
 

 

 
 
 
 

METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO INTERNÍ LEKTORY 

Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj 

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.01/04.0015 

Vytvořil:  Top Lektoři.cz s.r.o.  

  



© Top Lektoři.cz s.r.o.  2 
 

 

Obsah 

1 Projekt .................................................................................................................... 4 

2 Popis cílové skupiny ................................................................................................. 4 

3 Cíle projektu ............................................................................................................ 4 

4 Proces vzdělávání .................................................................................................... 5 

5 Kompetenční model ................................................................................................. 7 

5.1 CO JE KOMPETENČNÍ MODEL ............................................................................. 7 

5.2 JAK S KOMPETENČNÍM MODELEM PRACOVAT ..................................................... 7 

5.3 KOMPETENČNÍ STROM ...................................................................................... 8 

5.4 VÝČET KOMPETENCÍ A JEJICH PROPOJENÍ S E-LEARNINGOVÝMI A PRAKTICKÝMI 
KURZY8 

6 Autodiagnostický test ............................................................................................. 11 

6.1 STRUČNÝ POPIS AUTODIAGNOSTICKÉHO TESTU .............................................. 11 

6.2 DIAGNOSTIKA LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ ..................................................... 12 

6.3 DIAGNOSTIKA LEKTORSKÝCH ZNALOSTÍ .......................................................... 12 

6.4 OSOBNOSTNÍ DIAGNOSTIKA LEKTORA ............................................................. 12 

6.5 VÝSTUP Z AUTODIAGNOSTICK ÉHO TESTU ....................................................... 13 

7 E-learningové kurzy ............................................................................................... 15 

7.1 CO JE TO E-LEARNINGOVÝ KURZ ..................................................................... 15 

7.2 OBSAH E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ .................................................................. 16 

7.3 ZÁVĚREČNÝ KVÍZ ............................................................................................ 16 

8 Praktické kurzy ...................................................................................................... 17 

8.1 CO JE TO PRAKTICKÝ KURZ ............................................................................. 17 

8.2 SEZNAM PRAKTICKÝCH KURZŮ ........................................................................ 17 

8.3 Ukončení vzdělávacího programu ...................................................................... 18 

9 Soupis metod interního lektora pro práci s účastníky kurzu ........................................ 19 

9.1 Interaktivní formy zahájení kurzu a představování se.......................................... 19 

9.2 Zjišťování očekávání účastníků kurzu ................................................................ 19 

9.3 Techniky ukončení kurzu: ................................................................................. 19 

9.4 Metody zjišťování spokojenosti účastníků .......................................................... 20 

9.5 Monologické metody ........................................................................................ 20 

9.6 Dialogické metody ........................................................................................... 20 



© Top Lektoři.cz s.r.o.  3 
 

9.7 Ověření výsledků vzdělávací akce ..................................................................... 20 

9.8 Individuální metody ......................................................................................... 21 

9.9 Skupinové metody ........................................................................................... 21 

9.10 Frontální metody ............................................................................................. 21 

10 Závěr .................................................................................................................... 21 

11 Příloha č. 1: Podrobné obsahy e-learningových kurzů ................................................ 22 

11.1 Měkké dovedností interního lektora ................................................................... 22 

11.2 Zákonitosti vzdělávání dospělých; ..................................................................... 25 

11.3 Příprava podkladových materiálů pro školení: .................................................... 27 

12 Příloha č. 2: Obsahy praktických kurzů ..................................................................... 31 

 

 
  



© Top Lektoři.cz s.r.o.  4 
 

1 Projekt 

Tato metodika vznikla v rámci projektu Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj 
(registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.01/04.0015) financovaného Evropským sociálním 
fondem v České Republice v rámci operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. 

Metodika si klade za cíl seznámit interní lektory jak s průběhem programu, tak i představit 
výčet metod pro práci interních lektorů. Tyto metody budou následně probírány v e-
learningových a praktických kurzech. Více o těchto kurzech se dozvíte v následujících 
kapitolách. 

Součástí metodiky je i nástroj pro testování úrovně kompetencí interních lektorů, tzv. 
autodiagnostický test, o kterém se také dočtete dále. 

2 Popis cílové skupiny 

Cílovou skupinu projektu tvoří jak interní lektoři, kteří již mají zkušenosti se vzděláváním 
dospělých a s firemním vzděláváním, tak interní začínající lektoři bez lektorských zkušeností.  

3 Cíle projektu 

Cílem projektu bylo podpořit rozvoj vzdělávacích programů v Libereckém kraji v oblasti 
andragogiky ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů v kraji a vytvořit ucelený blok aktivit, 
který umožní lektorům a účastníkům dalšího vzdělávání v Libereckém kraji pracovat jako 
interní lektoři. 

Dalším cílem projektu bylo umožnit stávajícím lektorům zvyšování jejich lektorských 
kompetencí a umožnit trénování nových interních lektorů, jež mají být přínosem pro 
zaměstnavatele regionu.  

Naším záměrem je rozvíjet klíčové lektorské znalosti a dovednosti interních lektorů a 
usnadnit jim tak lektorskou a školitelskou práci. 
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4 Proces vzdělávání 

Pro účely projektu byl vytvořen ucelený blok rozvojových aktivit. Tyto rozvojové aktivity jsou 
vzájemně propojeny, cíleně na sebe navazují a provázejí účastníka vzdělávacího programu 
všemi etapami profesního rozvoje. Každá část a fáze vzdělávání má svá specifika a je časově 
ohraničena. 

 

První fází vzdělávacího programu je nastudování této metodiky, která seznámí účastníka 
vzdělávacího programu se všemi rozvojovými aktivitami. Díky této metodice získá účastník 
povědomí o následných vzdělávacích etapách, jejich průběhu a podmínkách splnění. 
Metodika vzdělávání je průvodcem celým rozvojovým procesem a účastník zde nalezne 
podrobné informace k dílčím částem vzdělávacího programu. Dále v Metodice vzdělávání 
účastník nalezne rejstřík metod, které bude interní lektor používat například pro práci se 
skupinou nebo při získávání informací od účastníků dalšího vzdělávání. 

