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NÁVOD NA PŘÍPRAVU 

METODICKÉHO LISTU 

 
Každý knihovník má svůj styl zpracování lekce na papír. Pro účely sdílení je však důležité 
myslet na několik věcí. Uvádíme je zde jako inspiraci pro ty, kteří váhají, jakou formu 
dokumentu k publikaci dát. Forma dokumentu je důležitá i proto, aby kolegům prohlížení 
materiálů nezabralo spoustu času a snadno se mohli rozhodnout, zda se jim metodika hodí.  

Jedná se o literární besedu nebo lekci informačního vzdělávání?   

Pokud se jedná o lekci informačního vzdělávání, je nutné, aby metodický list obsahoval 
informaci o tom, jakou oblast informační gramotnosti lekce rozvíjí, případně jaká metoda 
kritického myšlení je použita. Pokud jde o besedu, je potřeba hned na úvod uvést jaký autor, 
kniha či literární období je předmětem. Důležitým, ale opomínaným aspektem je také to, 
jaká je motivace zpracovat právě toto téma. Autor metodiky musel určitou motivaci mít. 
Požádal o toto téma učitel? Zaujalo téma/autor/kniha knihovníka samotného? Proč je lekce 
zajímavá? 

Na základě těchto informací si ostatní knihovníci udělají snáz názor hned zezačátku na to, zda 
se jim materiál hodí. Případně budou číst dál. 

Pro jakou věkovou skupinu je lekce určena?  

Často není určení věkové skupiny jednoznačné, případně se jedná o program, kerý se dá 
upravit pro různě staré děti. V tomto případě je dobré označit v materiálu části lekce, ve 
kterých se dá lekce upravit pro jinou věkovou skupinu dětí. 

Které zdroje k vedení lekce potřebujeme?  

Aby se knihovníkům šetřil čas s dohledáváním materiálů, je dobré dodat vše, co je možné, 
jako součást dokumentu. Případně odkazovat na místo, kde je možné zdroje najít. U 
literárních besed je při používání úryvků z knih vhodné uvádět přesné strany. 

Pokud byl tento popis pro Vás příliš vágní a při koncipování metodického listu k lekci (a 
samozřejmě při vytvoření lekce samotné) máte vyšší cíle, doporučujeme inspirovat se v 
časopise Čtenář. Konkrétně ze čtyřdílného cyklu s názvem Jak na to – informační vzdělávání, 
který sepsala Mgr. Lenka Navrátilová. Tento cyklus byl součástí čísel 12/2012, 1/2013, 
2/2013, 3/2013, které můžete dohledat online http://ctenar.svkkl.cz/ v sekci články. 
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