


uživatelské skupiny 
LinkedIn

Uvědomujeme si, že ne pro každého je LinkedIn běžným prostorem, ve kterém se 

aktivně pohybuje. Připravili jsme pro vás proto pár tipů a rad, jak se v LinkedIn 

skupině lépe zorientovat, aby pro vás aktivita byla snazší a pohodlnější.

Skupiny jsou specifickou součástí sociální sítě LinkedIn, ve které je možné se 

sdružovat s ostatními uživateli LinkedInu. V podstatě se jedná o formu 

internetového diskuzního fóra. Skupiny může využít každý, kdo má založený účet 

na LinkedInu.

Naše skupiny jsou uzavřené pro veřejnost (každý nově příchozí člen musí být 

schválen), což znamená, že nikdo, kdo není členem konkrétní skupiny, nevidí nic 

z toho, co se ve skupině děje. 

Nemusíte se proto bát o své soukromí. Své příspěvky a komentáře budete sdílet 

jen s ostatními pozvanými a přijatými členy skupin Edusítě.



jak komunikovat 
v tematických skupinách

• LinkedIn skupina je tu pro mě a já pro ostatní, proto se snažím být aktivní, 

přispívám, diskutuji a o skupinu se zajímám. Nikdy nevím, jak mi může komunita 

pomoci nebo komu se bude hodit má pomoc.

• Pamatuji na to, abych na LinkedIn skupinu pravidelně chodil. Zapnu si 

v nastavení notifikací upozornění pro příspěvky ve skupině, aby mi nic neuteklo. 

Do skupiny občas nakouknu, abych viděl, co se tam děje. Ideálně mám ve svém 

chytrém telefonu LinkedIn aplikaci.

• Přispívám do komunikace, protože tak udržím kontakt s ostatními. Když 

narazím na zajímavý článek, podělím se o něj a přidám vlastní postřeh a napíšu, 

proč by si jej měl někdo přečíst. Když mám zajímavou pracovní zkušenost, 

podělím se o ni a inspiruji ostatní. Když vím o zajímavé akci, konferenci nebo jiné 

události, dám o ní vědět. 



jak komunikovat 
v tematických skupinách

• Když někdo jiný napíše hodnotný příspěvek, dám mu „Like” a přidám 

komentář nebo vlastní myšlenku. Reaguji na ostatní a aktivně si tak vyměňujeme 

názory a postřehy s ostatními kolegy.

• Když chci zmínit někoho konkrétního, použiji znak „@” (např. @Jan Novák). 

Díky tomuto znaku mám možnost v příspěvku nebo v komentáři označit (zmínit) 

konkrétního uživatele. Jeho jméno se pak označí modrým odkazem. Daná osoba 

se to tak rychleji dozví a může reagovat zpět. Ostatní se také mohou podívat na 

její profil a tím se o ní dozvědět.

• Mám na ostatní členy ohled a tak pečlivě volím, jak komunikuji. Zbytečně 

nepublikuji denně několik příspěvků (netýká se komentářů pod příspěvky). 

Dávám si pozor na to, z jakého zdroje publikuji. Nevyužívám skupinu k nevhodné 

propagaci osobních či pracovních zájmů. Jsem ohleduplný k názorům ostatních 

a do diskuze se zapojuji věcně. 



katalog registrovaných odborníků

Tematické skupiny na LinkedInu jsou jen začátkem našeho plánu. Intenzivně 

pracujeme na vytvoření databáze odborníků na jednotlivá témata - tzv. Katalog 

registrovaných odborníků. 

Tato databáze bude následně k dispozici všem těm, kteří pro svoji práci potřebují 

odbornou radu, doporučení, posudek a nebo hledají spolupráci. Ať už jde o ředitele 

jednotlivých škol a vzdělávacích institucí, projektové manažery, odborné 

pracovníky na jednotlivých školách nebo konkrétní učitele.

Kdokoliv bude mít možnost vyhledat si registrovaného odborníka v požadovaném 

tématu a lokalitě. Budou mu poskytnuty kontaktní údaje a získá tak jedinečnou 

možnost propojení na osobu, kterou pro svoji práci potřebuje. Registrovaní 

odborníci tak získají možnost poskytovat své služby dalším subjektům a tím dále 

pomáhat zkvalitňovat vzdělávání dětí i dospělých.
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přidejte se k nám

Na detailnějším rozpracování Edusítě právě intenzivně pracujeme s jednotlivými 

odborníky, garanty, projekty a institucemi. Rádi vás budeme skrze tematické 

skupiny informovat o dalším rozvoji a postupu.