Seznámení se s kompetenčním modelem je druhou fází vzdělávacího programu. 
Kompetenční model je inventář klíčových kompetencí lektora. Účastník zde nalezne kompletní 
výčet veškerých kompetencí, které jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí pozice interního 
lektora ve firmě. Kompetenční model je členěn do tematických celků a větví se 
do 7 kompetenčních úrovní. Pro pracovní účely byl označen pojmem „Kompetenční strom“. 

V další fázi následuje autodiagnostický on-line test, který absolvuje každý účastník 
vzdělávacího programu nebo zájemce o zhodnocení vlastních kompetencí interního lektora. 
Autodiagnostický test se skládá ze 3 diagnostických částí: diagnostiky lektorských 
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dovedností, diagnostiky lektorských znalostí a osobnostní diagnostiky. Po vyplnění 
Autodiagnostického testu formou on-line dostane účastník vzdělávacího programu výstup v 
procentech, hodnotící úroveň každé ze 7 klíčových kompetencí (viz. kapitola Kompetenční 
model) a vyhodnocení osobnostní diagnostiky. Dále bude každému účastníkovi doporučeno, 
které z e-learningových kurzů má povinně absolvovat a které jsou mu pouze doporučené. 

Čtvrtá fáze zahrnuje absolvování e-learningových kurzů. Pro účely projektu bylo 
vytvořeno 17 e-learningových kurzů, které jsou sdružené do 3 tematických okruhů: 

• Měkké dovednosti interního lektora 
• Zákonitosti vzdělávání dospělých 
• Příprava podkladových materiálů pro školení  

Délka jednotlivých e-learningových kurzů se pohybuje v rozmezí 2 – 3,5 hodiny. Součástí e-
learningových kurzů je prezentace s audiokomentářem, doporučená literatura a závěrečný 
kvíz, jehož splnění je podmínkou k úspěšnému absolvování daného e-learnigového kurzu. 
Cílem e-learningových kurzů je teoretická příprava účastníků pro praktické kurzy. 

Na e-learningové kurzy navazuje další fáze obsahující praktické kurzy. Tyto praktické kurzy 
jsou prezenčního charakteru a jsou povinné pro všechny účastníky vzdělávacího programu. 
Praktické kurzy probíhají v reálném čase a místě za fyzické účasti účastníků a odborného 
lektora společnosti Top Lektoři. Realizují se v 6ti modulech a každý modul trvá 1 až 2 školící 
dny. Praktické kurzy jsou nácvikem teoretického základu z e-learningových kurzů s dalším 
tréninkem klíčových lektorských dovedností. 

Poslední fází je sedmý modul, který je praktickým nácvikem vedení kurzu. Účastníci si 
získané znalosti a dovednosti ověří formou samostatného vedení kurzu. V rámci toho si 
procvičí přípravu obsahu, zajistí si a ověří zdroje, připraví prezentaci a případně zajistí 
audiovizuální podpůrné prvky. Průběh kurzu, který účastník povede, bude nahráván. Vedení 
kurzu bude probíhat za účasti skutečných účastníků – zaměstnanců zapojených podniků. 
Součástí vedení kurzu je i zpětný rozbor vystoupení účastníků s vedoucím tutorem 
(odborným lektorem), který s jednotlivými účastníky probere jejich silné a slabé stránky a dá 
doporučení pro další rozvoj. 

V dalších kapitolách se budeme podrobněji věnovat vybraným fázím programu. 
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5 Kompetenční model 

5.1 CO JE KOMPETENČNÍ MODEL 

Kompetenční model je určitou mapou, která reflektuje klíčové kompetence interního lektora, 
jež jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí pozice interního lektora ve firmě. 

Kompetenční model není pouze nástrojem pro interní potřeby projektu, pro tvorbu dalších 
rozvojových nástrojů – autodiagnostický test, e-learningové a praktické kurzy. Je také 
zásadním nástrojem pro firmy zaměstnávající interní lektory či pro interní lektory samotné. 
Slouží k tomu, aby si ať už začínající nebo zkušený lektor uvědomil a posoudil, které 
z klíčových či dílčích kompetencí interního lektora ovládá a které oblasti by měl dále rozvíjet.  

5.2 JAK S KOMPETENČNÍM MODELEM PRACOVAT 

Kompetenční model může sloužit k 3 účelům: 

1) základní informace o kompetencích - kompetenční model poskytuje informace o 
potřebných znalostech a dovednostech, které jsou nutné pro zvládnutí pracovní pozice 
interního lektora 

2) propojení s autodiagnostickým testem – autodiagnostický on-line test mapuje úroveň 
lektorských znalostí a dovedností. Výstup z autodiagnostického testu hodnotí procentuální 
úroveň každé ze 7 klíčových kompetencí. V kompetenčním modelu si účastník programu či 
jen zájemce o zhodnocení kompetencí může nastudovat podrobné informace ke každé 
klíčové kompetenci. 

3) provázání s e-learningovými kurzy – e-learningové kurzy jsou provázané s jednou či více 
klíčovými kompetencemi a výstupem z autodiagnostického testu je mimo jiné doporučení pro 
absolvování určitých e-learningových kurzů. V kompetenčním modelu naleznou zájemci či 
účastníci rozvojového programu informaci, který e-learningový kurz spadá tematicky do které 
klíčové kompetence. 

V následující kapitole naleznete výčet kompetencí a na ně navazujících e-learningových a 
praktických kurzů. 
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5.3 KOMPETENČNÍ STROM 

Kompetenční model znázorňujeme jako kompetenční strom se třemi základními větvemi, 
které se dále dělí. 

Na následujícím obrázku můžete vidět podobu kompetenčního stromu se základním dělením 
do 7mi kompetencí. 

 
 
 
 
Podrobně rozpracovaný kompetenční model naleznete na www.internilektori.cz. 

