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Úvod a kontext 
 

Program Skills Builder propojuje pedagogy, zaměstnavatele a organizace zaměřené na 

výuku měkkých dovedností. Jeho cílem je, aby si jednoho dne všichni osvojili dovednosti 

potřebné k úspěchu. 

 

K tomuto cíli přispívá každý z nás: jak pedagogové, ředitelé vzdělávacích institucí, 

vychovatelé, tak i rodiče a zaměstnavatelé. Tento průvodce poskytuje komplexní návod 

k vybudování základních dovedností. 

 

 

Zaměřujeme se na budování osmi základních dovedností, u nichž bylo prokázáno, že žáky 

nejefektivněji připravují na studium i zaměstnání: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za posledních deset let jsme v metodice Skills Builder 

vyškolili již přes 20 000 učitelů, aby mohli podporovat své žáky 

a studenty v rozvoji základních měkkých dovedností. 

Metodika poskytuje základní přehled všeho, co by žáci v rámci 

každé z osmi dovedností měli zvládnout. Všechny dovednosti jsou rozděleny do patnácti na sebe 

navazujících kroků. Každý krok zahrnuje dílčí část znalostí a strategií důležitých pro rozvoj dané 

základní dovednosti. Tyto dílčí části jsou strukturovány tak, aby je pedagogové mohli snadno své 

žáky naučit. Metodiku Skills Builder pomáhaly vyvinout a zdokonalovat tisíce učitelů, studentů, 

zaměstnavatelů a organizací zaměřených na rozvoj měkkých dovedností. Metodika Skills Builder 

učitelům pomáhá ve všech fázích práce: s plánováním výuky, poskytováním zpětné vazby, 

nastavením systému odměn a zakotvením terminologie metodiky do každodenní praxe. 
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Zásady metodiky Skills Builder 
Pro co nejefektivnější výuku dovedností pomocí metodiky Skills Builder je ideální řídit se šesti 

klíčovými zásadami. Velmi podobné zásady se běžně využívají i při výuce čtení, psaní a počítání, 

takže se pro většinu učitelů nejedná o nic nového. Na těchto zásadách je postavena naše praxe 

i zdroje včetně tohoto průvodce. 

 

1. V jednoduchosti je síla 

Jasně si určete, o co při rozvoji dovedností svých žáků usilujete. Tento průvodce 

vám pomůže postupovat krok za krokem po malých, zvládnutelných úsecích 

s jasnými výsledky. 

 

 

2. Začněte včas a nepolevujte 

S výukou dovedností začínáme u dětí už ve 3 letech a pokračujeme až do doby, 

kdy nastupují na univerzitu nebo do zaměstnání. Rozvíjení dovedností jim pomůže 

efektivně se učit jak v současnosti, tak v budoucnu. Aktivity uvedené v tomto 

průvodci je možné využít u žáků a studentů jakéhokoli věku. 

 

3. Sledujte výsledky 

Než s výukou konkrétní dovednosti začnete, zjistěte, na jaké úrovni žáci u dané 

dovednosti jsou – kde jsou jejich silná a slabá místa. Metodika Skills Builder 

učitelům pomáhá přesně zhodnotit, na jaké úrovni se žáci aktuálně nacházejí a 

jaký další krok je pro ně vhodný. 

 

4. Zaměřte se na konkrétní úkol 

Během jednotlivých kroků budou mít žáci za úkol různé aktivity, které jim vždy 

pomohou zvládnout naučit se daný krok. Veškeré aktivity v této metodice jsou 

navrženy tak, aby umožnily zaměřit se konkrétně na to nové, co se žák má 

v daném kroku naučit. 

 

5. Dovednosti pravidelně procvičujte 

Podporovat a rozvíjet můžete dovednosti u žáků i dalšími způsoby při jakýchkoli 

jiných aktivitách. V průvodci najdete také užitečné tipy k následnému procvičování 

a posilování dovedností. 

 

 

6. Uvádějte příklady ze života 

Je důležité, aby si studenti uvědomili, že nabyté dovednosti mohou využít 

v nejrůznějších situacích. Proto je dobré uvádět příklady ze života, se kterými se 

dokážou ztotožnit. Celá řada aktivit v průvodci tomu odpovídá a žáky podporuje 

v tom, aby o možnostech používání dovedností přemýšleli.  
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V čem dovednost spočívá? 

 

 

Jak cílevědomost definujeme? 

