé
mně samému)

Já o sobě nevím
(neznámé mně
samému)
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Zdroj

Druzí o mě vědí
(známé druhým
lidem)

Veřejná (otevřená)
zóna (aréna)

Slepá zóna

Druzí o mně nevědí
(neznámé druhým
lidem)

Skrytá (soukromá)
zóna

Neznámá zóna

Tento pracovní list a aktivita jsou založeny na:
Luft, J., & Ingram, H. (1955). The Johari Window: A graphic model for
interpersonal relations. Los Angeles: University of California Western Training
Lab.,Luft, J. (1970). Group processes: An introduction to group dynamics (2nd
ed.). Palo Alto, CA: National Press Group.
https://docs.google.com/document/d/1HJRiUiTYz2pnkKQwkiHFO3vrqEVIdE_9WA83TECVig/edit#heading=h.2rpmfidby8
v6

Doplňkové aktivity

Vytvořte návrh profesního životopisu, ve kterém zohledníte popis aspektů Vaší
osobnosti. Poté o životopisu diskutujte se spolužákem.
Jak byste se charakterizovali s ohledem na uvedené aspekty Vaší osobnosti?
Prodiskutujte své úvahy se spolužákem.
Jaký druh práce by Vám umožnil projevit Vaši osobnost? Věnujete se takové
práci nebo si podobnou práci plánujete najít? Své odpovědi prodiskutujte se
spolužákem.
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3.2.2. Aktivita č. 2
Název aktivity

Osobní rozvoj a vzdělávací plán

Co se naučíte?

Plán osobního rozvoje propojuje všechny oblasti Vašeho života. Plán osobního
rozvoje je návod na život: Vaše cíle, jak zamýšlíte těchto cílů dosáhnout,
dovednosti, které je třeba si osvojit a návyky, kterých chcete docílit. Měl by
zahrnovat různé oblasti, jako jsou kariéra, vzdělávání, vztahy a
sebezdokonalování. Získáte pocit, že máte svůj život více pod kontrolou a
bude to mít vliv na rozhodnutí, které děláte ve svém každodenním životě. “Plán
osobního rozvoje je akční plán, který Vás dostane z místa, kde se právě
nacházíte, tam, kde chcete být v budoucnosti. Může zahrnovat odborné, “tvrdé”
dovednosti (jako např. dovednosti potřebné pro řízení projektů) i
interpersonální, “měkké” dovednosti (např. aktivní poslech).
Síla procesu stanovování cílů je v tom, že si představujeme svou ideální
budoucnost a motivujeme sami sebe tento ideál realizovat.

Kolik času

45-60 minut

potřebujete?
Materiály, které

Pracovní list s plánem osobního rozvoje (příloha 5)

budete potřebovat
Jak provádět toto
cvičení?

Kroky pro vytvoření plánu osobního rozvoje a vzdělávání
1. Vytvořte návrh své vzdělávací vize
Udělejte první krok: Uvažujte o sobě a definujte, co byste se chtěli naučit.
Přemýšlejte o tom, kde byste v budoucnosti chtěli být a čeho chcete dosáhnout.
Napište všechno, co je pro Vás důležité, včetně Vašich vášní a věcí, které Vás
činí šťastnými. Pomůže Vám to definovat, co byste se měli naučit, abyste se
dostali tam, kde chcete být – vytvoříte tak svou “vzdělávací vizi”.
Co dělat:
• Svou vizi si napište, abyste si ji vryli do paměti!
• Buďte k sobě upřímní, abyste zajistili, že Vaše vize z Vás udělá to
nejlepší, čím byste mohli být.
• Přemýšlejte o více oblastech svého života. Práce není jediné místo, kde
se učíme!
Co nedělat:
• Neomezujte svou vizi s ohledem na své aktuální schopnosti a
dovednosti. Přemýšlejte o věcech, které Vás donutí opustit Vaši
komfortní zónu.
• Nepište to, co si myslíte, že po Vás budou chtít jiní lidé. Tohle není
slohová práce na téma “co udělá ostatní šťastnými”, téma zní “co udělá
šťastného VÁS.
Máte svou vizi? Výborně! Pojďme teď vymyslet, jak by měla vypadat Vaše cesta
za vzděláním.
2. Sestavte svůj detailní vzdělávací plán
Jakmile dokážete definovat vizi toho, kde chcete být, je čas začít přemýšlet nad
tím, jak se tam dostat. Pozorujte osoby, jejichž život je Vaší vzdělávací vizí –
pomůže Vám to vytvořit Váš vlastní vzdělávací plán.
Vypracovat vlastní vzdělávací plán je snadné…
3. Vymyslete si, jak si představujete “konec” Vaší vzdělávací vize:
• Je-li to pro Vás obtížné, na minutu zavřete oči a představte si sami sebe
ve Vašem novém životě. Mohlo by to být na pláži, jako učitel u tabule
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před třídou nebo jako odborník poskytující někomu konzultaci – může
to být opravdu cokoliv.
4. Najděte osobu nebo několik osob, které jsou takovým typem člověka, jakým
byste se chtěli stát:
• Může to být někdo, koho skutečně obdivujete, nebo někdo, kdo má
kombinaci vlastností, které považujete za ideální.
5. Zjistěte si nějaké informace ohledně toho, jak se tito lidé dostali tam, kde
jsou:
• Jde-li o slavné lidi, pravděpodobně o nich naleznete informace na
internetu. Nejsou-li to slavní lidé, mohlo by se Vám podařit si s nimi
promluvit osobně. Tito lidé by se mohli cítit poctěni, kdyby zjistili, že k
nim někdo vzhlíží.
6. Teď, když znáte konec i začátek příběhu Vámi obdivovaných lidí, najděte
důležité milníky mezi těmito dvěma body:
• Musel můj vzor na své cestě bojovat?
• Získal můj vzor určitý typ vzdělání?
• Navázal můj vzor určité vztahy, které mu pomohly uspět?
Součástí Vašeho vzdělávacího plánu by mělo být cokoliv, co je stupněm k
dosažení Vaší vize. Plán by měl být natolik podrobný, že bude uvádět, jaké
konkrétní věci se potřebujete naučit a jaké dovednosti je nutno získat.
7. Stanovte si měřitelné dílčí cíle
“Co jde změřit, jde dokázat.” - Peter Drucker
Máte-li úspěšně naplnit svou vizi, musíte si stanovit měřitelné cíle. Postupujte
takto:
• Cíle mají být konkrétní, ale zároveň jednoduché – pokud by si je
přečetlo dítě mělo by jim rozumět.
• Zajistěte, aby cíle byly měřitelné a zvolte realistické veličiny.
• Specifikujte časový rámec – budete tedy mít termíny, které budete
muset splnit.
• Mějte své cíle na očích – někde, kde je uvidíte Vy i ostatní.
• Po stanovení cílů je nutno najít prostředky, které zaručí úspěšné zdolání
Vašeho vzdělávacího plánu.
8. Nalezněte prostředky dosažení své vize
Prostředky dosažení Vaší vize mohou mít různou formu, např. jako knihy, videa,
podcasty, různí lidé, webináře apod. Předtím než se rozhodnete, jaké prostředky
použijete, odpovězte na tyto otázky:
• Jaký styl učení Vám nejvíce vyhovuje?
• Kdo z Vašich blízkých či ve Vašem okolí Vám může pomoci?
• Jaký druh prostředků Vám může pomoci splnit Váš plán?
Plně využijte všech způsobů vzdělávání: knihovnu, internetové zdroje a osoby,
se kterými jste každý den v kontaktu. Lidé ve Vašem okolí se s Vámi
pravděpodobně rádi podělí o své zkušenosti a prostředky. Stačí se jen zeptat!
Někteří z těchto lidé možná mají své vlastní zdroje, které Vám poskytnou, nebo
Vám poradí, jakým směrem se vydat, abyste se dostali tam, kam chcete
9. Učte se tak, jako by na tom závisel Váš život!
Aby se Vám podařilo dosáhnout Vašich cílů, budete si na učení muset vyhradit
čas. Většina z nás je velmi vytížená, nebo to alespoň tvrdíme. Na učení se ale
vždy najde čas:
• Naplánujte si každý den nebo několikrát během týdne určitý stabilní
čas, kdy se budete učit.
• Využijte nástrojů time managementu (např. kalendář nebo upomínky v
telefonu), do nichž zanesete časy učení. Poté co si na tento systém
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zvyknete, můžete s časy a vzdělávacími prostředky pracovat, abyste
zvýšili efektivitu svého učení.
V poslední fázi zhodnoťte své zkušenosti a případně proveďte změny.
10. Zachovejte si nadhled nad svým vzdělávacím plánem
Sledování svých studijních pokroků a přemýšlení o nich je jednou z
nejdůležitějších částí Vašeho osobního vzdělávání.
Život je proměnlivý a okolnosti se mění, takže je v pořádku své cíle a vzdělávací
plán přehodnotit. Díky těmto úvahám máte možnost svůj plán přesměrovat a
dosáhnout úspěchu, který hledáte.
Zdroj

https://centricconsulting.com/blog/6-steps-personal-learning-plan/
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3.2.3. Aktivita č. 3
Název aktivity

Analýza SWOT

Co se naučíte?

Aktivita Vám může pomoci odhalit příležitosti, kterých byste si jinak nepovšimli.
Jestliže porozumíte svým slabým stránkám, můžete dostat pod kontrolu a
případně eliminovat hrozby, které by jinak měly negativní vliv na Vaši schopnost
se dále rozvíjet.
V životě nejpravděpodobněji dosáhnete úspěchu, využijete-li maximálně své
vlohy.
Stejně tak budete čelit méně potížím, budete-li vědět, jaké jsou Vaše slabé
stránky, a dokážete-li je zpracovat tak, aby pro Vás ve Vaší práci
nepředstavovaly problém.

Kolik času
potřebujete?

45-60 minut

Materiály, které
budete potřebovat

Pracovní list s analýzou SWOT (příloha č. 6)

Jak provádět toto
cvičení?

•

Stanovte si cíl. Definujte, co chcete analyzovat (vzdělávací potřebu,
klíčový projekt nebo strategii) a napište tento cíl nahoru na list papíru.