5.4 VÝČET KOMPETENCÍ A JEJICH PROPOJENÍ S E-LEARNINGOVÝMI 
A PRAKTICKÝMI KURZY 

Kompetenční model je funkčně propojen s dalšími vzdělávacími fázemi – e-learningovými a 
praktickými kurzy. Zde naleznete výčet e-learningových a praktických kurzů, jak se promítají 
v rámci kompetenčního modelu: 

 

I. MĚKKÉ KOMPETENCE 
1. Komunikační kompetence  

� Navazující e-learningové kurzy: 
- e-kurz č. 1. Zahájení a ukončení akce 
- e-kurz č. 4. Práce s publikem - způsoby komunikace s publikem 

� Navazující praktické kurzy: 
- modul č. I. Prezentační a komunikační dovednosti lektora 
- modul č. III. Interaktivní techniky vzdělávání 
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2. Prezentační kompetence 
� Navazující e-learningové kurzy: 

- e-kurz č. 2. Výkladovo-ilustrativní metody 
- e-kurz č. 5. Prezentační dovednosti s využitím didaktických pomůcek 
- e-kurz č. 9. Příprava struktury kurzu 
- e-kurz č. 12. Struktura prezentace a doporučení pro čitelnou prezentaci 

� Navazující praktické kurzy: 
- moduly č. I. Prezentační a komunikační dovednosti lektora 
- moduly č. III. Interaktivní techniky vzdělávání 

 
II. SPECIFICKÉ KOMPETENCE 

3. Kompetence zvládání obtížných situací lektora 
� Navazující e-learningový kurz: 

- e-kurz č. 4. Práce s publikem - způsoby komunikace s publikem 
� Navazující praktický kurz: 

- modul č. VI. Pokročilé prezentační dovednosti 

 
4. Kompetence sebeřízení lektora 

� Navazující e-learningový kurz: 
- e-kurz č. 6. Řízení času a řízení stresu 

� Navazující praktické kurzy: 
- modul č. I. Prezentační a komunikační dovednosti lektora 
- modul č. VI. Pokročilé prezentační dovednosti 

 
III. ODBORNÉ KOMPETENCE 

5. Kompetence vzdělávání a organizace vzdělávacího obsahu 
� Navazující e-learningové kurzy: 

- e-kurz č. 7. Specifika vzdělávání dospělých 
- e-kurz č. 8. Různé metody vzdělávání; volba vhodné metody 
- e-kurz č. 9. Příprava struktury kurzu 
- e-kurz č. 10. Způsoby hodnocení vzdělávání 
- e-kurz č. 11. Základy autorského práva pro lektory 

� Navazující praktické kurzy: 
- modul č. II. Zákonitosti vzdělávání dospělých 
- modul č. V. Příprava programu a hodnocení vzdělávání 

 
6. Metody a formy pro práci s účastníky 

� Navazující e-learningové kurzy: 
- e-kurz č. 1. Zahájení a ukončení akce 
- e-kurz č. 3. Dialogické metody 
- e-kurz č. 8. Různé metody vzdělávání; volba vhodné metody 

� Navazující praktické kurzy: 
- modul č. II. Zákonitosti vzdělávání dospělých 
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- modul č. III. Interaktivní techniky vzdělávání 

 
7. Práce technickými prostředky 

� Navazující e-learningové kurzy: 
- e-kurz č. 5. Prezentační dovednosti s využitím didaktických pomůcek 
- e-kurz č. 12. Struktura prezentace a doporučení pro čitelnou prezentaci 
- e-kurz č. 13. Prostředí MS PowerPoint, práce se snímkem 
- e-kurz č. 14. Formátování snímků, práce s textem a jeho úpravy 
- e-kurz č. 15. Formátování, vkládání objektů 
- e-kurz č. 16. Tvorba předloh a šablon 
- e-kurz č. 17. Animace a média, možnosti tisku 

� Navazující praktické kurzy: 
- modul č. IV. MS PowerPoint 
- modul č. VI. Pokročilé prezentační dovednosti 
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6 Autodiagnostický test 

6.1 STRUČNÝ POPIS AUTODIAGNOSTICKÉHO TESTU 

Při přípravě autodiagnostického testu jsme vycházeli z vytvořeného kompetenčního modelu, 
tedy z klíčových kompetencí, které by měl každý interní lektor ovládat. Díky tomuto principu 
se autodiagnostický test skládá ze 3 diagnostických částí: 

• diagnostika lektorských dovedností 
• diagnostika lektorských znalostí 
• osobnostní diagnostiky lektora 

Každá z těchto diagnostických částí se realizuje pomocí samostatného on-line testu. 

Autodiagnostický test obsahuje celkem 138 položek(otázek), z toho dovednostní diagnostika 
35, znalostní diagnostika 58 a osobnostní diagnostika 35.  

Hlavním cílem autodiagnostického testu je zmapovat úroveň 7 klíčových kompetencí: 

1. Komunikační kompetence  
2. Prezentační kompetence 
3. Kompetence zvládání obtížných situací lektora 
4. Kompetence sebeřízení lektora 
5. Kompetence vzdělávání a organizace vzdělávacího obsahu 
6. Metody a formy pro práci s účastníky 
7. Práce technickými prostředky 

Dalším cílem je získat informaci o dílčích lektorských dovednostech a znalostech, které se 
promítají do dalších fází vzdělávacího programu. Zde dostane účastník informaci, které  
e-learningové kurzy jsou pro něj povinné a které nepovinné. 

Posledním a neméně důležitým cílem je poskytnout účastníkům osobnostní diagnostiku 
popisující osobnost lektora na 3 osobnostních škálách. 
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6.2 DIAGNOSTIKA LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ 

Dovednostní diagnostika obsahuje 35 položek (otázek), které kopírují 7 klíčových 
kompetencí. Položky testu mají sebeposuzovací charakter, tzn., že účastník posuzuje, jak se 
v určité situaci zachová či jak zvládá určité dílčí dovednosti. 

