
1

Dílna psaní: vybrané aplikace a nástroje 
pro podporu psaní u žáků
Michal Černý, KISK FF MU
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Jak se rozepsat

Zápatí prezentace
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Automatické psaní

̶ Zvolíte si téma, o kterém chcete psát nebo 

přemýšlet.

̶ Stanovíte čas tvorby.

̶ Zvolte zda píšete rukou nebo na počítači

̶ Pište… není třeba tvořit souvislý text

̶ Při psaní se nesoustředíte na gramatiku, 

neopravujete chyby atp.

̶ Jakmile skončí časový limit, přestanete psát. 

(pokud vás to dále nebaví).

̶ Nástroje: Q10; FocusWriter; ZenPen; 

CalmlyWriter

http://www.baara.com/q10/
https://gottcode.org/focuswriter/
https://zenpen.io/
https://www.calmlywriter.com/online/
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Psaní v rytmu

̶ Write or Die 2

̶ Základem je psát tak, abychom dodrželi určité 

tempo

̶ Nevracíme se, neopravujeme, nečteme po sobě

̶ Výstupem je vygenerovaný text, se kterým je 

možné dále pracovat

̶ Někdy se užívá metronom, Janáček nebo jiný zvuk 

k udržení tempa

̶ Důležitá je časová ohraničenost, většinou 10-20 

minut.

https://v2.writeordie.com/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leo%C5%A1_Jan%C3%A1%C4%8Dek/media/Soubor:Leos_Jan%C3%A1cek_(1926).jpg
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Jak psát nelineárně



6

Nástěnkové systémy

̶ Tvoříme elementy příběhu, mapy 

postav a hledáme vztahy

̶ Cílem je opustit základní 

myšlenkovou linku a otevřít 

prostor pro hledání alternativ

̶ Miro, Mural, Prezi, Padlet

https://miro.com/
https://www.mural.co/
https://prezi.com/
https://cs.padlet.com/
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Psaní nelineárně

̶ Píšeme fragmenty, které 

skládáme za sebe

̶ Kolážová metoda psaní

̶ Ginko Writer; OrgPad

https://app.gingkowriter.com/
https://orgpad.com/
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Nástroje na psaní příběhů

̶ Správa příběhu, postav, 

zápletek, popisků, 

konzistence, …

̶ Psaní je komplexní fenomén

̶ Scrivener (placený); Quoll

Writer; Ywriter8; Bibisco (30 

dní zdarma)

https://www.literatureandlatte.com/download?product=Scrivener#filter-product
http://quollwriter.com/index.html
http://www.spacejock.com/yWriter8.html
https://bibisco.com/
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Týmové psaní

̶ Příběh nemusí psát jeden člověk

̶ Klíčové jsou různé perspektivy a náhledy

̶ Většinou stačí pracovat s klasickými nástroji jako jsou Google 

Dokumenty, Office 365 atp.
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Jak podpořit 
postřeh a fantasii



11

Fotodeník

̶ Cílem aktivity je po určitý čas 

pořídit každý den jednu fotografii 

„něčeho“ a doplnit k ní popisek 

(stačí jedna věta).

̶ Ideální je návaznost na projekt, 

téma, i třeba abstraktní.

̶ Tvorbu fotografií je možné spojit s 

jejich úpravou.

̶ Jde o foto-blogování

̶ Zonerama, Google Photos, Pixlr, 

Instagram…

https://us.zonerama.com/
https://www.google.com/photos/about/
https://pixlr.com/cz/
https://www.instagram.com/
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Deník, Twitter

̶ „Nulla dies sine linea“

̶ Krátké posty na vybrané téma

̶ Důraz na rozvoj vnímavosti a 

systematičnosti

̶ Twitter, Blogger, Tumblr

https://twitter.com/home
https://www.blogger.com/about/
https://www.tumblr.com/
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Další klasické kreativní techniky

̶ Tři pozitivní věci

̶ Nakresli si obrázek ze dne

̶ Příběh z pohlednice

̶ Příběhy z obrázků

̶ Dopiš začátek příběhu

̶ Sketchnoting

̶ …

̶ Kreativní deníky

̶ Vlastně vše lze podpořit technologiemi
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Myšlenkové mapy

https://medium.com/myšlenkové-mapy
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Myšlenkové mapy

̶ Porfyrios z Tyru (232–304)

̶ Ramon Llull (1232–1315)

̶ Leonardo da Vinci (1452–1519)

̶ Alan Collins 1950: sémantické sítě

̶ Tony Buzan 1960: myšlenkové mapy

̶ Joseph D. Novak 1960: konceptuální mapy
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Coggle.it

https://coggle.it/
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Sociální sítě na 
podporu psaní



Zápatí prezentace18

Sociální sítě na podporu psaní

̶ Většinou spojené s komunitou 

podobně založených tvůrců

̶ Silný sociální stimul

̶ Ideální pro střední školy

̶ Reakce mohou být i velice tvrdé

̶ „Cesta k průměrnost“ – ideální 

jen do určité svébytnosti tvorby

̶ Písmák, Poeta, …

https://www.pismak.cz/
https://www.poeta.cz/