•

Nakreslete tabulku. Nakreslete velký čtverec a rozdělte ho na čtyři menší
čtverce.

•

Označte každý čtverec. Do horního čtverce nalevo napište "Silné
stránky", do horního čtverce napravo "Slabé stránky", do dolního čtverce
nalevo "Příležitosti" a do dolního čtverce vpravo "Hrozby". Jelikož se jedná
o nadpisy, je vhodné je od vpisovaného textu odlišit (např. napsat je
barevně nebo větším písmem, podtrženě apod.)

•

Doplňte silné a slabé stránky. Do příslušných čtverců vepište faktory,
které mají vliv na Vámi analyzovaný cíl – faktory analýzy SWOT mohou být
vyjádřeny kvalitativně (jak dobré nebo špatné něco je) či jako domněnky
(nemám to ověřeno, ale myslím si), rovněž ale i kvantitativně (kolik čeho
je) a empiricky (ze své zkušenosti usuzuji). Faktory se obvykle uvádí jako
body (text s odrážkami).

•

Vyvoďte závěry. Proveďte analýzu hotového SWOT diagramu. Zaměřte
se na to, zda pozitivní výsledky převáží negativa. Je-li tomu tak, realizace
daného cíle může být dobrým rozhodnutím. Převažují-li negativa, je
možné, že analyzovaný cíl je třeba upravit nebo se jeho realizace zcela
vzdát.

Zdroj

https://www.smartdraw.com/swot-analysis/
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Knihy
Honey, P. and Mumford, A. (1986a) The Manual of Learning Styles, Peter Honey
Asso Luft, J., & Ingram, H. (1955). The Johari Window: A graphic model for interpersonal
relations. Los Angeles: University of California Western Training Lab., Luft, J. (1970). Group
processes:
An introduction to group dynamics (2nd ed.). Palo Alto, CA: National Press Group.
Blanchard, K. (1985). Leadership and the one-minute manager. New York, NY: HarperCollins.
Maslow, A. (1970) Motivation and personality, , New York, Harper & Row
Internetové články
K. B. Lawlor, M.J. Hornyak, Smart goals: How the application of smart goals can contribute to
the achievement of student learning outcomes,
https://journals.tdl.org/absel/index.php/absel/article/viewFile/90/86
Babatunde O. Adenuga, Self-directed learning readiness and learning style preferences of
adult learners,
https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=
1&article=10260&context=rtd
J. Rosewell, Learning styles,
https://www.open.edu/openlearn/ocw/pluginfile.php/629607/mod_resource/content/1/t175_
4_3.pdf
L. Nurlaela, M. Samani, I.G.P. Asto, S.C. Wibawa, The effect of thematic learning model,
learning style, and reading ability on the students’ learning outcomes,
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/296/1/012039/pdf
Tématické weby
Centre For Teaching Excellence: https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/
Warwick Learning and Development Centre:
https://warwick.ac.uk/services/ldc/personal/plan/identify/
Funderstanding: https://www.funderstanding.com/educators/thematic-instruction/
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4. JAK SI ZORGANIZOVAT UČENÍ, ABYSTE
DOSÁHLI LEPŠÍCH VÝSLEDKŮ?
4.1. Trocha teorie na úvod...
Každý student je jiný, mysl každého člověka je unikátní. Z tohoto důvodu je důležité, aby se
místo unifikovaných vzdělávacích strategií používaly metody “ušité na míru” konkrétním
studentům. Vzdělávací metody, které se pro daného studenta nehodí, nepovedou k
maximalizaci objemu vědomostí získaných studiem. Existuje mnoho metod učení a ne každý
student ví, jaké ze způsobů studia a opakování jsou pro něj nevhodnější a nejpřínosnější.
Všechny tyto metody ale mají několik základních společných rysů, přičemž k nejdůležitějším z
nich patří organizace.
Organizace je klíčem k úspěchu jakéhokoliv studenta, jelikož pomáhá rozvíjet pracovní
morálku, potřebnou pro působení téměř ve všech pracovních oborech. Umění organizace
poskytuje studentům i určitou spolehlivost, kterou zaměstnavatelé požadují, a v neposlední
řadě pomáhá snižovat hladinu stresu, protože život se zdá po všech stránkách zvládnutelnější.
Organizace práce se zdá být základní myšlenkou, která může být bez velkých potíží
zakomponována do vzdělávacích činností studenta. I když je to do určité míry pravda, existuje
více cest, kterými se dá dosáhnout takové úrovně organizace studia, která s sebou přinese
významné zlepšení studijních výsledků daného jedince.
To, co nás patrně napadne nejdříve, je zorganizovat si svůj čas – je to zároveň i nejpřínosnější
způsob zlepšení vzdělávacího procesu studenta. Naše životy jsou plné různých povinností a
žijeme ve společnosti, kde nás mnoho věcí rozptyluje – je tedy nutno si dobře rozplánovat svůj
den a striktně se tohoto plánu držet. Jak je uvedeno výše, tento časový plán musí být upraven
na míru vzdělávacím a osobním potřebám studenta. Ať už je to rodič snažící se skloubit
vzdělávání s péčí o dítě, nebo osoba s poruchou pozornosti, která do svého dne zakomponuje
krátký čas, po který se dokáže soustředěně věnovat studiu – vždy je nezbytně důležité snažit
se za každých okolností svůj plán dodržovat. Každý student by si sám měl vytvořit rozvrh, který
se dá reálně dodržet, ale bude zároveň poskytovat dostatek času na práci i na osobní život,
spolu se zaslouženým odpočinkem, jenž bude odměnou za úsilí, které student na své
vzdělávání vynaloží.
Využít vzácný čas na to, aby se student odměnil, může vypadat jako nepříliš přínosné – to je
ale mylný názor. Chápat, co Vás motivuje ke studiu a jak lze využít odměny k podnícení a
zlepšení svého výkonu, je často přehlížený, ale nesmírně užitečný nástroj, který by měl využívat
každý student. Když cítíme štěstí, vyplaví se endorfiny, což má různé neurologické dopady,
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které mohou výrazně zvýšit schopnost jedince se učit. Různé studie prokázaly, že výkonnost
šťastných studentů se zvýší o 12 procent a že studenti považující se za šťastné dostávají v
drtivé většině lepší známky než ti, kteří se charakterizovali jako nešťastní – stimulace a
vyloučení endorfinů tedy zcela určitě stimuluje výkon. Dokáží-li studenti využít tuto
jednoduchou techniku k tomu, aby maximalizovali své vzdělávací schopnosti, bude to dobře
investovaný čas.
Prioritou každého studenta, který se snaží maximalizovat své studijní kapacity, by mělo být
vytvoření studijního prostředí, jež pomůže nastolit dobrou pracovní morálku, uvolní tělo a mysl
a umožní se plně soustředit na učení. Studijní prostředí je prostor, kde se učíte; ne všichni
dospělí studenti ale mají ideální podmínky ke studiu, tj. samostatnou místnost ve svém domě,
kde se mohou posadit a bez vyrušování se učit - životní okolnosti každého studenta jsou jiné.
Znovu je zřejmé, že důraz musí být kladen na to, aby student převzal iniciativu a sám pochopil,
co potřebuje a jakým způsobem toho může dosáhnout. Rozptylování samo o sobě snižuje
funkčnost mozku. Při každém vyrušení a odvedení pozornosti spotřebuje tělo část krevního
cukru a zvýší se bazální metabolický výdej – když se pak vše sečte dohromady, není prostě
možné podávat takové výkony, jako když je Váš mozek čerstvý. Výzkum provedený
londýnskými vědci odhalil, že sledujete-li neustále nějaké mobilní zařízení, vyvolává to ve
Vašem mozku takovou duševní únavu, jako byste celou noc nespali. Podaří-li se Vám tedy
vytvořit fyzické a duševní prostředí, jenž Vám umožní soustředit své myšlenky, zcela určitě
zlepšíte svou schopnost maximalizovat efektivitu učení.

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

30

4.2. DOTAZNÍKY, CVIČENÍ A ÚKOLY PRO SAMOSTATNOU PRÁCI

4.2.1. Aktivita č. 1
Název aktivity

Vytvoření rozvrhu (časového plánu)

Co se naučíte?

Proč je zásadní zorganizovat si čas, když se snažíte osvojit si nové dovednosti
nebo získat nové znalosti
Jak rozdělit svůj osobní čas a čas na studium, abyste maximalizovali svou
schopnost porozumět novým informacím
Pochopit problémy, které nastávají, když nedokážete rozdělení svého času
efektivně vyvážit.

Kolik času

45 minut

potřebujete?
Materiály, které

Papír a psací potřeby

budete potřebovat

Místnost (nejlépe ve vlastním domě či bytě)
Počítač / notebook

Jak provádět toto
cvičení?

Vytvoření rozvrhu je jednoduchá činnost, která ale vyžaduje, abyste věděli, jaké
techniky učení upřednostňujete, jaká je kapacita Vašeho mozku přijímat
informace a jaké jsou Vaše denní povinnosti – máte-li nějaké povinnosti spojené
s rodinou, je pracovní den apod.
Toto cvičení zabere pouze 45 minut, potřebujete se ale posadit někam, kde
budete mít klid, a sestavit rozvrh na jeden týden. Proveďte analýzu jednotlivých
dnů Vašeho týdne a zakomponujte do každého z nich všechny součásti
zdravého životního stylu, tj. tři hlavní jídla (a je-li to nutné, čas na jejich přípravu),
čas strávený s Vašimi blízkými, čas strávený v zaměstnání (chodíte-li do práce),
různé pochůzky apod. Držet se celý týden sestaveného rozvrhu bude těžké, je
to ale další krok tohoto úkolu a je to rozhodnutí, které bude nakonec stejně
pouze na Vás. Mozek vždy dává přednost efektivní rutině, protože ta omezuje
plýtvání energií způsobené rozptylováním.
Cílem tohoto cvičení je naplánovat si 1 – 2 hodiny studia denně, upřednostněte
kvalitu před kvantitou. Úroveň kvality studia, které se Vám podaří dosáhnout,
závisí na pevnosti Vaší vůli a provedení dalších dvou cvičení v tomto modulu.
Dvě hodiny, kdy se budete věnovat výhradně a soustředěně učení, jsou
mnohem přínosnější než pět hodin studia, od kterého stále odbíháte. Uděláte
si jasnější představu o tom, jaká organizace studia je nejlepší pro Vás konkrétně
– budete-li ale mít jakékoliv pochybnosti či otázky ohledně toho, jakým
způsobem realizovat své vzdělávání, Váš kouč či lektor by Vám měl poskytnout
podporu.