 

Při výuce základních dovedností je vždy nezbytné, abychom žákům jasně vysvětlili, co daná 

dovednost přesně obnáší, a komunikovali o ní konzistentním jazykem. Pojem „cílevědomost“ se 

v našem chápání často mísí s vágními představami typu, „co bychom si přáli, čím bychom chtěli 

být v budoucnosti“. Učitelům, kteří by rádi pomáhali žákům rozvíjet jejich ambice, tak chybí nějaký 

hmatatelný rámec, o nějž by se mohli opřít. Vyplývá to mimo jiné také z průzkumu britské nadace 

pro podporu vzdělávání Education Enwodment Fund z roku 2015, v němž bylo zjištěno, že 

dospívající většinou mají vysoké cíle – vědí, co by v životě chtěli dělat a čeho dosáhnout –, často 

ale postrádají dovednosti a znalosti, které by jim umožnily tyto cíle realizovat. 

 

„Cílevědomost“ definujeme jako „schopnost stanovit si jasné, hmatatelné cíle a navrhnout 

funkční plán, jak jich dosáhnout“. 

 

 

Jaká jsou jednotlivá stadia učení se této dovednosti? 

 

Prvních několik kroků výuky této dovednosti je zaměřeno na schopnost vynaložit úsilí: žáci se 

dozvědí, proč je to důležité a jak to v jejich případě může vypadat. V další fázi si osvojí schopnost 

plánování: naučí se, jak si cíle nastavit a rozložit si je na dílčí kroky. V následující části budou 

pracovat na schopnosti reflexe a využití zpětné vazby od ostatních. V posledních krocích se naučí 

stanovovat si dlouhodobé cíle a efektivně sledovat, jak postupují v jejich plnění. 
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Proč je tato dovednost důležitá? 
 

Jak důležité je rozvíjet cílevědomost žáků, je jasné z toho, co se od nich bude vyžadovat v celé 

řadě zaměstnání. Od mnoha středně a vysoce kvalifikovaných pracovníků zaměstnavatelé 

očekávají schopnost dobře plánovat a své plány strukturovat, čím dál více se cení schopnost 

sebeřízení (Konfederace britského průmyslu, 2016). Podle současných trendů na pracovním trhu 

se navíc dá do budoucna předvídat, že čím dál více lidí zažije „nelineární“ kariéru a bude pracovat 

na volné noze, což znamená, že bude nutné, aby si dokázali nastavovat cíle, sami vyhledávat 

příležitosti a dobře plánovat. 

 

Klíčem k cílevědomosti, a tedy i akademickému úspěchu, je informovanost, inspirace 

a sebedůvěra. Mladí lidé se při volbě kariéry a životního stylu často inspirují svým okolím a někdy 

kvůli nedostatku různých vzorů nevědí, jaké mají možnosti. Dospívající a jejich rodiče zároveň 

nezřídka nemají informace o tom, jak mohou mladí dosáhnout cílů, které si stanovili, a některé 

studenty od vysokých cílů odrazuje nízké sebevědomí či fatalistické názory. Školy mají všechny 

prostředky k tomu, aby mohly svým studentům informace, inspiraci i sebedůvěru dodat, a umožnit 

jim tak nejen mít vysoké ambice, ale také svůj potenciál naplnit. 

 

To však neznamená, že bychom měli cílevědomosti žáky učit, teprve když se chystají vkročit do 

světa práce nebo mají před zkouškami na vysokou školu. Výzkumy ukazují, že i malé děti se 

prostřednictvím stanovování a plnění cílů učí, jak důležité je umět vytrvat, roste jim sebevědomí 

a dosahují lepších studijních výsledků (Zimmerman, 2013). 

 

  



Cílevědomost skillsbuilder.org 

 

Cílevědomost 7 Jak průvodce používat 

Jak průvodce používat 

 

Úvod 

 

Tento průvodce je praktickým výukovým nástrojem, který vyvinul náš tým zkušených pedagogů. 

Je vytvořen tak, aby byl použitelný při výuce ve školách, v kroužcích a v jakémkoli jiném kontextu, 

kde se mladí lidé učí základním dovednostem. Každý krok výuky dovednosti je popsán v rámci 

dvou stran, na nichž se dozvíte, jak přesně tento krok vyučovat, procvičovat, posilovat a hodnotit. 