 

Ukázka z testu 

Když bych měl/a ohodnotit své prezentační dovednosti školní známkou (1-5), zvolil/a bych: 

• 1 – excelentní prezentační dovednosti 
• 2 – dobré prezentační dovednosti 
• 3 – průměrné prezentační dovednosti 
• 4 – podprůměrné prezentační dovednosti 
• 5 – téměř žádné prezentační dovednosti 

 

6.3 DIAGNOSTIKA LEKTORSKÝCH ZNALOSTÍ 

Znalostní diagnostika obsahuje 58 položek (otázek), které se také vztahují k 7mi klíčovým 
kompetencím. Položky testu jsou orientovány na objektivní hodnocení odborných lektorských 
znalostí účastníka. Účastník si vybírá z variant nabízených odpovědí. Správná odpověď může 
být volba jedné či více odpovědí. 

 

Ukázka z testu 

Když účastníci mého kurzu nedávají pozor, baví se, podceňují důležitost tématu, zaktivuji je 
následujícími technikami (vyberte správné varianty): 

a. snažím se upoutat účastníky jiným tématem 
b. pohrozím tlakem času a výkonu  
c. na chvíli odejdu z místnosti a dám tak všem najevo, že se mi jejich chování nelíbí 
d. vypočítám rizika, která hrozí, když z akce nevzejde výsledek – využijte negativní 

motivaci  
e. zapojím interaktivní techniky 
f. použiji moment překvapení  
g. rozdělím skupinu na malé skupinky 

 

6.4 OSOBNOSTNÍ DIAGNOSTIKA LEKTORA 

Osobnostní diagnostika obsahuje 45 položek, které mají vztah ke 3 osobnostním škálám: 

• emocionální rovnováha 
• rezistence vůči zátěži 
• sebevědomí 
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Tyto 3 osobnostní škály jsou považovány za zásadní pro práci interního lektora. V osobnostní 
části testu najde účastník 45 výroků, které se týkají jeho jednání, chování a zvyků. Všechny 
výroky se vztahují k práci, pokud není přímo uvedena jiná situace. Účastník posuzuje, do 
jaké míry ho/ji každý z výroků vystihuje, nakolik souhlasí. Hodnotit může na šestistupňové 
škále-od „zcela souhlasí" po „vůbec nesouhlasí". 

 

Ukázka z testu 

V případě, že musím pracovat velmi těžce, rozhodí mě, když se objeví nějaké další problémy. 

              zcela           souhlasí        částečně        částečně       nesouhlasí          zcela  
           souhlasí                              souhlasí       nesouhlasí                          nesouhlasí 

�             �                 �             �                 �                 � 
 
 

6.5 VÝSTUP Z AUTODIAGNOSTICK ÉHO TESTU 

Pouze diagnostika lektorských znalostí nabízí možnost automatického vyhodnocení. Toto 
vyhodnocení má podobu % posouzení úrovně znalostí účastníka v každé ze 7 klíčových 
kompetencí a doporučení navazujících e-learningových kurzů. V případě absolvování dalších 
diagnostických částí autodiagnostického testu (diagnostiky lektorských dovedností a 
osobnostní diagnostiky lektora) se zpracovává individuální komentované vyhodnocení, které 
obdrží účastník elektronickou formou. 

Po ukončení testování všech 3 částí autodiagnostického testu (dovednostní, znalostní a 
osobnostní diagnostiky) se data odesílají metodikovi projektu, který připraví 
výstup/vyhodnocení autodiagnostického testu.  

Výstupem znalostní diagnostiky bude % hodnocení úrovně účastníka v každé ze 7 klíčových 
kompetencí: 

1. Komunikační kompetence  
2. Prezentační kompetence 
3. Kompetence zvládání obtížných situací lektora 
4. Kompetence sebeřízení lektora 
5. Kompetence vzdělávání a organizace vzdělávacího obsahu 
6. Metody a formy pro práci s účastníky 
7. Práce technickými prostředky 

Důležitým závěrem výstupu je také doporučení, které e-learningové kurzy musí účastník 
povinně absolvovat včetně závěrečného kvízu a které e-learningové kurzy jsou pro něj 
nepovinné. 

Výstupem dovednostní diagnostiky bude komentované porovnání znalostí a dovedností 
v každé ze 7 klíčových kompetencí. 
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Další částí výstupu Autodiagnostického testu je vyhodnocení osobnostní diagnostiky. Zde 
bude uvedeno, jakých hodnot dosáhl účastník v každé ze 3 osobnostních škál (Emocionální 
rovnováha, Rezistence vůči zátěži, Sebevědomí) – zda se jedná o nízké, podprůměrné, 
průměrné, nadprůměrné či vysoké hodnoty ve vztahu k pracující populaci. Dále je tento 
výstup doplněn textovým komentářem. 

K výstupu z autodiagnostickému testu má přístup pouze účastník vzdělávacího programu a 
realizační tým Top Lektoři.cz. 
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7 E-learningové kurzy 

7.1 CO JE TO E-LEARNINGOVÝ KURZ 

E-learning je zkratka pro electronic learning - elektronické vzdělávání a jako pojem se začal v 
literatuře používat koncem osmdesátých let. Jedná se o vzdělávací proces, využívající 
informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, 
komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. 

E-learning zde chápeme především jako efektivní využívání informačních technologií ve 
vzdělávacím procesu. E-learningový kurz může účastník absolvovat od okamžiku, kdy mu 
bude v systému zpřístupněn.  