Zdroj

Vlastní zpracování
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4.2.2. Aktivita č. 2
Název aktivity

Sestavení plánu odměn

Co se naučíte?

Proč jsou odměny důležitou součástí učení?
Seznámíte se s neurologickým procesem, jenž se spustí, poté co dostanete
zaslouženou odměnu.
Jaký druh odměny se hodí do Vašeho celkového studijního systému?

Kolik času
potřebujete?

45 minut

Materiály, které
budete potřebovat

žádné

Jak provádět toto
cvičení?

Sestavení plán odměn je činnost, která od Vás vyžaduje určitou nezávislost
společně se znalostí sebe sama jako studenta. Musíte vědět, co Vás dělá
šťastnými, ať už je to tanec, čokoláda, čas strávený s přáteli apod. Tyto pozitivní
emoce se přímo promítají do Vašeho studia, několik výzkumů prokázalo přímou
úměrnost mezi vyloučením endorfinů (a dopaminu) a známkami, které student
dostal.
To, co se o odměnách dozvíte v rámci tohoto cvičení, byste měli zahrnout do
rozvrhu, který jste si sestavili během předešlé aktivity. Podaří-li se Vám odměny
zakomponovat do skladby Vašeho rozvrhu, poznáte jejich přínos pro na učení.
Měli byste se snažit volit raději zdravější odměny. Příkladem může být běhání
nebo jiné druhy cvičení, u nichž je dokázáno, že přinášejí velké množství
pozitivních pocitů, které mozek zaplaví mnohem efektivněji než při pojídání
čokolády. Sport je tedy v každém směru lepší volba pro Váš životní styl. To
neznamená, že jídlo v plánu odměn nehraje roli, měli byste si ale být vědomi,
čeho dosáhnete, použijete-li různé druhy odměn.
V rámci této aktivity stačí zakomponovat do Vašeho rozvrhu čas na odměnu (v
závislosti na tom, jakou formu odměny zvolíte), očekává se od Vás ale, že se
ještě předtím seznámíte s různými technikami odměňování (viz odkazy uvedené
níže).

Zdroj

https://www.growthengineering.co.uk/endorphins-feel-good-learn-better/
http://generationtextonline.com/2017/08/16/how-endorphins-can-play-avital-role-in-successful-academic-achievement/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/320839.php
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4.2.3. Aktivita č. 3
Název aktivity

Vytváření efektivního studijního prostředí

Co se naučíte?

Jak prostředí, kde se učíte, pozitivně či negativně působí na Vaši schopnost
přijímat nové informace.
Jak se lépe soustředit díky prostředí, kde se učíte.

Kolik času
potřebujete?

1 hodina a déle

Materiály, které
budete potřebovat

Papír a psací potřeby
Místnost (nejlépe ve vlastním domě či bytě)
Počítač / notebook
Hudební přehrávač

Jak provádět toto
cvičení?

Vytváření prostředí pro učení v sobě zahrnuje mnoho různých faktorů, které,
jsou-li správně vyváženy, Vám umožní skutečně maximalizovat Vaše schopnosti
se učit. Mezi tyto faktory patří mimo jiné uspořádání místnosti a hudba, a na ně
se v tomto cvičení převážně soustředíme.
Cílem této aktivity je vytvořit takové prostředí, které můžete využít ke svému
studiu a které pomůže zlepšit Vaše celkové studijní výsledky, protože bude
odpovídat Vašemu stylu učení. Studijní prostředí má zefektivnit Vaše učení,
snížit vliv rušivých faktorů a přispět k tomu, abyste se uvolnili. Je klíčové snažit
se o vytvoření takovýchto podmínek:
Uspořádání: V ideálním případě máte pohodlnou, samostatnou místnost ve
Vašem domě, kterou můžete uspořádat tak, aby to vyhovovalo Vašim
vzdělávacím potřebám. V místnosti by mělo být ticho, nemělo by tam být nic,
co Vás rozptyluje (nebo alespoň málo takových věcí). Místnost by měla být co
nejvíce uklizená, s neutrální teplotou a dobře osvětlená, nikoliv ale ostrým
jasným světlem. Je jasné, že každý člověk nemá vždy možnost studovat v
takovém prostředí – někteří lidé žijí ve stísněných prostorech, mají problémy s
bydlení, v jejich rodinách je prostor nějakým způsobem rozdělen apod. Měli
byste se nicméně snažit najít vhodný prostor se správným uspořádáním (může
to být např. veřejná knihovna nebo podobné místo, kde byste mohli pracovat),
s čímž by Vám měli pomoci i Vaši učitelé.
Hudba: aspektem učení, který je často opomíjen, je role hudby. Tichá, jemná a
relaxační hudba může mít významný vliv na výsledek učení. Bylo dokonce
zjištěno, že vážná hudba krátkodobě zvýší Vaše IQ - jedná se o tzv. Mozartův
efekt (Campbell, 1997). Zkoušejte různé druhy hudby a pozorujte, které z nich
pomáhají účastníkům k nejlepším učebním výsledkům. Mezi vhodné hudební
žánry, které by dospělí studenti měli vyzkoušet a nezávisle se rozhodnout, zda
jim vyhovují, patří výtahová hudba (většinou instrumentální hudba přehrávaná
na veřejných místech), smooth jazz (podžánr jazzové hudby, ve kterém se jazz
propojuje s populární hudbou), Mozartovy koncerty a produktivní hudba
(instrumentální verze populárních písní).

Zdroj

---
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Knihy
The Mozart Effect: Don Campbell (1997)
‘Habits of a Happy Brain: Retrain Your Brain to Boost Your Serotonin, Dopamine,
Oxytocin & Endorphin Levels’: Loretta Graziano Breuning, PHD (2015)
Internetové články
J.S. Jenkins, The Mozart effect,
http://scholar.google.co.uk/scholar_url?url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc1
281386/&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm0JBQCDZjgMP9xro_Fc0sDSVq0Ehg&nossl=1&oi=sch
olarr
R.A. Wise, Dopamine, learning and motivation,
https://www.nature.com/articles/nrn1406?cacheBust=1508275714506
R.C. Kennedy, Applying Principles of Adult Learning: The Key to More Effective Training
Programs,
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/fbileb72&div=26&g_sent=1&casa_to
ken=
Tématické weby
Growth Engineering!: https://www.growthengineering.co.uk/endorphins-feel-good-learnbetter/
Generationtextonline: http://generationtextonline.com/2017/08/16/how-endorphins-canplay-a-vital-role-in-successful-academic-achievement/
Medicalnewstoday: https://www.medicalnewstoday.com/articles/320839.php
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5. JAK SE UČIT EFEKTIVNĚ – JAK SI VYBÍRAT
STUDIJNÍ METODY A TECHNIKY?
5.1 Trocha teorie na úvod...
Studovat efektivněji – studovat “chytře” – si lze osvojit jako schopnost lépe si uložit poznatky,
které mám nastudovat. Tato schopnost zahrnuje určité návyky, např. přistupovat ke studiu a
učební látce v určitém duševním rozpoložení, zajistit správnou strukturu studia a minimální
vyrušování, sestavit si praktický rozvrh, hrát paměťové hry apod. Chcete-li mít lepší studijní
výsledky, potřebujete si zvyknout studovat efektivním způsobem. Klíčem k úspěšnému studiu
není biflování nebo dlouhé sezení nad knihami, ale studovat “chytře”, a k tomu Vám
napomohou následující účinné studijní návyky a dovednosti.
NÁVYKY
1. Jakým způsobem pracovat se studijními materiály
Zlepšete své duševní rozpoložení při studiu:
•

Myslete na to, abyste při studiu mysleli pozitivně a připomínali si své dovednosti a
schopnosti.

•

Vystříhejte se katastrofických scénářů.

•

Dávejte si pozor, abyste nezevšeobecňovali: “Vždycky všechno pokazím”, zaujměte
objektivnější stanovisko: “Tentokrát se mi to úplně nepovedlo, co můžu udělat, aby to
příště bylo lepší?”

•

Nesrovnávejte se s ostatními. Vaše dovednosti a schopnosti jsou jedinečné stejně jako
Vy.

2. Klíčovou roli hraje prostředí, kde studujete
•

Vyberte si tiché a klidné místo: knihovnu, kavárnu, kde je ticho, nepříliš frekventovaný
park nebo místnost ve vlastním domě či bytě

•

Neučte se na místě, které opravdu neumožňuje soustředit se – místo s mnoha rušivými
vlivy je nevhodné ke studiu.

3. Udělejte si osnovu studijních materiálů a formulujte je svými slovy
•

Vyjádřete poznámky a koncepty, které se chcete naučit, vlastními slovy a pojmy – pouze
tak si je zapamatujete a budete je moci využít jako učební pomůcku.

•

Při studiu se snažte zapojit co nejvíce smyslů, protože informace si pak vybavíte
snadněji.
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4. Vytvořte si rozvrh, kterého se dokážete držet
•

Raději se učte krátkou dobu (30-60 minut) každý den než byste absolvovali
několikadenní studijní maraton.

•

Rozdělte čas, kdy studujete, na úseky tak, jak Vám to vyhovuje a připadá logické.

5. Dělejte přestávky (a odměňujte se)
•

Nepovažujte studium za povinnost. Najděte si odměny, které posílí Vaši úsilí o to, co
děláte.

•

Praktikujte tzv. rozložené učení (učivo opakujte a mezi každým dalším opakováním
udělejte delší přestávku, než je ta předešlá) a odměňte se (něčím malým, ale
skutečným), pokud dosáhnete studijního cíle.

6. Používejte paměťové hry (mnemotechnické pomůcky).
•

Mnemotechnické pomůcky nám pomáhají, protože k zapamatování vizuálních a
aktivních obrazů používáme větší část mozku než k zapamatování pouhého seznamu
položek. Využití větší části mozku znamená lepší paměť.