 

Průvodce žáky vede od 0. až po 15. krok výuky dovednosti. Je postaven na šesti zásadách 

metodiky a zároveň poskytuje nástroje pro kontrolu zvládnutí každého kroku: než se žáci posunou 

k dalšímu, musí vždy nejprve prokázat, že „zvládli“ ten předchozí. Dovednosti je totiž třeba 

rozvíjet postupně. 

 

Začínáme 

 

Jak v úvodní kapitole o zásadách metodiky vysvětlujeme, klíčem k efektivní výuce dovedností je 

správné „nasazení laťky“. Nejdřív se proto podívejte na tabulku na straně 8 a promyslete si, jak 

na tom vaši žáci s danou dovedností jsou: Co zvládají bez problémů a v různých kontextech? Co 

je pro ně náročné? Co je především potřebujete naučit? Pro ještě vyšší efektivitu můžete využít 

náš online hodnoticí nástroj (na adrese assess.skillsbuilder.org). 

 

Když už víte, jakým krokem chcete se svými žáky začít, nalistujte danou stranu. Každý výukový 

krok je členěn do následujících oddílů. 

 

Vysvětlení pro učitele:  
 

Informace o tom, co by žáci měli znát už předem, k čemu krok směřuje a jaký je jeho hlavní 

výsledek: co nového se žáci naučí. 

 

Žáci musí zvládnout: 

 

Rozdělení kroku na dva nebo tři velice snadno uchopitelné cíle, aby žákům bylo naprosto 

jasné, co mají zvládnout, aby prokázali, že se krok naučili. 

 

Výuka kroku:  

 

Informace o tom, jak daný krok vyučovat, včetně konkrétních instrukcí pro žáky, klíčových 

pojmů, jejich definic a příkladů ze života, které se dají při výuce tohoto kroku využít.  



Cílevědomost skillsbuilder.org 

 

Cílevědomost 8 Jak průvodce používat 

 

 

 

 

Procvičování: 
 

Dva nebo tři nápady, jak se svou skupinou konkrétně prakticky dovednost procvičovat, aby 

žáci mohli to, co se naučili, trénovat. Většinou se jedná o krátké úkoly na 5–15 minut, k nimž 

nejsou potřeba téměř žádné pomůcky a v nichž mají hlavní slovo sami žáci. Úkoly je vhodné 

zařadit ihned po „výuce kroku“. Můžete si zvolit aktivitu, která se podle vás pro vaše žáky 

hodí nejlépe, nebo je třeba vyzkoušet všechny. 

 

Můžete se také zaregistrovat na stránce skillsbuilder.org/hub, kde naleznete spoustu videí 

s aktivitami a dalších zdrojů k procvičování. 

 

 

 

 

 

Posilování dovednosti: 

 

Nápady, jak dovednost upevňovat: jednoduché tipy, jak si s žáky opakovat důležitou 

terminologii, techniky a postupy z daného kroku. Tento oddíl jim ukáže, jak dovednost 

uplatňovat nejen při výuce, ale i v každodenních činnostech. 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení: 

 

Tipy, jak zjistit, jestli žáci daný krok zvládli. Uvádíme vždy několik různých možností, abyste 

si mohli vybrat tu, která se ve vaší situaci hodí nejlépe. Jsou založeny na formativním 

hodnocení: kontrole toho, co už žáci umí a jestli jsou připraveni posunout se k dalšímu kroku. 

Pokud ne, můžete jednoduše upevnit jejich porozumění a sebevědomí tím, že si zopakujete 

předchozí kroky. 
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Cílevědomost 
Schopnost stanovit si jasné, hmatatelné cíle a navrhnout funkční plán, 

jak jich dosáhnout.  
 

Prvních několik kroků výuky této dovednosti je zaměřeno na schopnost 

vynaložit úsilí: žáci se dozvědí, proč je to důležité a jak to v jejich případě 

může vypadat. 

 

V další fázi si osvojí schopnost plánování: naučí se, jak si cíle nastavit a 

rozložit si je na dílčí kroky. V následující části budou pracovat na 

schopnosti reflexe a využití zpětné vazby od ostatních. 

 

V posledních krocích se naučí stanovovat si dlouhodobé cíle a efektivně sledovat, jak postupují 

v jejich plnění. 
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Je zakázáno používat tyto materiály ke komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu držitele práv. 

Bez jeho předchozího souhlasu nesmějí být nijak upravovány.
 

