
Aktuální přístup ke klasické literatuře  
a povinné četbě
• Čtení knih není mezi dětmi, mládeží a vlastně ani dospělými příliš „in“
• Všichni pamatují ze školních lavic, že do výuky českého jazyka patřila i neoblíbená povinná četba
• Studenti si většinou své čtenářské deníky pouze opisují, aby si splnili své povinnosti

Základní cíl projektu
• Pomoci studentům s povinnou četbou tak trochu jinak … proto název „knihy trochu jinak“
• Říct něco více o autorech, knihách a samozřejmě i obsazích
• Přiblížit středoškolákům klasickou literaturu jinou formou

Komunikační kanály 
      www.knihytrochujinak.cz
hlavní komunikační kanál obsahující veškeré informace, videa a doplňkové materiály

         Facebook            Instagram
podpůrné kanály sloužící k virálnímu šíření a promu projektu

         Youtube
doplňkový kanál sloužící k ukládání videí pro embedování na webu

Autorka a realizátorka projektu
Petra Čiháková



Formát prezentace knih
Každý týden jsou zveřejněny materiály k nové knize obsahující:

Video 1
• informace o knize a základní milníky autorova života
• prezentuje Petra Čiháková

Video 2
• obsah knihy, který je prezentován formou a stylem jazyka, ve kterém je kniha psána, 

aby byla studentovi maximálně přiblížena
• namluveno profesionálním „speakerem“
• toto video obsahuje i virální část
•  Ukazuje i unikátní propojení s osobností a vytvoření „díla“ související s knihou,   

 jehož cílem je jinou a zajímavou formou přiblížit knihu studentům
•  Např. Ilustrace, foto, karikatura, píseň, rap, stand-up atd.
•  Formát se bude měnit každý 1-3 měsíce

Báseň
• na motivu každé knihy vznikne autorská báseň Petry

Odbornost
Veškeré materiály související s knihami a autory vznikají ve spolupráci s vysokoškolskými 
kantory, literárními odborníky, aby měly odbornou a vypovídající hodnotu

Glosa Petry
„Většina studentů by vůbec o tyto knihy v knihovně nezavadila, přitom je mnoho důvodů, 
proč si najít cestu i k těmto knihám a autorům, a nejen k těm současným. Klasická literatu-
ra může být pro naše generace a generaci studentů ve spoustu směrech přínosná a inspi-
rující. Nejenom v kontextu s historickým odkazem, ale i v souvislosti s tím, že si při jejich čtení 
uvědomíme spoustu věcí, které se v našich životech opakují a dějí se stejně, jako tomu bylo 
před desítky, nebo dokonce stovky let. A z toho je nutné si brát ponaučení i v dnešní uspě-
chané době. Všichni navíc známe většinu knih, kterými se projekt zabývá. Minimálně podle 
názvu, anebo známe alespoň základní obsah. Kdo ale některou z nich opravdu přečetl? 
I třeba takovou klasiku, jako je Romeo a Julie? Motiv, který slýcháme a vídáme skoro na 
každém kroku, ve filmech, v písních, v reklamách, ve vtipech apod. Projekt si nedělá ambice 
přivést lidi k četbě klasické literatury, ale aby si jí všichni alespoň připomněli trochu jinou 
formou, a to včetně autorů.“
„Když se rozhodne alespoň jeden student, nebo i dospělý, pro přečtení knihy, tak to bude 
takové malé vítězství“ 

Petra.