DOVEDNOSTI
Existují tři vyzkoušené studijní dovednosti, které umožňují, že si informace zapamatujete
snadněji.
Studijní super dovednost 1: Využijte kombinace učení celého materiálu a jeho částí
Rozdělte studijní materiál na porce:
Strategie Celek + některé části znovu. U tohoto přístupu nejdříve projděte celý materiál, abyste
si o něm udělali přehled – jinými slovy, jednou nebo dvakrát pozorně prostudujte celý materiál.
Potom vyčleňte nejobtížnější části materiálu a prostudujte je znovu, abyste si je lépe upevnili.
Strategie Celek-části-celek. Nejprve rychle dvakrát projděte celý materiál. Poté materiál
rozdělte na logické celky, které prostudujte každý zvlášť. Nakonec se vraťte zpátky a
prostudujte všechno od začátku do konce. Tato metoda je zvláště efektivní pro dlouhé a
obtížné studijní materiály.
Studijní super dovednost 2: Minimalizujte prolínání studované látky s jinými poznatky
K prolínání dochází, když se dříve naučená informace propojí s novou informací, která je
podobná a zablokuje ji. Z tohoto důvodu pak můžete zapomenout, co jste se naučili.
Minimalizujte prolínání těmito způsoby:
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•

Drilujte studovaný materiál. Čím lépe aktuálně studovaný materiál budete znát, tím
menší je pravděpodobnost, že dojde k prolínání s něčím dříve naučeným.

•

Zasaďte studovaný materiál do širších souvislostí. Dalším způsobem, jak snížit prolínání,
je informaci co nejvíce vztáhnout sám na sebe. Myslete na to, co se učíte –
studovanému materiálu musíte rozumět a ne se ho pouze mechanicky učit.

•

Minimalizujte aktivity mezi jednotlivými studijními celky. Riziko prolínání se zvyšuje, čím
víc věcí děláte mezi jednotlivými studijními celky, a prodlužuje se doba, kterou
potřebujete na vybavení učeného. Zvláště nebezpečná je velká duševní aktivita mezi
studijními celky, která významně zvyšuje riziko prolínání.

Studijní super dovednost 3: Rozdělte svůj studijní materiál
Pro nejlepší zapamatování je lepší studovat jednu kapitolu ve čtyřech sezeních po jedné hodině
než v jednom dlouhém čtyřhodinovém sezení, výhody rozděleného studia oproti studiu bez
přestávek jsou:
•

Limity pozornosti. Existuje maximální hranice doby, po kterou jste schopni se soustředit
na daný studijní materiál. Snažíte-li se naučit příliš mnoho věcí najednou, Vaše
schopnost soustředit se na materiál se snižuje. Nedostatek soustředění a pozornosti
vyústí ve špatné zapamatování toho, co studujete.

•

Stabilizace během přestávek. Váš mozek během přestávek posiluje uložení
zapamatovaného obsahu. Když se snažíte nabiflovat se všechno najednou a neděláte
žádné přestávky, dochází k menšímu upevňování naučeného obsahu.

•

Měňte podmínky studia / duševní rozpoložení. Paměť je podporována tím, co se kolem
nás právě odehrává. Konkrétně je to místnost, kde se učíte, druh tužky, kterou při studiu
používáte nebo dokonce Vaše nálada – všechny tyto věci Vám mohou pomoci propojit
to, co jste se učili, s tím, co si vybavíte
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5.2. DOTAZNÍKY, CVIČENÍ A ÚKOLY PRO SAMOSTATNOU PRÁCI
5.2.1. Aktivita č. 1
Název aktivity

Paměťové hry

Co se naučíte?

Paměťové hry procvičují mozek, a ten se stává bystřejším a pozornějším.
Hrajete-li paměťové hry alespoň půl hodiny denně, zlepší se Vaše schopnost
se soustředit a zaměřit na něco pozornost.

Kolik času

20-30 minut

potřebujete?
Materiály, které

Práce ve skupinách

budete potřebovat

Papír, psací potřeby

Jak provádět toto

Paměťová hra s vyprávěním příběhu

cvičení?

Hráči si sednou do kruhu a jeden z nich řekne jakoukoliv větu, která bude
začátkem příběhu. Další hráč musí tuto větu zopakovat a přidat další. Hráči se
střídají a postupně přidávají další části příběhu, vždy ale musí zopakovat
předchozí části – kdo něco zapomene říci, vypadává. Vítězí hráč, který dokáže
odříkat celý příběh bez chyby.
Paměťová hra “Co se změnilo”
Jde o týmovou paměťovou hru. Jeden tým opustí místnost a druhý tým mezitím
různě přemístí věci v místnosti (např. dají jinak nábytek, lampy, koberec apod.).
Poté se první tým vrátí zpět a musí tyto změny odhalit – za každý nalezený rozdíl
získávají jeden bod. Týmy se vymění (hádá tým, který předtím měnil místnost),
vyhrává tým s vyšším počtem bodů.
Hra s kategoriemi (skupinami slov)
Hráči mají napsat seznam slov, která patří do určité kategorie. Například:
•

Během 1 – 2 minut napište seznam všech barev, které znáte.

•

Napište všechna slova, která znáte, jež znamenají “malý” (malinký,
maličký, drobný, miniaturní, nano, mikro, prťavý, nevelký).

•

Napište všechny rasy psů, které znáte.

•

Napište všechna slova, jež označují odstíny červené (šarlatová,
purpurová, rubínová, korálová, ohnivá, vínová).

Chcete-li hráčům hru ztížit, uložte jim, aby slova nepsali, ale říkali a při
vyjmenovávání slov z určité kategorie vyráběli řetěz z kancelářských sponek.
Zdroj

Vlastní zpracování
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5.2.2. Aktivita č. 2
Název aktivity

Křížovka

Co se naučíte?

Křížovky jsou klasickým způsobem trénování mozku, kdy zapojujete nejen
řečová centra, ale i svou paměť mnoha druhů vědomostí. Navíc existuje
mnoho způsobů, jak luštit křížovku, na internetu i fyzicky.

Kolik času
potřebujete?

20 minut

Materiály, které
budete potřebovat

Papíry, psací potřeby

Jak provádět toto
cvičení?

Můžete si sestavovat křížovky ze slov, která jsou důležitá nebo se Vám špatně
pamatují – křížovka Vám pomůže si je snadněji zapamatovat. V našem případě
pracujeme s určitými slovy použitými v teoretické části tohoto modulu.

studying
chunking
whole
reward
read
meaningful
skill
mnemonic

Zdroj

Vlastní zpracování
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5.2.3. Aktivita č. 3
Název aktivity

Krátká úvaha

Co se naučíte?

Popis toho, co jste se naučili, prostřednictvím klíčových pojmů.

Kolik času
potřebujete?

20 minut

Materiály, které
budete potřebovat

Papíry, psací potřeby

Jak provádět toto
cvičení?

Máte napsat text o délce 15-20 vět s tímto zadáním:

Zdroj

Vlastní zpracování

Popište prosím alespoň čtyři návyky, dovednosti nebo metody, které zvyšují
efektivitu Vaší schopnosti se učit.
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5.3. Další doporučené materiály ke čtení a samostudiu
Knihy
Kenneth L. Higbee: Your Memory : How It Works and How to Improve It. 2001.
Kevin Horsley: Unlimited Memory: How to Use Advanced Learning Strategies to Learn Faster,
Remember More and be More Productive. 2016.
Benedict Carey: How We Learn: The Surprising Truth About When, Where, and Why
It Happens. 2015.
Články
S. Oxenham, The Lesson You Never Got Taught in School: How to Learn!,
https://bigthink.com/neurobonkers/assessing-the-evidence-for-the-one-thing-you-neverget-taught-in-school-how-to-learn 2018.09.04
Successful study strategies for non-traditional adult learners,
https://www.ccis.edu/offices/academicresources/writingcenter/studyskills/transitionadultlear
ners.aspx 2018.09.04
Ten Study Methods That Work, http://www.csc.edu/learningcenter/study/studymethods.csc
2018.09.04
http://www.back2college.com/top10studytips.htm 2019.09.04.
Tématické weby
Educationcorner: https://www.educationcorner.com/
BACK2COLLEGE: http://www.back2college.com/
Study Guides and Strategies Website: http://www.studygs.net/
Howtostudy: https://www.howtostudy.org/
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6. JAK PŘI UČENÍ VYUŽÍVAT VLASTNÍ
ZKUŠENOSTI A DOVEDNOSTI?
6.1. Trocha teorie na úvod...
V předchozích kapitolách jste se dozvěděli, že ačkoliv
mladší lidé se učí rychleji, výhodou starších lidí jsou
vědomosti, které nashromáždili během svého života, a

MOUDROST – schopnost
využít nabytých zkušeností a
informací k vyřešení

schopnost propojovat nové informace s tím, co už

problémů

znají. Jednoduše řečeno, největší výhodou dospělosti
či dokonce vyššího věku nad mládím je ZKUŠENOST.
Bohatým zkušenostem, nashromážděným v průběhu
života jednotlivce, se někdy říká moudrost (obvykle
přisuzovaná starším lidem) – což je schopnost
aplikovat

nahromaděné

informace,

myšlenky,

pozorování a schopnosti při řešení úplně nových
problémů. Neurovědy dokáží tuto zásadní roli
zkušeností ve vzdělávání dospělých snadno vysvětlit.
Se základním mechanismem uložení informace do paměti (tzn. učení) jste se již seznámili. Víte,
že každý podnět, který je přijat mozkem, zanechá v jeho struktuře paměťovou stopu
(například stimul ve formě snědeného rajčete zanechá paměťovou stopu jeho chuti a barvy).
Pokud daná informace není důležitá, příslušná paměťová stopa nezůstane uložená dlouho
(několik sekund, několik minut). Pokud se ale stimul opakuje (protože často jíme rajčata), je
uchován a uložen v dlouhodobé paměti. Podobné stimuly aktivují podobné nervové sítě.
Pokud takové podobné stimuly přicházejí do mozku velmi často (protože pravidelně jíme
rajčata na mnoho různých způsobů – syrová, v salátech, uvařená ve formě polévky, omáčky,
kečupu apod.), v naší mysli se vytvoří rozvinutá a ukotvená nervová síť, zaobírající se celou
řadou podobných věcí / událostí (v našem případě je tato nervová síť aktivována pokaždé,
když jíme rajčata nebo jídla, která je obsahují). Tímto způsobem se v našich mozcích ukládají
a organizují zkušenosti.