Každý e-learningový kurz v rámci vzdělávacího programu pro interní lektory obsahuje 
následující prvky: 

• prezentaci s audiokomentářem 
• prezentaci s komentářem v pdf 
• doporučenou literaturu 
• závěrečný kvíz 
• profil odborného lektora, který vytvořil e-learningový kurz 
• kontaktní údaje s možností elektronické konzultace obsahu e-learningového kurzu či 

technických problémů 

Délka jednotlivých e-learningových kurzů se pohybuje v rozmezí 2 – 3,5 hodiny. 
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Zde je uvedena tabulka jednotlivých e-learningových kurzů sloučených do 3 tematických 
částí: 

Měkké dovedností 
interního lektora 

Zákonitosti vzdělávání 
dospělých 

Příprava podkladových 
materiálů pro školení: 

1. Zahájení a ukončení akce 7. Specifika vzdělávání 
dospělých 

12. Struktura prezentace a 
doporučení pro čitelnou 
prezentaci 

2. Výkladovo-ilustrativní 
metody 

8. Různé metody vzdělávání, 
volba vhodné metody 

13. Prostředí MS PowerPoint, 
práce se snímkem 

3. Dialogické metody 9. Příprava struktury kurzu 
14. Formátování snímků, 
práce s textem a jeho úpravy 

4. Práce s publikem - 
způsoby komunikace s 
publikem 

10. Způsoby hodnocení 
vzdělávání 

15. Formátování, vkládání 
objektů 

5. Prezentační dovednosti s 
využitím didaktických 
pomůcek 

11. Základy autorského 
práva pro lektory 

16. Tvorba předloh a šablon 

6. Řízení času a řízení stresu  17. Animace a média, 
možnosti tisku 

 
Cílem e-learningových kurzů je teoretická příprava účastníků. 
 

7.2 OBSAH E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ 

Podrobný popis obsahů e-learningových kurzů naleznete v příloze č. 1 tohoto dokumentu. 

7.3 ZÁVĚREČNÝ KVÍZ 

Závěrečný kvíz může účastník vzdělávacího programu realizovat bezprostředně po skončení 
daného e-learningového kurzu, či s časovým odstupem. Jednotlivé závěrečné kvízy se 
tematicky vztahují k daným e-learningovým kurzům. 

Každý závěrečný kvíz má přibližně 20 otázek a podmínkou pro splnění je 75% úspěšnost. 
Pokud bude účastník v závěrečném kvízu neúspěšný, má další 2 možnosti opakování kvízu. 
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8 Praktické kurzy 

8.1 CO JE TO PRAKTICKÝ KURZ 

Praktický kurz v tomto pojetí je prezenční kurz, který navazuje na teoretický základ  
e-learningových kurzů a rozvíjí lektorské dovednosti prostřednictvím praktických nácviků pod 
vedením odborných lektorů. 

 

Realizují se v 6ti modulech a v rozsahu 1 až 2 školících dnů (1 den = 8 hodin po 45 
minutách) na každý modul. Celkem má vzdělávací program 8 školících dnů. Praktické kurzy 
probíhají pro cca 12 členné skupiny účastníků. 

8.2 SEZNAM PRAKTICKÝCH KURZŮ 

Zde uvádíme výčet praktických kurzů. Jejich osnovy naleznete v příloze č. 2 tohoto 
dokumentu.  

 

 

• Modul I. Prezentační a komunikační dovednosti lektora – 16 hod. 
• Modul II. Zákonitosti vzdělávání dospělých – 8 hod. 
• Modul III. Interaktivní techniky vzdělávání – 8 hod. 
• Modul IV. MS PowerPoint – 16 hod. 
• Modul V. Příprava programu a hodnocení vzdělávání – 8 hod. 
• Modul VI. Pokročilé prezentační dovednosti – 8 hod. 
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8.3 Ukončení vzdělávacího programu 

Na konci celého vzdělávacího programu si účastníci budou ověřovat získané znalosti a 
dovednosti vedením samostatného kurzu v rámci modulu VII. Praktický nácvik vedení 
kurzu. Součástí bude samostatná příprava obsahové části, zajištění a ověření zdrojů, 
příprava prezentace a audiovizuální podpory. 

Závěrečné kurzy proběhnou v domovské firmě účastníků/interních lektorů za účasti 
zaměstnanců domovské firmy. Téma ukázkového kurzu si volí každý účastník sám. 

Závěrečný kurz v délce 1,5 hodiny bude zaznamenán na kameru a videozáznam na DVD 
nosiči bude sloužit k rozboru účastníka kurzu a odbornému tutorovi. 

Hodnocení a zpětnou vazbu odborného tutora dostává účastník jak v písemné podobě, tak i 
formou hodnotícího rozhovoru lektora – odborného tutora s účastníkem.  
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9 Soupis metod interního lektora pro práci 
s účastníky kurzu 

V průběhu celého vzdělávacího programu (v rámci e-learningových a praktických kurzů) se 
účastník seznámí s nástroji a metodami pro práci s aktéry svých kurzů a školení. 

Zde naleznete inventář takovýchto nástrojů a metod. 

9.1 Interaktivní formy zahájení kurzu a představování se 

• Rozhovor 
• Klíče 
• Telefon 
• Obrázkové představení 
• Pantomima 
• Sněhová koule 
• Dvě pravdy, jedna lež 
• Pohlednice 
• Zuřivý reportér 
• Rozhovory ve dvojici s kartami 
• Symbol nebo předmět 

9.2 Zjišťování očekávání účastníků kurzu 

• Diskuze 
• 4 začátky vět 
• Skupinová myšlenková mapa 
• Karty ve 4 barvách 

9.3 Techniky ukončení kurzu: 

• Reflexe  
• Kolbův cyklus 
• GRPI 
• Kresby 
• Diagonála 
• Graf 
• Písemná práce 
• Asociace 
• Jaký byl den? 
• Písemná práce ve skupinách 
• Rekapitulace formou prezentací 
• Rekapitulace formou týmové práce 
• Pozitivní zpětná vazba 
• Odměna na jmenovky 
• Sendvič 
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• Hodnocení na flip 
• Písemné hodnocení 

