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Spolupráce a sociální média 

Způsoby výuky 6: 

Úvod do spolupráce a sociálních médií 



 

 

 

 

 

 

 

 

Digitální technologie ovlivňují nejen to, jak pracujeme a hrajeme, ale také to, jak učíme a jak se učíme. Vytváří příležitosti pro 

učitele/školitele odborného vzdělávání a přípravy (VET), instituce odborného vzdělávání a přípravy, aby inovovali způsob 

poskytování přípravy a vzdělávání. 

 

Způsoby výuky byly vyvinuty jakou součást projektu Erasmus+ s názvem Růst podniků prostřednictvím obchodních simulací 

(Enterprises Growing Through Business Simulations (E-Growth). Týká se učitelů/školitelů odborného vzdělávání a přípravy a 

využívání technologií vylepšeného učení (Technology Enhaced Learning - TEL) v rámci kurzů odborného vzdělávání a přípravy. 

Kromě této sady sedmi způsobů vzdělání projekt vyvinul také obchodní simulaci nazvanou PROSPER jako příklad využití TEL – 

simulace podporuje rozvoj znalostí a dovedností spojených s řízením a růstem podniku. Projekt také vydal e-knihu nazvanou 

Průvodce technologiemi vylepšeného učení v odborném vzdělávání a přípravě. 

 

 

 

 

 

 

 

Předmluva   

Upozornění: tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tento dokument odráží pouze názory autora, a Komise nenese 

odpovědnost za jakékoliv použití informací zde obsažených.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento způsob výuky se nazývá Spolupráce a Sociální 

media. Je součástí sedmi výukových způsobů, které 

zkoumají využití metodologií TEL včetně simulací a 

seriózních her, e-hodnocení a e-portfolií a virtuálních 

vzdělávacích prostředí (Virtual Learning Environments – 

VLE). 

 

Každý způsob výuky obsahuje vysvětlení klíčových pojmů, 

nástrojů a metodologií. V některých výukových cestách 

jsou: 

 

Kontrolní seznamy “jak na to” 

Příručky “jak na to” 

Příklady digitálních nástrojů 
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Poslední způsob výuky byl vytvořen proto, aby pomohl plánovat a realizovat vlastní Technologicky rozšířenou strategii učení. 

 

 

 

Obrázek 1: Způsoby vzdělání - Technology Enhanced Learning   

  

Způsoby vzdělávání 6: úvod do Spolupráce a Sociálních médií 

Cíl: 
Tento způsob výuky je o využití nástrojů spolupráce a sociálních médií k podpoře efektivního učení. Týmová práce je v dnešních 

společnostech nezbytná, a my musíme mít znalosti o technologiích, které nám usnadňují sblížení se spolupracovníky. 

Výsledek:  

• umět vysvětlit použití nástrojů pro spolupráci a sociální média při podpoře efektivního učení  

• pochopit, jak vybrat a prakticky použít vhodné nástroje 

• pochopit, jak vyvíjet a používat nástroje soc. médií na podporu efektivního učení 



 

 

 

 

 

 

 

 

Abychom lépe pochopili co je digitální spolupráce v podnikatelském prostředí, je nutné porozumět současné situaci. 

Vzhledem ke zdravotní krizi způsobené virem COVID-19 

většina zemí prožila část pandemie v karanténě. Tato 

situace nás donutila přehodnotit způsob, jakým pracujeme a 

donutila nás absolutně se přizpůsobit nové situaci, ve které 

je kontakt se spolupracovníky velmi vzácný. 

Když mluvíme o obchodní spolupráci, máme na mysli to, jak 

společnost komunikuje interně. Tento komunikační aspekt 

se stal hlavním nástrojem ve společnostech kvůli práci na 

dálku v pandemické éře. 

Společnosti navíc stale rostou, což znamená, že v rámci 

jedné společnosti je více pracovníků, což obchodní spolupráci značně komplikuje. 
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Nejrozšířenějším nástrojem ke komunikaci mezi sebou ve společnostech jsou sociální média. Tato byla původně vytvořena pro 

zábavu, pro spřátelení se. Ale zašlo to mnohem dále. Způsob jakým 

komunikujeme v dnešní společnosti se velmi vyvinul, a přiblížil nás těm, kteří 

jsou od nás ve skutečnosti daleko. 

Sociální média nám dala příležitost zamyslet se nad tím, kam chceme 

směřovat strategii každého podnikání, tvořit marketing na sociálních sítích, a 

také v nich vytvořit firemní branding a osobní image. 

Existuje široký repertoár sociálních sítí, které nám mohou pomoci s 

podnikáním a komunikací, kterou v rámci naší společnosti vedeme. Můžeme 

také ale vytvořit osobní značku jako společenství pro potenciální zákazníky, 

a to jednoduchým kliknutím. 

Je dokonce možné v rámci sociálních sítí tvořit nová místa, profese, které uspokojí potřeby firem v této oblasti. Známí komunitní 

manažeři pomáhají společnostem vytvářet obsah a zviditelňovat značku. 
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Existuje mnoho způsobů jak provádět obchodní spolupráci; v tomto dokumentu shromažďujeme ty nejlepší nástroje, které lze 

použít v různých oblastech práce: 

Nástroje organizace týmu: 

- Slack:  Tento nástroj je velmi populární a užitečný, umožňuje rychlé zasílání zpráv a vedení několika různých konverzací 

najednou. Tato aplikace umožňuje rozebírat specifický problém nebo téma prostřednictvím příspěvku. Do problematiky mohou 

být vtaženi lidé, které potřebujete, a komentovat.  