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

42

Podobné typy zkušeností (stimuly) vytvářejí vzorec zkušenosti

Zapamatované zkušenosti (stimuly)

Vzorec zkušenosti

Jaká je síla a potenciál takového způsobu sběru zkušeností? Pomáhá nám snadno zobecňovat
získané informace. Například: vidíme-li rajče, dokážeme okamžitě, automaticky (bez velkého
uvažování a analyzování) popsat základní vlastnosti této zeleniny – její tvar, barvu, přibližnou
hmotnost a strukturu. Díky naší schopnosti zobecňovat informace dokážeme na základě jedné
zkušenosti zformulovat názory na jiné, podobné předměty, události nebo jevy.
Jiné využití nabyté zkušenosti představuje složitější myšlenkový proces. Vytvoříme-li v našich
mozcích pevný komplexní vzorec, můžeme na jeho základě předvídat, co se stane v
budoucnosti, a to i v situacích, které jsou pro nás nové. V našem případě: pokud jsme v životě
snědli dost rajčat na mnoho různých způsobů, můžeme pak vzhledem ke své “rajčatové
zkušenosti” předvídat, zda přidání rajčat do jídla, které vaříme poprvé, zlepší nebo zlepší jeho
chuť, a jak se změní konzistence a barva tohoto jídla.

Pojďme se tedy zamyslet: čím více zkušeností určitý člověk nasbírá a
čím rozmanitější tyto zkušenosti jsou, tím více vzorců pak tento člověk
má ve své mysli a tím častější jsou situace, ve kterých takový člověk může
jednat automaticky, pouze na základě informací, které již v minulosti
získal.

Pamatujete si, jak jste se ve škole ze všech sil snažili “nabiflovat” si do hlavy co nejvíce údajů /
informací / vzorců a přitom jste jim absolutně nebyli schopní rozumět? Všimli jste si někdy, že
dospělí nic takového nedělají? Abyste si dokázali něco zapamatovat, musíte tomu rozumět
nebo vědět, k čemu Vám to je – je tomu tak proto, že dospělí studenti ve svých mozcích
nevytvářejí úplně nové informační struktury. Snaží se nové informace spojit s tím, co už znají,
vztáhnout se k prožité situaci či nabyté zkušenosti. Z tohoto důvodu byl pro dospělé vyvinut
speciální model učení, v němž je zkušenost ústředním bodem celého procesu. Co to v praxi
znamená? Zkušenostní učení má následující strukturu.
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Obeznamte se s daným tématem v praxi
Podívejte se na video nebo si přečtěte článek pojednávající o daném tématu
Poproste někoho, aby Vám ukázal, jak na to
Zjistěte, zda se to dá vyzkoušet v praxi (proveďte pokus)
Seznamte se s popisem situace, která názorně popisuje dané téma

Analyzujte svou zkušenost
Co je podle Vás nejpodstatnější na jevu/věci/procesu, který jste právě zkoumali?
Co si o tomto tématu myslíte?
Zeptejte se jiných lidí na jejich názor a diskutujte s nimi.
Připadá Vám dané téma důležité / zajímavé / užitečné? Proč?

Shromážděte informace týkající se daného tématu
Hledejte potřebné údaje v knihách a na internetu.
Dělejte si poznámky, rozčleňte a strukturujte informace o daném tématu (např. na
disku v počítači)
Promluvte si s někým, kdo dané téma opravdu dobře zná
Všímejte si detailů, snažte se pochopit dané téma přesně a do hloubky

Využijte nově nabyté zkušenosti v praxi
Udělejte to sami! Proveďte pokus / čin / úkol znovu – sami, bez cizí pomoci.
Snažte se použít nové znalosti nebo dovednosti prakticky – přemýšlejte, jak by
Vám mohly být k užitku ve Vašem každodenním životě
Zkuste jiné způsoby provedení tohoto úkolu / činnosti – ověřte si, jestli je možno
změnit a zlepšit to, co už jste se naučili

Připadá-li Vám tento způsob učení stále složitý, pojďme zkusit
jednoduchý příklad, ve kterém zkusíme aplikovat výše uvedený
postup: řekněme, že se chcete naučit, jak vyplnit daňové přiznání.
Je potřeba vyplnit řadu složitých formulářů a dosud jste se
neodhodlali to zkusit sami. Takže se posadíte, vezmete si do ruky

Příklad!

tužku a několikastránkový formulář a … ničemu nerozumíte.
Pojďme se na tento problém podívat z jiného hlediska a uplatnit
zkušenostní učení.
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Obeznamte

Zamyslete se, zda dokážete vyplnit nějakou část formuláře. Přečtěte si celý

se s daným

dokument a posuďte, které jeho části nebudou problémem (vyplnit jméno,

tématem v

příjmení a adresu jde zvládnout levou zadní). Přitom zároveň i zjistíte, které

praxi

části formuláře jsou pro Vás naprostou záhadou. Teď je správný okamžik na
to, abyste zjistili, jak Váš problém řeší jiní lidé: zkuste na internetu najít
nějaká tematická videa a návody (stačí do vyhledávače zadat “jak vyplnit
daňové přiznání”). Během sledování videa se dívejte do svého formuláře, ale
zatím ho nevyplňujte. Snažte se pochytit nejdůležitější informace, zaměřte
se na ty složky problému, jež jsou zdůrazněné v návodu.

Analyzujte

Víte, na co se zaměřit. Projděte dokument ještě jednou a zamyslete se: jaké

svou

další doklady či potvrzení potřebujete pro podání daňového přiznání? Kde

zkušenost

jsou? Jaké informace o Vašem příjmu budou důležité, až budete přiznání
vyplňovat? Pokud máte stále velké pochybnosti, zda tento úkol zvládnete,
promluvte si s někým, kdo už daňové přiznání sám vyplňoval. Zeptejte se
na nejčastější chyby, které hrozí. Na co si dát pozor?

Shromážděte V tomto okamžiku již pravděpodobně máte dostatek informací o tom, jak
informace

začít vyplňovat daňové přiznání. Nyní je vhodné nashromáždit co nejvíce

týkající se

podrobných informací, které Vám mohou pomoci vypočítat daň. Přečtěte si

daného

pokyny přiložené k formuláři. Jelikož již znáte některé základní termíny a

tématu

slyšeli jste různé názory, budete lépe rozumět úřednímu jazyku, kterým je
dokument napsán. Udělejte si seznam nejdůležitějších bodů, na které je
třeba se zaměřit. Barevně v textu označte údaje, které musíte v daňovém
přiznání uvést. Není-li Vám stále něco jasné, položte otázku na
internetovém diskuzním fóru nebo odpověď hledejte na webu ministerstva
financí.

Využijte

Nyní víte vše, co je nutné pro vyplnění daňového přiznání, takže vezměte

nově nabyté

tužku a začněte! Neměli byste předpokládat, že se Vám vše povede na

zkušenosti v

poprvé – nejste-li si něčím jistí, znovu si pusťte video, podívejte se do

praxi

pokynů nebo odpověď hledejte přes internetový vyhledávač. Důležité je,
abyste vše udělali sami. Využijete toho, co jste se naučili předtím. A nejlepší
na tom je, že první daňové přiznání, které jste vyplnili sami, je další
zkušenost, která Vám v budoucnosti pomůže poradit si s dalšími úředními
formuláři. Dokonce možná dokážete i pomoci svým přátelům v jejich boji s
finančním úřadem!

Ať už vědomě či nevědomě, většina dospělých se učí výše uvedeným způsobem – snaží se
nové informace a dovednosti vztáhnout k dříve nabytým vědomostem a využít tak pro učení
co nejvíce zkušeností. Dospělí lidé ale nejsou všichni stejní, z čehož vyplývá, že různým lidem
vyhovují nejvíce různé části popsaného procesu. Existují lidé, kteří rádi konají, experimentují a
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řeší věci prakticky – to jsou AKTIVISTÉ. Lidé, kteří si raději vše nejprve obhlédnou, promyslí
různé varianty a vytvoří si názor na dané téma, dříve než postoupí do praktické fáze, jsou
POZOROVATELÉ. Lidé, kteří jsou spokojení, mohou-li nashromáždit informace, jít do detailů a
hledat pochopení tématu v knihách, jsou TEORETICI. Poslední skupinou jsou PRAKTICI – jsou
to lidé, kteří zkouší nové věci rovnou a využívají je v reálném životě. Je důležité zjistit, jakým
typem “studenta” jste Vy, protože Vám to umožní vybrat studijní a pracovní metody, jež budou
nejlépe odpovídat Vašim preferencím a potřebám.
Přečtete si charakteristiku každého ze čtyř typů studentů učících se ze zkušeností. Zamyslete
se nad tím, který z těchto popisů Vás nejlépe vystihuje. Vyhovují studijní metody uvedené u

•Při učení využívají
kreativní metody.
Vyhovují jim
techniky
podporující
analytické myšlení
– analýza SWOT,
Ishikawa,
případové studie.
•Vyhovuje jim učit
se pomocí testů a
rádi odpovídají na
uzavřené otázky
(ano/ne).
Nepřipadá jim
nudné učit se z knih
nebo si informace
vyhledávat na
internetu. Rádi
říkají své názory.

PRAKTICI

•Učí se organizovaně
tak, že analyzují to,
co vidí. Potřebují
dostatek času na to,
aby problém
promysleli a vyřešili.
Neradi se rozhodují
pod tlakem.
•Při učení využívají
kreativní metody.
Vyhovují jim
techniky podporující
analytické myšlení –
analýza SWOT,
Ishikawa, případové
studie.

TEORETICI

•Mají rádi nové
zkušenosti a
problémy, které je
potřeba vyřešit. Na
úkoly pohlížejí jako
na výzvy.
•Učí se aktivně,
používají simulace,
cvičení, hry a
diskuze. Vyhovují
jim případové studie
a hraní rolí. Učí se z
her v průběhu hraní.