9.4 Metody zjišťování spokojenosti účastníků 

• Pokládání předmětů 
• Výloha 
• Barometr nálady 

9.5 Monologické metody 

• Výklad 
• Vysvětlování 
• Přednáška 

9.6 Dialogické metody 

• Rozhovor 
• Dialog 
• Diskuze 
• Beseda 
• Brainstorming 
• Koučink 
• Mentorink 
• Problémové a herní metody 
• Problémové vyučování 
• Metody řešení problému 
• Brainstorming 
• Brainwriting 
• Informační bank 
• Metoda 6-3-5 
• SPAN 
• Metoda objektivního oponenta 
• Párové porovnávání 
• Vyhodnocovací matice 
• Gordonova metoda 
• Hobo-metoda 
• Phillips 66 
• Metoda CNB 
• Případová studie 
• Inscenační metoda 
• Koučování 

9.7 Ověření výsledků vzdělávací akce 

• Soutěž 
• Kvíz 
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• Test 
• Strukturovaná diskuze 
• Různé formy zpětné vazby 

9.8 Individuální metody 

• Koučink 
• Mentoring 

9.9 Skupinové metody 

• Školení 
• Trénink 
• Beseda 

9.10 Frontální metody 

• Přednáška 
• Seminář 

 

10 Závěr 

Děkujeme za pozornost, kterou jste věnovali metodice programu pro rozvoj interních lektorů. 
Nyní Vás budou čekat zajímavější fáze programu jako diagnostické testování, absolvování e-
learnignových či praktických kurzů. A pevně věříme, že náš cíl, pomoci Vám, interním 
lektorům ve Vašem rozvoji, se povede splnit. 
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11 Příloha č. 1: Podrobné obsahy e-learningových 
kurzů 

11.1 Měkké dovedností interního lektora 

1. Zahájení a ukončení akce 

• Interaktivní formy představování se 
� Sněhová koule 
� Klíče 
� Telefon 
� Obrázkové představení 
� Pantomima 
� Rozhovor 
� Dvě pravdy, jedna lež 

• Seznámení s obsahem kurzu/ definování obsahu kurzu 
• Očekávání účastníků 
• Obavy účastníků 
• Nastavení společných pravidel (telefonování, používání počítačů apod.) 
• Časový harmonogram 
• Organizační záležitosti 
• Ukončení kurzu: 

� Skupinová reflexe 
� Individuální reflexe 
� Rekapitulace formou prezentací 
� Rekapitulace formou týmové práce 
� Pozitivní zpětná vazba (sandwich, písemné hodnocení) 
� Výzva do praxe 

Délka kurzu je cca 3 hodiny. 

2. Výkladovo-ilustrativní metody 

• Výhody a nevýhody výkladovo-ilustrativních metod 
• Přednáška 
• Využití přednášky 
• Příprava přednášky 

� Příprava vstupních informací (kdo, co, kde, kdy, kolik apod.) 
� Vymezení cíle 
� Myšlenková mapa 
� Výběr hlavní myšlenky a nosných témat 
� Výběr vhodných příkladů a praktických problémů 
� Příprava celkové koncepce 
� Příprava závěru 

• Zpracování přednášky 
• Výběr prezentačního nástroje  

� MS PowerPoint 
� Prezi 
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� Flipchart 
� Tabule  

• Struktura přednášky 
� Informační struktura 
� Argumentační struktura 

• Demonstrace (rozdíl mezi přednáškou a demonstrací) 
Délka kurzu je cca 2 hodiny. 

3. Dialogické metody 

• Rozhovor  
• Diskuze  
• Brainstorming  
• 6-3-5  
• Informační bank 
• Brainwriting 
• Metoda objektivního oponenta 
• SPAN 
• Párové porovnávání 
• Vyhodnocovací matice 

 U každé metody bude popsána metodika a její praktické využití. 

Délka kurzu je cca 3,5 hodiny. 

4. Práce s publikem - způsoby komunikace s publikem 

• Neverbální komunikace 
� Jaké jsou hlavní oblasti neverbální komunikace při práci s účastníky – 

gestika, mimika, proxemika, oční kontakt, haptika, posturologie, kynezika. 
Proč vnímáme signály neverbální komunikace tak, jak je vnímáme, jak je čte 
mozek, hlavní reakce mozku na neverbální signály ostatních. 

� Mimika – využití mimiky při práci s publikem, „čtení“ mimiku účastníků, 
možné interpretace. 

� Gestika – cílené zapojení gestiky při výkladu, diskusí, práce se skupinou. 
Možné interpretace gest. Využití gest při řešení konfliktních situací. 

� Proxemika – práce s prostorovým umístěním. Využití vzdáleností při práci se 
skupinovou dynamikou. 

� Posturologie – správné postavení těla při práci se skupinou. Jak je důležitý 
správný a zdravý postoj trenéra pro jeho komfort při výuce. 

� Oční kontakt – jak je důležitý oční kontakt pro práci trenéra, s jedincem, se 
skupinou.  

• Vzbuzení zájmu 
� Práce se strukturou vedení kurzu. 
� Zásady motivace a vzbuzení zájmu při úvodu, tělu i závěru vzdělávací akce 
� Pravidla dávání zpětné vazby ve všech fázích vzdělávacích akcí 

• Prezentace před „nepřátelským“ publikem 
� Prvotní signály konfliktu  
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� Druhy konfliktu – mezi účastníky, mezi trenérem a účastníkem, mezi 
trenérem a celou skupinou 

� Jak pracovat s konflikty v rámci verbální komunikace 
� Jak pracovat s konflikty v rámci paraverbální komunikace 
� Jak pracovat s konflikty v rámci neverbální komunikace 
� Jak pracovat se skupinou po skončení konfliktu s jednotlivcem 

Délka kurzu je cca 3 hodiny. 

5. Prezentační dovednosti s využitím didaktických pomůcek 

• Zásady přípravy výukové prezentace 
� Jak správně zpracovat edukativní obsah 
� Jak vytvořit lákavou a poutavou prezentaci pro výuku 

• Jak efektivně využívat flipchart? 
� Kdy využívat flipchart – v jakých formách výuky se flipchart hodí 
� Zásady T-T-T 
� Zásady vizualizace sdělovaného na flipchart 

• Jak efektivně využívat diaprojektor? 
� Zásady práce s dataprojektorem – nechat jej běžet celou dobu výuky?  
� Jak dávkovat slidy během výuky. 
� Práce s videem a video záznamem 

Délka kurzu je cca 3 hodiny. 