Umožňuje také sdílet soubory, generovat odkazy a upravovat zprávy, které byly již sdíleny. Mohou být zapojeny i jiné Google 

aplikace. Můžete zvýraznit specifické konverzace, a vybrat osoby, které chcete, aby se zapojily. Je to velmi užitečné pro 

rozmanitou konverzaci s týmem a vytváření nových nápadů 

Trello: Tento skvělý organizační nástroj umožňuje tvořit virtuální tabule a navrhnout si je dle svého tak, abyste si mohli vše 

zorganizovat tak, jak potřebujete. Je možné je upravit dle potřeb konkrétní firmy, nicméně k dispozici jsou i přednastavené 

verze. 

Rozhraní je snadné a intuitivní, můžete konkrétní úkol přiřadit konkrétnímu členovi týmu, nastavit jednotlivé části jako veřejné 

nebo soukromé, je možné sdílet s týmem kontrolní seznamy, termíny atd. 
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- Infinity:  aplikace která pomáhá s organizací úkolů, sledováním rozvoje práce zaměstnanců, s cíly a vedením, a to z vašeho 

mobilního telefonu, vše v reálném čase a vzdáleně. Je to skvělá aplikace k organizaci práce celého týmu a dohledu nad cíly 

vašeho podnikání. 

Nástroje sociálních médií 

V rámci sociálních sítí existuje nekonečné množství nástrojů, 

které nám mohou pomoci k lepšímu výkonu v podnikání. Zde 

jsou popsány ty z nich, které mohou být užitečné. 

- Linkedin: profesionální sociální síť pro jakýkoliv byznys. 

Můžete si zde vytvořit kontakty z různých sektorů, které Vás 

zajímají, vytvářet synergie a zveřejňovat Váš pokrok. Je 

možné zde nalézt potřebné profesionály, které ve vašem 

byznysu potřebujete, a nebo také budoucí zaměstnání. 

V rámci Linkedin existují nástroje, které mohou být ku 

prospěchu podnikatelům. 

o Linkedin Groups jsou nástrojem pro kontaktování skupin profesionálů ve stejném sektoru. Pokud máme společnost, 

tak z těchto skupin můžeme těžit, pokud potřebujeme konkrétního odborníka nebo produkt, který nám může 

nabídnout jiná společnost. 
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o Linkedin learning jsou kurzy, které v rámci soc. sítí zúročují všechny naše znalosti, aby ostatní odborníci viděli, že ve 

svém životopisu nebo dosavadních pracovních zkušenostech nelžeme. To vše pomáhá zlepšovat se na osobní i 

podnikatelské úrovni. Tyto kurzy můžete nabídnout i pracovníkům, kteří projeví zájem o další vzdělávání. 

 

- Facebook: i když se může jevit jako sociální síť pro pobavení a nic více, je dalším nástrojem široce využívaným profesionály. 

Je možné zde tvořit specifické stránky týkající se našeho podnikání, a prostřednictvím těchto stránek můžeme sledovat 

marketing naší osobní a profesní značky. 

o V reálném čase zde můžete komunikovat přes Facebook Messenger, 

mezi zaměstnanci a spolupracovníky umožňuje udržovat aktivní komunikaci. Je možné 

zde realizovat video hovory. 

o Fan page je interní nástroj Facebooku, který je využíván k propagování 

podnikání, komunikaci se sledujícími, vytváření příspěvků. Je to způsob, jak se spojit s 

Vaším publikem a případnými zákazníky/klienty. 

o Facebook insights je interní nástroj, kde můžete sledovat statistiky týkající 

se vaší fanouškovské stránky. S tímto nástrojem jste schopni zjistit čísla jako například 

návštěvnost vaší stránky, počet “líbí se mi”, které Vaše příspěvky dostaly, zjistíte úroveň 

našeho dosahu.   



 

 

 

 

 

 

 

 

Nástroje navrhování 

- Canva: je doplňkem vašich sociálních sítí, je to známý nástroj designu a prezentace, ve kterém si můžete sami upravovat a 

předělávat svou osobní značku v rámci sítí. Můžete vytvářet příspěvky, další obsah a k příspěvkům můžete tvořit příběhy. 

- Tailor Brands: toto je stránka, kde si můžete vytvořit ideální logo pro svou společnost. Zodpovíte řadu dotazů o své společnosti 

a logo je pak vytvořeno v řádu několika sekund. Své logo si pak můžete upravovat podle svých představ. 

- Genialy: je stránka k vytváření prezentací, kdy skoncujete s nudnými prezentacemi pro setkání s vaším týmem, a vytvoříte 

prezentaci dynamickou a zábavnou. Určitě je to dobrý nástroj pro zapojení všech kolegů a zaměstnanců. 

 

Jak vidíte, je zde celá řada sociálních sítí a nástrojů, které můžete využít pro pozvednutí Vašeho podnikání, a můžeme použít 

také budoucí nástroj navržení v projektu Egrowth, abychom věděli, zda naše podnikání bude úspěšné nebo ne. Je nezbytné 

zhodnotit náš nápad, vědět, jak ho realizovat; je důležité mít jasno v tom, co je hlavním cílem našeho podnikání. 
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Simulace a seriózní hry  

Upozornění: tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tento dokument odráží pouze názory autora, a Komise nenese odpovědnost za jakékoliv použití 

informací zde obsažených. 

  