POZOROVATELÉ

AKTIVISTÉ

Vámi zvoleného typu Vašim preferencím?

•Učí se pomocí
aplikace
teoretických
poznatků v praxi,
vyhovuje jim věci
realizovat a pak si
poslechnout
zpětnou vazbu od
odborníka.
•Při učení používají
praktické metody a
cvičení. Líbí se jim
projekty, pokusy a
simulace. Chtějí
uplatnit to, co se
naučili, v práci
nebo v běžném
životě.

Víte-li, které metody a techniky učení nejvíce vyhovují Vašim potřebám a schopnostem, bude
pro Vás snazší poradit si s jakýmkoliv úkolem spojeným s přijímáním nových informací a
osvojováním nových dovedností. Může se Vám to hodit i v běžných každodenních situacích,
kdy se máte naučit, jak pracovat s novým počítačovým programem, smontovat židli z IKEY
nebo zaplést dceři moderní, ale velmi složitý cop. Mechanismy popsané na začátku této
kapitoly spolu se způsobem, jak mozek sbírá a uspořádává zkušenosti, nám nicméně umožňují
formulovat obecná pravidla, jež nám učení usnadní:
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Nejlépe si zapamatujete věci,

Když se učíte, snažte se specifikovat, jak Vám určité

které jsou pro Vás důležité

znalosti či dovednosti mohou pomoci. (Pro získání
lepší práce? Rozvoj Vašich zájmů? Při řešení běžných
problémů? V roli rodiče?)

Nejefektivněji se učíte, když si

Učíte se efektivněji, když si danou situaci vyzkoušíte

věci zkoušíte v praxi

– nestačí se jenom dívat nebo poslouchat výklad
(jistě souhlasíte, že je snazší naučit se plavat tak, že
skočíte do vody, než když budete jenom pozorovat
ostatní, jak plavou).

Teoretické znalosti nejsou

Chcete-li, aby si Váš mozek zapamatoval teoretické

zkušenostmi, je to pouze soubor

informace, pokuste se najít příklad jejich uplatnění v

informací. Zkušenost znamená

reálné životní situaci. Recept na cheesecake je

vyzkoušet tyto informace v praxi.

teoretická informace – je těžké si ho celý přesně
zapamatovat. Upečete-li ale několikrát cheesecake
pro svou rodinu, všechny ingredience si přesně
zapamatujete.

Mozek nejsnadněji ukládá

Již během učení se snažte vymyslet, jak dané

zkušenosti spojené s osobním

vědomosti

životem nebo prací

každodenním životě doma nebo v práci – najděte

či

dovednosti

uplatníte

ve

svém

vztah mezi novými informacemi a Vámi.
Mozek je při organizaci a

Stres

znemožňuje

mozku

správně

fungovat.

ukládání zkušeností efektivnější,

Nesnažte se učit, když jste nervózní; neučte se ze

když máme pozitivní a příjemné

strachu z hodnocení nebo kritiky. Najděte si na

pocity

studium bezpečné místo. Pusťte si potichu hudbu,
pokud Vám to pomáhá. Myslete na něco hezkého,
čím si uděláte radost, až dokončíte vzdělávací kurz.
Myslete na pocit uspokojení, který budete cítit, až
Vám budou předávat vysvědčení. Myslete na radost,
kterou Vám přináší rozšiřování Vašich znalostí a
dovedností.
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6.2. DOTAZNÍKY, CVIČENÍ A ÚKOLY PRO SAMOSTATNOU PRÁCI
6.2.1. Aktivita č. 1
Název aktivity

Váš styl učení se ze zkušeností

Co se naučíte?

•
•
•

Kolik času
potřebujete?

Přibližně 20 minut

Materiály, které
budete potřebovat

•

Dotazník s otázkami (příloha č. 7)

•

Tabulka s výsledky (příloha č. 7)

•

Psací potřeby

Jak provádět toto
cvičení?

Zjistit, jaký je Váš styl zkušenostního učení
Využít vědomosti o Vašem stylu učení k tomu, jak si zorganizujete studium
Zvolit takové studijní metody a nástroje, jež budou vyhovovat Vašim
studijním preferencím

V našich materiálech jsme uvedli různé styly učení ze zkušeností. Znáte-li svůj
vlastní styl učení, můžete si nejen lépe naplánovat studium, ale i vybrat vhodné
studijní metody a nástroje. Máme pro Vás proto návrh:
1.

Vyplňte dotazník v příloze 7. Přečtěte si věty a zamyslete se, zda Vás
vystihují. Máte-li pocit, že popisují Vaše zvyky a preference, označte je
symbolem plus (+); věty, se kterými se neztotožňujete, označte symbolem
mínus (-).

2.

Nezapomeňte, že v tomto testu nejsou žádné špatné nebo správné
odpovědi – jeho cílem je charakterizovat Vás jako studenta. Buďte upřímní!

3.

Přeneste výsledky do souhrnné tabulky a sečtete body. Nejvyšší součet
označuje Vámi preferovaný styl učení.

4.

Prostudujte si popis Vašeho dominantního stylu učení v teoretické části
tohoto modulu (viz výše).

5.

Odpovězte si na tyto otázky:
•

Jakým způsobem Vám nové poznatky mohou pomoci v samostatném
studiu?

•

Jaké studijní metody pro Vás budou nejvhodnější?

•

Jak můžete změnit své studijní návyky, když nyní víte, jaký styl učení
preferujete?

Mějte na paměti, že neexistují žádné lepší nebo horší styly učení. Důležité je,
abyste znali své potřeby a požadavky a byli schopni zvolit takový způsob učení
informací a rozvoje dovedností, který je pro Vás nejlepší a nejefektivnější.
Nebojte se experimentovat! Když vyzkoušíte různé styly učení - ne jenom ty, co
znáte ze školy – snadněji zjistíte, jaký druh studia je Vám příjemný, co Vás zajímá
a co Vám pomáhá zapamatovat si více věcí.
Zdroj

Didaktické materiály pro školitele “Efektivní učení” připravené v rámci projektu
Z praxe do profesního života (Przez Praktykę do zawodu) – program stáží pro
vzdělávací pracovníky na vysoké škole Humanitas v Sosnowiec, Polsko
(https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/3212)
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Doplňující
informace

Na internetu naleznete různé testy a dotazníky ohledně stylů učení ze
zkušeností podle D. Kolba. Stojí za to, abyste si je samostatně prošli – zjistíte
tak, jaké jsou Vaše schopnosti a potřeby v oblasti sebevzdělávání.

6.2.2. Aktivita č. 2
Název aktivity
Co se naučíte?
Kolik času
potřebujete?
Materiály, které
budete potřebovat
Jak provádět toto
cvičení?

Zkušenosti, které máte v kapse
•
•

Analyzovat získané osobní a profesní zkušenosti
Zakomponovat získané zkušenosti do procesu samostatného studia

30 minut
•

Pracovní list (příloha 8)

•

Psací potřeby

Někdy si neuvědomujeme, jak obrovský je potenciál zkušeností, dokonce i těch
zdánlivě nedůležitých, které jsme nahromadili během svých životů. Máme-li ale
základní informace o fungování mozku a procesu učení, víme, že zkušenosti a
dovednosti dospělého člověka jsou rámcem, na který se v našem mozku
nabalují nové informace a dovednosti. Tento vztah mezi již osvojenými
dovednostmi a jejich využití při učení nových věcí nemusí být na první pohled
patrný. Například: Vaše schopnost dělat zajímavé fotografie Vás může přímo
dovést k povolání fotografa. Stejnou schopnost ale můžeme využít i při práci na
PC s grafickými editory, při aktivním zapojení do společenského dění a vytváření
vztahů na sociálních sítích nebo při účasti na projektech, v nichž se uplatňuje
tzv. občanská věda (jedná se o výzkumy organizované vědeckými pracovníky ve
spolupráci s občany, např. dokumentace života zvířat v určitém prostředí,
kterou provádějí normální občané). Chtěli bychom Vás tedy povzbudit, abyste
analyzovali vlastní již získané zkušenosti a s nimi spojené dovednosti, tj.
dovednosti, jež už máte tzv. “v kapse”. Uvědomíte si tak potenciál, který už je
přítomen ve Vašem mozku. Pochopíte, které ze získaných zkušeností Vám
mohou nejlépe pomoci rozvíjet ty Vaše zájmy a dovednosti, které se aktuálně
nejvíce chcete naučit.
1.

Podívejte se na dovednosti uvedené v pracovním listu (příloha 8).
Zakroužkujte ty z nich, které ovládáte. Zamyslete se, jak byste ji mohli
využít k naučení něčeho nového.

2.

Do druhé tabulky napište své dovednosti a zkušenosti, které jste nenašli
uvedené na pracovním listu. I pro tyto další dovednosti navrhněte, jak
by se dali využít při rozvoji Vašich vášní a zájmů.

3.

Znovu si přečtěte seznam Vašich zkušeností a dovedností. Uvědomili
jste si někdy, kolik toho už víte a umíte? Přemýšlejte, kolik dalších věcí
se ještě můžete naučit. A pusťte se do toho!

Zdroj

Vlastní zpracování

Doplňující
informace

Na internetu naleznete mnoho testů, které Vám mohou pomoci odhalit Vaše
výhody a dovednosti, které stojí za další rozvoj. Pokud si myslíte, že pro Vás
může být přínosné poznat lépe vlastní potenciál a zvýšit svou motivaci k rozvoji
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svých zájmů, najděte si takové testy a udělejte si je.

6.2.3. Aktivita č. 3
Název aktivity
Co se naučíte?
Kolik času
potřebujete?
Materiály, které
budete potřebovat
Jak provádět toto
cvičení?