6. Řízení času a řízení stresu 

• Řízení stresu 
� Co je stres a jaké jsou jeho druhy 
� Příznaky stresového stavu 
� Psychosomatika a somatopsychika 
� Kompetence pro zvládání stresu 
� Strategie a techniky pro zvládání stresu 

• Řízení času v průběhu vzdělávací akce 
� Vnímání času – sídlo času, jak mozek vnímá čas 
� Vytvoření nového zvyku 
� Sebe-koučování 
� 5 úrovní zaměření pozornosti 
� Pravidlo 10/90 
� 6 P 
� Paretovo pravidlo 
� Časový management 
� Metoda ABCD 
� Biorytmus 
� Metody Time managementu 

Délka kurzu je cca 2 hodiny 
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11.2 Zákonitosti vzdělávání dospělých; 

7. Specifika vzdělávání dospělých 

• Rozdíly mezi vzděláváním dětí, mládeže a dospělých: 
� Pojetí vzdělávání 
� Charakter vzdělávacího procesu 

• Motivace ke vzdělání 
• Bariéry ve vzdělávání 

� Studijní stres 
• Zásady mozkově kompatibilního vzdělávání 

� Bezpečné prostředí 
� Smysluplný obsah 
� Možnost volby 
� Přiměřený čas 
� Obohacené prostředí 
� Spolupráce 
� Okamžitá zpětná vazba 
� Dokonalé zvládnutí 

• Zásady vedoucí ke snadnějšímu porozumění  
� Jednoduchost 
� Nečekanost 
� Konkrétnost 
� Důvěryhodnost 
� Emotivnost 
� Příběh 

Délka kurzu je cca 2,5 hodiny. 

8. Různé metody vzdělávání; volba vhodné metody v závislosti na 

• Velikosti a charakteru cílové skupiny 
� Charaktery skupin - malá, střední, velká; homogenní – heterogenní; otevřený 

kurz – interní kurz pro zaměstnance, aj. 
� Vhodná metodika při zpracování kurzu v rámci druhu a velikosti skupiny 
� Vhodné didaktické postupy v rámci výuky a skupiny 

• Časové náročnosti tématu 
� Plánování v čase v rámci různých druhů výuky 
� Přednáška 
� Individuální práce 
� Práce ve skupinách 
� Práce v rámci celé skupiny 

• Logické náročnosti témat 
� Práce s náročností zpracovávání různých druhů textů 

Délka kurzu je cca 2,5 hodiny. 
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9. Příprava struktury kurzu 

• Kdo? Komu budu prezentovat? 
� Zásady sběru informací o skupině – nutnost zjistit co nejvíce o skupině, před 

kterou budu stát 
� Jak upravit strukturu kurzu, dle účastníků  

• Proč? Cíle, kterých chci dosáhnout 
� Stanovování cílů před zahájením vzdělávací aktivity 
� Stanovování cílů od zadavatele – konzultativní činnost trenéra 
� Stanovování cílů jednotlivých účastníků 
� Vyhodnocení cílů po skončení vzdělávací akce 

• Co? Co vše chci sdělit účastníkům  
� Práce se strukturou textu a předávaného obsahu  
� Co chci sdělit já a co opravdu potřebují posluchači slyšet 
� Rozdíl mezi zajímavou a užitečnou informací 

• Jak? Jaké techniky a jaké dovednosti použiji pro prezentaci  
� Druhy didaktických metod v rámci výuky 

• Místo? Kde budeme prezentaci realizovat? 
� Příprava místnosti 
� Jak využít místnost v rámci výuky 
� Jak řešit nepohodlné místo  

Délka kurzu je cca 3,5 hodiny. 

10.  Způsoby hodnocení vzdělávání 

• Bariéry při hodnocení vzdělávání 
• Evaluační metody vhodné pro lektory 

� Testy 
� Dotazování 
� Zadávání úkolů 
� Zkoušení 
� Pozorování 
� Simulace praktických činností 
� Hodnocení výkonu 
� Hodnocení změn postojů 

• Evaluační metody vhodné pro účastníky 
� Dotazník 
� Rozhovor 
� Esej 

Délka kurzu je cca 2 hodiny. 

11.  Základy autorského práva pro lektory 

• Autorské právo z pohledu uživatele autorských děl: 
� Práce s textem (užití textů, článků, citací, překladů, databází, encyklopedií) 
� Užití obrázků, videí, filmů, hudby 
� Užití tabulek, grafů a diagramů 
� Hypertextové odkazy, weby 
� Autorství počítačových programů 
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� Jak užívat názorné pomůcky (pokusy, postupy, technologie, předměty) 
• Teoretický základ autorského práva – autorské dílo 

� Co je to dílo 
� Autorské dílo 
� Užití díla 
� Třístupňový test 
� Užití díla v rozporu se zákonem 
� Ochrana autorských práv 
� Rizika při nesprávném užití 

• Autorství školícího modulu 
� Kdo je autorem díla 
� Práva autora 
� Publikační činnost 
� Smluvní licence 
� Veřejné licence 
� Creative Commons 
� Ochrana autorských práv 

Délka kurzu je cca 2,5 hodiny. 
 

