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Pracovní skupina č. 1 čtenářská gramotnost 

Místo konání: ZŠ jazyků Karlovy Vary 
Datum: 12. 10. 2022 od 15:30 
Přítomní: dle prezenční listiny 
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Ad 1) Sociální sítě, kniha – vliv na čtenářskou gramotnost 
 
Manažerka projektu uvítala přítomné členy pracovní skupiny. Na jednání pracovní skupiny jsme jako 
hosta pozvali Mgr. Tomáše Moravce, který prezentoval, jak probíhal zrod knihy z psaní příhod ze života 
psa na sociální sítě. Svým způsobem experiment ohledně oslovení lidí na sociální síti stojící na počátku 
ukázal, že banální a pozitivní téma osloví lidí. Postupně se ukázalo, že neplatily klasické PR poučky o 
délce textu a způsobu komunikace na sociálních sítích, neboť lidé četli delší a delší texty.  Pan Moravec 
vysvětloval také možné postupy, jak lze vydat knihu a vysvětloval, že v případě jeho knihy bylo důležité, 
že nakladatelství mělo jistotu přesně definované cílové skupiny a jistotu zájmu díky sledovanosti profilu 
na sociálních sítích. Průměrný náklad vydané knihy v českém prostředí je 1500 až 2000 kusů, což je 
odhad prodeje knihy za jeden rok.  
 
Členové pracovní skupiny společně s hostem debatovali obecně o sociálních sítích a změnách ve 
společnosti, které mají vliv na čtenářskou gramotnost a jak s tím může pracovat škola.  
 
Černý Bert na Facebooku: https://www.facebook.com/cernybert/ 
 
Kniha Černý Bert: https://www.cbdb.cz/kniha-460926-cerny-bert 
 
Ad 2) Aktuální informace z projektu MAP 
 
Manažerka projektu upozornila, že na webu projektu je zveřejněna pracovní verze dokumentu MAP, 

která obsahuje mimo jiné SWOT analýzy, analýzy problémů a potřeb a návrh akčního plánu na období 

7/23 až 12/25. Připomínky a doplnění mohou členové pracovních skupin a další aktéři posílat na e-mail 

manažerky projektu. 

https://www.mas-sokolovsko.eu/wp-content/uploads/2022/09/MAP-KV-III-

dokument_aktualizace_verze-09_2022.pdf 

Příští jednání proběhne v lednu, jako host může přijít PhDr. Daniel Švec, který píše knihy a pořádá pro 

školy přednášky o československých letcích za 2. světové války. 

Zapsala Hendrichová 
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