Učte se pomocí metody Richarda Feynmana
•
•

Využít Feynmanovu metodu během Vašeho studia
Lépe pochopit informace, které si chcete zapamatovat

45-60 minut

•

Papíry

•

Psací potřeby

Richard Feynman byl jedním z nejvýznačnějších fyziků v historii, nositel
Nobelovy ceny a úžasný přednášející na vysoké škole. V soukromém životě byl
pravou vědeckou celebritou, patřil do vyšších společenských kruhů a byl
miláčkem médií. Mezi jeho četnými úspěchy je i jednoduchá, leč velmi účinná
metoda učení, která je založena na aktivování získaných informací a zkušeností
s cílem pochopit do hloubky nové téma. Pojďte zjistit, zda by se Vám mohla
hodit ve Vašem studiu!
1. Představte si, že to vysvětlujete dítěti
Vyberte si téma, se kterým se chcete seznámit a zapamatovat si ho. Může se
jednat o složitou matematickou, ekonomickou nebo historickou problematiku,
ale i o jednoduchou věc, např. anglická slovní zásoba na téma počasí. Vezměte
si čistý list papíru a nadepište ho názvem tématu, kterým se chcete zabývat.
Potom jednoduše popište, co o daném tématu víte. Představte si, že mluvíte k
osmiletému dítěti – nepoužívejte odborné termíny, nedělejte složité prezentace.
Uveďte všechny skutečnosti, asociace a vzpomínky, které Vás v souvislosti s
daným tématem napadnou. Napište všechna slova, definice, vzorce a příklady
využití v praxi, které znáte. K čemu Vám to bude? Když popisujeme dané téma
krok za krokem, od začátku do konce, a používáme ta nejjednodušší možná
slova, nutíme náš mozek aktivovat nashromážděné zkušenosti a vědomosti, a
tak danou problematiku pochopit na hlubší úrovni. Tímto způsobem se nám
podaří najít základní vztahy, spojení a vzpomínky, na kterých můžeme začít
budovat svou novou znalost.
2. Doplňte si mezery
Během toho, když jste si vybavovali informace, které o dané problematice máte,
a snažili se je co nejjednodušeji prezentovat, jste si uvědomili, že ve Vašich
vědomostech jsou mezery: věci, které neznáte, nerozumíte jim nebo je neumíte
vysvětlit. Označte tyto okruhy ve Vašich poznámkách, zvýrazněte nejasnosti.
Poznamenejte si otázky, na které byste rádi nalezli odpověď. Nyní přesně víte,
co hledat v knihách, novinách a na internetu.
3. Nashromážděte informace, které potřebujete
Vyřešte své problémy a s pomocí příručky, dostupných knih a internetu najděte
odpovědi na otázky, které Vám vrtají hlavou. Snažte se dělat si poznámky,
využijte k tomu metodu, kterou máte nejraději – zapisujte si důležité údaje, slova
a vzorce nebo si vytvořte myšlenkovou mapu. Vyhovuje-li Vám to, nahrajte si
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své poznámky na diktafon. Pořád myslete na to, že Vaše poznámky mají být
jednoduché. Nezapisujte si slova nebo věty, kterým nerozumíte. Vše formulujte
vlastními slovy, která znáte a kterým rozumíte.
4. Řekněte nám, co jste se naučili
Posledním krokem je všechny dílky spojit dohromady a vytvořit ucelený obraz.
Spojte to, co jste věděli už dříve, s novými informacemi. Znovu nahlas vše
vysvětlete, jako by Vás poslouchalo osmileté dítě. Mluvte vlastními slovy,
uvádějte praktické příklady z běžného života nebo práce. Vysvětlete jevy tak, jak
je chápete Vy. Pokud si během svého výkladu uvědomíte, že v něm jsou stále
určité nejasnosti, je na něm třeba ještě trochu zapracovat. Dokážete-li vše
plynně vyložit, pravděpodobně jste se dané téma naučili!
Zdroj

Vlastní zpracování založené na:
E. Grim, Metoda Feynmana, czyli noblisty sposób na naukę wszystkiego
(Feynman's method, or Nobel Prize winner, a way to learn everything),
https://igimag.pl/2017/11/metoda-feynmana-czyli-noblisty-sposob-na-naukewszystkiego/
D. Machalica, Ucz się szybciej stosując technikę Feynmana (Learn faster using the
Feynman
technique),
http://zorganizowani.com/szybka-nauka/techniketechnika-feynmana-szybka-nauka/

Doplňující
informace

Stejně jako v předchozím případě bychom Vás chtěli pobídnout, abyste v
knihách a na internetu hledali další metody zkušenostního učení. Mějte na
paměti, že neexistuje žádná univerzální technika, která by byla ideální pro
každého studenta. Prostudujte různé tipy pro efektivní učení, abyste našli to, co
nejlépe vyhovuje Vašim potřebám a vlohám. Hodně štěstí!
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6.3. Další doporučené materiály ke čtení a samostudiu
Pro dospělé je učení ze zkušeností základním, pro mozek “nepříjemnějším” způsobem, jak
získávat nové informace a rozvíjet dovednosti – proto v knihkupectvích a na internetu o tomto
tématu najdete mnoho dalších informací. Chtěli bychom Vás motivovat k dalšímu čtení a
rozšiřování znalostí spojených s využíváním zkušeností k samostatnému učení a rozvoji zájmů,
níže proto naleznete seznam knih, internetových článků a webů, které se zaobírají tématy
uvedenými v tomto modulu.
Knihy:
Elkhonon Goldberg. The Wisdom Paradox: How Your Mind Can Grow Stronger As Your Brain
Grows Older, NY: Penguin, 2005. UK edition: Free Press, Simon & Schuster, 2005.
Gerald Huther. Was wir sind und was wir sein könnten: Ein neurobiologischer Mutmacher.
Gebundenes Buch 2011.
Kolb, D. A. (2014). Experiential learning: Experience as the source of learning and
development, Wydawnictwo FT press.
Internetové články:
McLeod S. (2017). Kolb's Learning Styles and Experiential Learning Cycle,
https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html
Rumson R. (2016). David Kolb’s Learning Styles, http://resources.eln.io/david-kolb-learningstyles/
Internetové služby a weby:
www.c4lpt.co.uk/blog - blog od Jane Hartové o učení při práci
https://thelearningprofessor.wordpress.com – blog od Johna Fielda, akademického
pedagoga se zájmem o vzdělávání dospělých
https://www.learningandwork.org.uk/category/blog/ - blog “Institutu pro práci a vzdělávání”
http://www.edulider.pl/edukacja - web o celoživotním vzdělávání
http://neuropsychologia.org/ - populární vědecká stránka o neurovědě
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PŘÍLOHY
Příloha 1 – Stupnice mé motivace a odhodlání

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

nejmenší

největší

motivace

motivace
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Příloha 2 – Tabulka plnění návyku

DEN

Návyk splněn

Návyk nesplněn

DŮVOD

ODMĚNA

1. PŘÍKLAD

ANO

9. PŘÍKLAD

NE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Příloha 3 – Mé motivační citáty

NEUROANDRAGOGIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ZE ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN
OHROŽENÝCH RIZIKEM VYLOUČENÍ
55

Školící materiály pro účastníky školení – dospělé studenty ze znevýhodněných skupin

Příloha 4 – JOHARIHO okno (pracovní list)

Já o sobě vím
Druzí o mě
vědí

Já o sobě nevím

• (Veřejná – otevřená zóna)

• (Slepá zóna)

• (Skrytá – soukromá zóna)

• (Neznámá zóna)

Druzí o
mně
nevědí

Seznam přídavných jmen
Asertivní

Bezprostřední

Bystrý

Citlivý

Drzý

Důstojný

Důvěryhodný

Důstojný

Energický

Extrovertní

Hrdý

Chytrý

Idealistický

Informovaný

Inteligentní

Introvertní

Klidný

Komplikovaný

Logický

Láskyplný

Metodický

Milý

Moudrý

Napjatý

Nervózní

Nesebevědomý

Nesmělý

Nezávislý

(zamindrákovaný)
Ochotný

Odvážný

Pošetilý

Praktický

Přátelský

Přemýšlivý

Přizpůsobivý

Schopný

Sebejistý

Skromný

Soucitný

Spolehlivý

Starostlivý

Šťastný

Štědrý

Tichý

Tolerantní

Trpělivý

Uvolněný

Věřící

Veselý

(zbožný)
Vlivný

Vřelý

Vstřícný

Všímavý

Vtipný

Zralý

Zvídavý
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Příloha 5 PLÁN OSOBNÍHO ROZVOJE
Jméno:

Dovednost,

Jak tuto

znalost nebo

vzdělávací

Dokdy?

Skutečné

Co jsem se

Jak tento nový

datum splnění?

naučil?

poznatek /

druh chování,

potřebu

dovednost

které bylo

musím

uplatním na

identifikováno

realizovat?

pracovišti?

jako vzdělávací

Např.

potřeba

individuální
výuka

SMART Akční plán
S- Buďte konkrétní (Specific) ohledně toho, čeho chcete dosáhnout. Neuvádějte rozporuplné
informace, používejte jasná sdělení.
M- Zajistěte, aby Váš výsledek byl měřitelný (Measurable). Jasně definujte žádaný výsledek a
postarejte se, aby byl měřitelný (ukazatele výkonnosti – KPI).
A- Ujistěte se, že Váš cíl souvisí s Vaším celkovým cílem (Appropriate). Dá se tohoto výsledku
dosáhnout? (Achievable)
R- Zkontrolujte, že cíl je realistický (Realistic), musí být možno dosáhnout s ohledem na Váš
čas, schopnosti a finanční možnosti.
T- Stanovte termín dosažení cíle (Time). Zvolte si dosažitelný časový rámec, stanovte termíny
a milníky, abyste mohli sledovat svůj pokrok.
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Příloha 6 SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

U oddílu Silné stránky byste si měli položit tyto otázky:
•

V čem opravdu vynikáte?

•

Jaké přednosti máte?

U oddílu Slabé stránky byste si měli položit tyto otázky:
•

Co byste mohli dělat lépe?

•

Kde jste zranitelní?

U oddílu Příležitosti byste si měli položit tyto otázky:
•

jakých příležitostech víte, ale ještě jste se jim nevěnovali?

•

Existují nějaké nové trendy, ze kterých byste mohli profitovat?

U oddílu Hrozby byste si měli položit tyto otázky:
•

Je pravděpodobné, že kvůli svým slabým stránkám budu zranitelný?