11.3 Příprava podkladových materiálů pro školení: 

12.  Struktura prezentace a doporučení pro čitelnou prezentaci 

• Programy využitelné pro prezentování 
• Jak si rozvrhnout prezentaci - strukturování obsahové části 

� Zahájení 
� Hlavní body 
� Přechody 
� Závěr  

• Strukturování textu 
� Prolínání myšlenek 
� Údernost snímků 

• Důležité pojmy 
• Doporučení pro čitelnou prezentaci  

� Doporučení pro práci s pozadím prezentace 
� Doporučení pro práci s popředím prezentace 
� Doporučení pro práci s obrázky 
� Doporučení pro práci s diagramy 
� Doporučení pro práci s tabulkami 
� Doporučení pro práci s grafy 
� Doporučení pro práci s textem 
� Doporučení pro práci s videem a zvukem 
� Ostatní doporučení 
� Zajímavé odkazy 
� Webové zdroje 

Délka kurzu je cca 2,5 hodiny. 
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13.  Prostředí MS PowerPoint, práce se snímkem 

• Popis prostředí 
� Popis a práce s kartou soubor (backstage) 
� Popis a práce s karetním systémem 
� Popis a práce s podoknem snímků 
� Popis a práce s podoknem osnova 
� Popis a práce s podoknem poznámek 
� Možnosti zobrazení prezentace 
� Práce s nápovědou 

• Práce se snímkem 
� Přidání snímků, volba rozložení (typu) snímku 
� Změna rozložení (typu) snímku 
� Odebrání snímků 
� Přesun snímků 
� Duplikování snímku 
� Hromadná práce se snímky 
� Práce s oddíly (PP 2010) 

• Perličky 
� Možnosti získání snímků z jiných prezentací 
� Načtení textu z MS Word souboru 

• Formát snímku 
� Nastavení poměru stran 
� Nastavení velikosti snímku 
� Nastavení pozadí snímku 
� Práce s popředím 
� Doporučení pro rozložení 

Délka kurzu je cca 3 hodiny. 

14.  Formátování snímků, práce s textem a jeho úpravy 

• Formátování textu 
� Písmo 
� Odstavec 
� Práce s pravítkem 
� Práce s tabelačními odrážkami 

• Práce s odrážkami 
� Nastavení odrážek 
� Zrušení odrážek 
� Vložení vlastního symbolu na místo odrážky 
� Vložení vlastního obrázku namísto odrážky 

• Práce s číslováním 
� Nastavení číslování 
� Zrušení číslování 

Délka kurzu je cca 2 hodiny. 

15.  Formátování, vkládání objektů 

• Základní teorie k objektům 
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• Podrobný popis karty vložení 
� Popis a práce se snímkem obrazovky 
� Popis a práce s hypertextovými odkazy 
� Popis a práce se záhlavím a zápatím 

• Vestavěné objekty 
� Popis a práce s Tabulkama 
� Popis a práce s Grafy 
� Popis a práce s Diagramy 
� Popis a práce s Obrázky 
� Popis a práce s Kliparty 
� Popis a práce s videem a zvukem 
� Video z YouTube 
� Video v počítači 
� Ozvučení prezentace 

• Objekty z jiných aplikací 
� Grafy a tabulky z excelu 
� Využití ostatních office aplikací 
� Vektory z vektorových aplikací 

• Práce s mřížkou 
• Práce s vodítky 
• Doporučená pro práci s objekty  
Délka kurzu je cca 3 hodiny. 

16.  Tvorba předloh a šablon 

• Popis šablony 
• Popis návrhu 
• Popis motivu 

� Motivy k dispozici 
� Motivy dostupné na internetu 

• Popis předlohy 
• Rozdíl předlohy a šablony 
• Práce s předlohou 

� Zobrazení předlohy 
� Orientace v předloze 
� Předloha všech snímků 
� Předlohy jednotlivých snímků 
� Vytváření snímků s vlastním rozložením 
� Práce se zástupnými symboly 
� Zpráva více předloh 

• Doporučená umístění šablon a motivů 
Délka kurzu je cca 3,5 hodiny. 

17.  Animace a média, možnosti tisku 

• Přechody snímků 
� Varianty přechpdů snímků 
� Načasování snímků 
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� Rozdíl přechodu a animace 
• Animace objektů 

� Typy animací 
� Úvodní animace 
� Zdůrazňující animace 
� Závěrečné animace 
� Dráhy pohybu 
� Popis a práce s podoknem animací 
� Práce s časovou osou 
� Časování animace 
� Možnosti animace 
� Posloupnost spouštění animací 

• Nastavení prezentace 
• Tisk 

� Tisk snímků 
� Tisk podkladů 
� Tisk poznámek 
� Nastavení tisku 

Délka kurzu je cca 3 hodiny. 
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12 Příloha č. 2: Obsahy praktických kurzů 

Modul I. Prezentační a komunikační dovednosti lektora – 16 hod. 
• Využití neverbální komunikace v praxi 
• Psychologická příprava 
• Práce s hlasem 
• Struktura prezentace 
• Práce s publikem 
• Praktický nácvik na kameru a zpětná vazba lektora 

 
Modul II. Zákonitosti vzdělávání dospělých – 8 hod. 

• Osobnost lektora a zásady lektorského přístupu 
• Seznámení se specifiky vzdělávání dospělých 
• Různé metody vzdělávání 
• Jak k nim přistoupit? trénink, workshop, odborný seminář apod. 

 
Modul III. Interaktivní techniky vzdělávání – 8 hod. 

• Metody zahájení akce 
• Výkladovo-ilustrativní metody 
• Dialogické metody 
• Metody řešení problému 
• Vhodné metody zakončení vzdělávací akce 

 
Modul IV. MS PowerPoint – 16 hod. 

• Prostředí MS PowerPoint, práce se snímkem 
• Formátování, vkládání objektů 
• Tvorba předloh a šablon 
• Animace a média, možnost tisku 
• Doporučení pro čitelnou prezentaci 

 
Modul V. Příprava programu a hodnocení vzdělávání – 8 hod. 

• Příprava struktury kurzu, příprava programu 
• Příprava materiálů – praktický nácvik 
• Způsoby hodnocení vzdělávání, hodnocení účastníků, umění přijmout hodnocení 

od účastníků 
 
Modul VI. Pokročilé prezentační dovednosti – 8 hod. 

• Prezentace před náročným publikem 
• Prezentační dovednosti s využitím didaktických pomůcek 