Velmi oceníme, pokud budete mít chuť se jakkoliv zapojit do budování Edusítě, 

ať již jako aktivní člen nebo konzultací, zpětnou vazbou či jakkoliv jinak. Prosím 

kontaktujte garanta své oblasti, vaše aktivita je vítána.





kontakty
garantů tematických skupin



celoživotní učení

Mgr. Petr Paníček

776 166 016

petr.panicek@npicr.cz

https://www.linkedin.com/groups/13802005/

Cu

mailto:petr.panicek@npicr.cz
https://www.linkedin.com/groups/13802005/


celoživotní učení

PhDr. Jana Bydžovská

603 518 517

jana.bydzovska@npicr.cz

https://www.linkedin.com/groups/13802005/

Cu

mailto:jana.bydzovska@npicr.cz
https://www.linkedin.com/groups/13802005/


Ing. Marie Vaněčková

770 137 196

marie.vaneckova@npicr.cz

https://www.linkedin.com/groups/13804631/

digitální kompetence
Dk

mailto:marie.vaneckova@npicr.cz
https://www.linkedin.com/groups/13804631/


Mgr. Martin Pobořil

777 245 441

martin.poboril@npicr.cz

https://www.linkedin.com/groups/8875775/

inkluze
In

mailto:martin.poboril@npicr.cz
https://www.linkedin.com/groups/8875775/


Mgr. Jan Malbohan

731 070 732

jan.malbohan@nuv.cz

https://www.linkedin.com/groups/8875775/

inkluze
In

mailto:jan.malbohan@nuv.cz
https://www.linkedin.com/groups/8875775/


Ing. Bc. Tomáš Cimbálník

602 421 243

tomas.cimbalnik@npicr.cz

https://www.linkedin.com/groups/13799995/

polytechnické vzdělávání
Pt

mailto:tomas.cimbalnik@npicr.cz
https://www.linkedin.com/groups/13799995/


Mgr. Veronika Fiedlerová

774 320 575

veronika.fiedlerova@npicr.cz

https://www.linkedin.com/groups/13795102/

čtenářská gramotnost
Čg

mailto:veronika.fiedlerova@npicr.cz
https://www.linkedin.com/groups/13795102/


Mgr. Květa Popjuková

778 455 889

kveta.popjukova@npicr.cz

https://www.linkedin.com/groups/13795102/

čtenářská gramotnost
Čg

mailto:kveta.popjukova@npicr.cz
https://www.linkedin.com/groups/13795102/


Mgr. Veronika Fiedlerová

774 320 575

veronika.fiedlerova@npicr.cz

https://www.linkedin.com/groups/13794253/

matematická gramotnost
Mg

mailto:veronika.fiedlerova@npicr.cz
https://www.linkedin.com/groups/13794253/


Mgr. Květa Popjuková

778 455 889

kveta.popjukova@npicr.cz

https://www.linkedin.com/groups/13794253/

matematická gramotnost
Mg

mailto:kveta.popjukova@npicr.cz
https://www.linkedin.com/groups/13794253/


RNDr. Jitka Kunčarová

608 658 151

jitka.kuncarova@npicr.cz

https://www.linkedin.com/groups/8870734/

rozvoj výuky cizích jazyků
Cj

mailto:jitka.kuncarova@npicr.cz
https://www.linkedin.com/groups/8870734/


Mgr. Lýdie Valešová

606 460 708

lydie.valesova@npicr.cz

https://www.linkedin.com/groups/8870734/

rozvoj výuky cizích jazyků
Cj

mailto:lydie.valesova@npicr.cz
https://www.linkedin.com/groups/8870734/


RNDr. Petr Pokorný

776 133 506

petr.pokorny@npicr.cz

https://www.linkedin.com/groups/8873037/

podpora kariérového poradenství 
vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání Kp

mailto:petr.pokorny@npicr.cz
https://www.linkedin.com/groups/8873037/


Ing. Martina Hausdorfová

773 782 845 

martina.hausdorfova@npicr.cz

https://www.linkedin.com/groups/8873037/

podpora kariérového poradenství 
vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání Kp

mailto:martina.hausdorfova@npicr.cz
https://www.linkedin.com/groups/8873037/


Ing. Kateřina Lichtenberková

603 284 505

katerina.lichtenberkova@npicr.cz

https://www.linkedin.com/groups/13799995/

podpora kompetencí k podnikavosti, 
iniciativě a kreativitě Po

mailto:katerina.lichtenberkova@npicr.cz
https://www.linkedin.com/groups/13799995/


Ing. Martina Hausdorfová

773 782 845 

martina.hausdorfova@npicr.cz

https://www.linkedin.com/groups/13799995/

podpora kompetencí k podnikavosti, 
iniciativě a kreativitě Po

mailto:martina.hausdorfova@npicr.cz
https://www.linkedin.com/groups/13799995/


Mgr. Martina Kaňáková

724 652 226

martina.kanakova@npicr.cz

https://www.linkedin.com/groups/13801219/

odborné vzdělávání 
a spolupráce škol a zaměstnavatelů Ov

mailto:martina.kanakova@npicr.cz
https://www.linkedin.com/groups/13801219/


Ing. Jitka Pohanková

724 652 220

jitka.pohankova@npicr.cz

https://www.linkedin.com/groups/13801219/

odborné vzdělávání 
a spolupráce škol a zaměstnavatelů Ov

mailto:jitka.pohankova@npicr.cz
https://www.linkedin.com/groups/13801219/


Mgr. Antonie Ondrouchová, DiS.

774 304 808

antonie.ondrouchova@npicr.cz

https://www.linkedin.com/groups/13807670/

řízení a plánování
Řp

mailto:antonie.ondrouchova@npicr.cz
https://www.linkedin.com/groups/13807670/


Ing. Irena Fričová

603 502 920

irena.fricova@npicr.cz

https://www.linkedin.com/groups/13807670/

řízení a plánování
Řp

mailto:irena.fricova@npicr.cz
https://www.linkedin.com/groups/13807670/




Edusíť vzniká v rámci systémových projektů Národního pedagogického institutu České republiky.