•

Existují nějaké vnější překážky, které brzdí můj pokrok? Jaké překážky to jsou?
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Příloha 7 Váš styl učení ze zkušeností
Pokyny: Přečtěte si věty uvedené v tabulce. Zamyslete se, zda Vás vystihují. Pokud s danou
větou souhlasíte, označte ji znaménkem “+”; nesouhlasíte-li, označte ji znaménkem “-”.
1.

Jsem nezvratně přesvědčen o tom, co je dobré a co špatné, a vždy se tím řídím.

2.

Když něco dělám, často zapomenu na opatrnost a vrhnu se do akce.

3.

Obvykle při řešení problémů postupuji systematicky, krok za krokem, v žádném
případě neimprovizuji.

4.

Jsem toho názoru, že formální postupy a situace lidem neumožňují jednat v souladu
s vlastním životním stylem.

5.

Mám pověst člověka, který nazývá věci pravými jmény.

6.

Často jsem svědkem toho, že intuitivní jednání je stejně efektivní jako předem
připravené jednání.

7.

Rád se věnuji úkolům, které mi poskytují dostatek času prostudovat všechny detaily.

8.

Často se lidí ptám, z jakého důvodu něco dělají.

9.

Je pro mě nejdůležitější, jestli lze určitý nápad využít v praxi.

10.

Aktivně vyhledávám nové zkušenosti.

11.

Když slyším o nějakém novém nápadu, ihned začnu přemýšlet, jak ho realizovat.

12.

Mám rád sebekázeň, například při držení diety, pravidelném sportování nebo
dodržování denního režimu.

13.

Jsem hrdý na vysokou kvalitu práce, kterou odvádím.

14.

Vycházím lépe s lidmi, kteří přemýšlí logicky a analyticky; příliš si nerozumím se
spontánními lidmi, jejichž myšlenky nejsou tolik uspořádané.

15.

Důkladně analyzuji všechny dostupné informace a snažím se nedělat unáhlené
závěry.

16.

Rozhoduji se velmi opatrně a vždy beru do úvahy i jiné alternativy.

17.

Přitahují mne spíše nové a nekonvenční nápady než ty praktické.

18.

Nerad nechávám věci nedokončené. Líbí se mi, když všechny prvky do sebe
zapadnou a vytvoří kompaktní celek.

19.

Souhlasím s pokyny zadávanými “shora” od vedení, pokud se domnívám, že se
vztahují ke stanoveným cílům.

20.

Líbí se mi, když vidím souvislost mezi činy a nějakým celkovým záměrem.

21.

V průběhu debaty jdu rád co nejrychleji rovnou k jádru věci.

22.

Moje vztahy se spolupracovníky jsou spíše formální a sporadické.

23.

Výzvy spojené s novými a neobvyklými záležitostmi mne posouvají vpřed.

24.

Jsou mi sympatičtí spontánní a pohodoví lidé.
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25.

Provedu pečlivou analýzu všech detailů, než učiním konečné závěry.

26.

Není pro mne snadné přijít s bláznivými, spontánními nápady.

27.

Nejsem pro to, aby se ztrácel čas chozením kolem horké kaše.

28.

Jsem opatrný, když z něčeho vyvozuji závěry.

29.

Snažím se mít co nejvíce zdrojů informací – čím více údajů ke zvážení, tím lépe.

30.

Štvou mě lidé, kteří nedávají pozor.

31.

Předtím než vyslovím vlastní názor, poslechnu si názory ostatních.

32.

Otevřeně vyjadřuji své pocity.

33.

V průběhu debaty rád zkoumám strategie a tahy, které dělají jiní účastníci.

34.

Raději reaguji spontánně a přizpůsobuji se situaci, než abych předem naplánoval
všechny detaily.

35.

Rád používám různé rozhodovací techniky.

36.

Necítím se dobře, když musím pracovat ve spěchu, abych stihl termín.

37.

Často posuzuji nápady jiných lidí podle toho, jak praktičtí lidé to jsou.

38.

Necítím se uvolněně ve společnosti klidných a hloubavých lidí.

39.

Cítím se podrážděný, když vidím zbrklé lidi.

40.

Je pro mne nejdůležitější žít přítomným okamžikem, nemyslet na minulost ani na
budoucnost.

41.

Více si cením rozhodnutí udělaných po důkladné analýze všech informací než
intuitivních rozhodnutí.

42.

Jsem perfekcionista.

43.

V rámci diskuze většinou přicházím s mnoha spontánními a nepříliš promyšlenými
nápady, aby se rozproudila debata.

44.

Na jednáních obvykle přicházím s realistickými a praktickými nápady.

45.

Jsem toho názoru, že pravidla se mají porušovat.

46.

Rád si od dané situace udržuji určitý odstup a zvažuji všechna hlediska.

47.

Když poslouchám ostatní, často v jejich argumentaci postřehnu nesrovnalosti a
slabiny.

48.

Obecně více mluvím, než poslouchám.

49.

Častěji než jiní lidé nacházím lepší a praktičtější způsoby řešení různých úkolů.

50.

Domnívám se, že písemná zpráva by měla být krátká, stručná a výstižná.

51.

Myslím si, že prioritou by vždy mělo být logické myšlení a zdravý rozum.

52.

Raději s lidmi mluvím o konkrétních věcech než o počasí.

53.

Mám rád lidi, kteří stojí oběma nohama na zemi.
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54.

Ztrácím trpělivost, když se během diskuze odbíhá od tématu nebo se vypráví
historky.

55.

Když píšu zprávu, obvykle si ji nejprve párkrát zhruba rozvrhnu nanečisto a teprve
pak připravím finální verzi.

56.

Rád zkouším nové věci v praxi, abych viděl, jak fungují.

57.

Líbí se mi nacházet řešení pomocí logického myšlení.

58.

Rád hodně mluvím.

59.

Často se stává, že při diskuzi jsem já jediný realista, který všechny nabádá, aby se
drželi hlavního tématu a nenačínali další nedůležité otázky.

60.

Rád si promyslím více variant, než se pro jednu z nich rozhodnu.

61.

Při diskuzích s jinými lidmi často pouze já zůstanu objektivní a přistupuji k probírané
záležitosti bez emocí.

62.

Při diskuzích většinou vystupuji jako pozorovatel.

63.

Rád pozoruji, jak určité jednání získává širší, dlouhodobější perspektivu.

64.

Když se mi něco nepodaří, je pro mne lehké vnímat to jako další zkušenost.

65.

Bláznivé a spontánní nápady většinou zavrhuji, protože mi připadají nedomyšlené a
nerealistické.

66.

Myslím, že je lepší pořádně si věci rozmyslet, než pak litovat unáhlených rozhodnutí.

67.

Obecně více poslouchám, než mluvím.

68.

Na lidi, kteří neumí zaujmout logický postoj, jsem často tvrdý.

69.

Domnívám se, že ve většině případů dosažení cíle ospravedlňuje použité prostředky.

70.

Nemám žádné výčitky, že jsem někomu ublížil, podaří-li se mi dosáhnout svého cíle.

71.

Často cítím, že mne omezuje, musím-li se držet plánů a strategických cílů.

72.

Jsem obvykle bavičem společnosti.

73.

Udělám všechno, co mi pomůže splnit úkol, který mi byI svěřen.

74.

Systematická a pečlivá práce mne rychle vyčerpá.

75.

Rád analyzuji základní předpoklady a pravidla.

76.

Vždy mne zajímají názory jiných lidí.

77.

Mám rád jednání, která probíhají podle stanoveného rozvrhu a agendy.

78.

Vyhýbám se subjektivním a nejednoznačným tématům.

79.

Líbí se mi drama a napětí, které s sebou přinášejí krizové situace.

80.

Lidé mne obvykle považují za klidného člověka, lhostejnému k pocitům jiných.

Nyní je třeba, abyste vepsali výsledky do tabulky. Odpověď “plus” je 1 bod. Odpověď “mínus”
je 0 bodů. Vepište Vaše body do kolonek s příslušnými čísly otázek a poté sečtěte body v
každém sloupci. Nejvyšší hodnota označuje Vámi preferovaný styl učení.
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V teoretickém oddíle tohoto materiálu naleznete popis každého druhu učení ze zkušeností.
Pročtěte si tyto charakteristiky a zamyslete se, zda tento popis odpovídá Vašim preferencím v
oblasti učení.
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Příloha 8 Zkušenosti, které máte v kapse

Zakroužkujte v tabulce ty dovednosti, které ovládáte. Do řádků vedle zakroužkovaných
dovedností napište své nápady, jak byste jich mohli využít k rozvoji svých zájmů a vášní.

Dovednosti / schopnosti / zkušenosti

Nápady na jejich využití v
každodenním životě, při studiu a v
práci

Umím analyzovat fakta a událostí
Věnuji se ručním pracím (vyšívání, háčkování, šití apod.)
Věnuji se sportu.
Umím číst v mapě a mám dobrý orientační smysl
Moje komunikační dovednosti jsou velmi dobré
Umím dobře stavět z kostek, stavět modely a vyrábět
věci
Umím vymyslet nová řešení, mám originální nápady
Mám dobrou paměť, pamatuji si hodně věcí.
Mám fotografickou paměť – pamatuji si všechno, co
vidím.
Umím se postarat o jiné lidi
Umím pečovat o zvířata
Umím pěstovat rostliny.
Jsem dobrý mechanik, opravuji si sám jednoduché
spotřebiče
Rozumím stavebnictví – sám si dělám opravy a
renovace kolem domu
Umím dobře vařit a mám dobrý vkus
Umím poskytnout první pomoc
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Umím hezky kreslit / malovat / vyřezávat
Umím dobře zpívat, mám dobrý hudební sluch
Dokáži rychle vyřešit problémy a různé úkoly
Jsem dobrý počtář
Rychle najdu informace na internetu
Jsem bilingvní
Umím dělat hezké fotky
Počítače pro mne nejsou nic tajemného
Dobře spravuji své financi

Do sloupce “zkušenosti, které mám v kapse” napište další dovednosti / schopnosti, které máte
a může využít pro rozvoj svých vášní a osvojení nových schopností.

Dovednosti / schopnosti / zkušenosti

Nápady na jejich využití v každodenním
životě, při studiu a v práci
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