Krok Popis pro žáka Vysvětlení pro učitele 

Krok 0 Umím poznat, když je něco pro mě těžké. 
Žáci dokážou rozpoznat, že je něco pro ně těžké, a 
říct to dospělému. 

Krok 1 Dokážu vysvětlit, co znamená „snažit se, 
jak nejlépe umím“. 

Žáci dokážou vysvětlit, co znamená „snažit se, jak nejlépe 
umím“. 

Krok 2 
Dokážu vysvětlit, proč je důležité snažit 
se, jak nejlépe umím, když se chci 
v něčem zlepšit. 

Žáci chápou, že něco je pro ně těžké často kvůli tomu, že to 
ještě neumí, a že když se budou snažit, jak nejlépe dovedou, 
mohou se v tom zlepšit. 

Krok 3 
Dokážu se snažit, jak nejlépe umím, a jsem 

pak sám na sebe pyšný. 

Žáci vědí, jak to vypadá, když se „snaží, jak nejlépe 

umí“, a jsou po takovém snažení na sebe hrdí. 

Krok 4 

Sám si hledám příležitosti vyzkoušet něco 

náročného a žádám dospělé, aby mi 

zadávali různé výzvy. 

Žáci dokážou v různých kontextech aktivně vyhledávat 

příležitosti vyzkoušet něco náročného (např. požádají 

dospělého, aby jim zadal obtížnější úkol). 

Krok 5 Umím si stanovovat cíle s pomocí učitele 
nebo jiného dospělého. 

Žáci vědí, jak si stanovit jednoduchý, zvládnutelný cíl, a 
zvládají to s pomocí dospělého. 

Krok 6 
Umím si samostatně stanovit cíl, který mi 

umožní vyzkoušet si něco náročného. 
Žáci dokážou zhruba zhodnotit, jak pro ně vypadá 
takový cíl, který jim umožní v něčem se zlepšit. 

Krok 7 Umím si seřadit úkoly podle důležitosti, 
aby se mi můj cíl lépe plnil. 

Žáci si dokážou jednoduchý cíl rozložit na menší kroky a 
ty si seřadit podle důležitosti, aby se jim cíl lépe plnil. 

Krok 8 
Umím zjistit, jaké zdroje k dosažení svých 

cílů potřebuji, a vím, jak se k nim dostat. 

Žáci si uvědomují, že k dosažení svých cílů mohou 

potřebovat další zdroje (lidi, peníze, věci), a umí zjistit, jaké 

zdroje potřebují k dosažení jednoduchého cíle. 

Krok 9 

Umím si samostatně naplánovat, jak 

dosáhnout jednoduchého cíle pomocí 

jeho rozložení na dílčí kroky a získání 

potřebných zdrojů. 

Žáci si dokážou stanovit cíl a naplánovat jeho plnění na 

základě jeho rozložení na dílčí kroky, jejich seřazení podle 

důležitosti a zajištění potřebných zdrojů. 

Krok 10 
Umím efektivně zhodnotit své 

schopnosti a identifikovat, v čem se 

můžu zlepšit. 

Žáci dokážou zanalyzovat a odůvodnit své silné a slabé 
stránky a efektivně určit, jak se mohou dál zlepšovat. 

Krok 11 

Umím sám sebe motivovat 
k samostatnému plnění svých plánů a 
dokážu dosáhnout svého cíle pomocí 
metody SMART. 

Žáci dokážou plánovat plnění svých cílů pomocí 

metody SMART a dosahovat s její pomocí 

dlouhodobějších cílů. 

Krok 12 

Vyhledávám zpětnou vazbu včetně 

konstruktivní kritiky, aby se mi mé 

stanovené cíle lépe plnily. 

Žáci vyhledávají zpětnou vazbu, a to jak pozitivní hodnocení, 

tak konstruktivní kritiku, aby mohli při plnění cílů lépe 

sledovat svůj postup a lépe se jim dařilo jich dosahovat. 

Krok 13 

Umím si na základě zhodnocení svých 
silných a slabých stránek stanovovat 
dlouhodobé cíle v těch oblastech, ve 
kterých bych se rád zlepšil. 

Žáci dokážou zhodnotit, jak realistické jsou jejich 
dlouhodobé cíle, na základě svých silných a slabých 
stránek a ambicí.  

Krok 14 
Umím si dlouhodobý cíl rozdělit na menší 
krátkodobější dílčí cíle, které mi pomohou 
postupně se k němu dopracovat. 

Žáci dokážou rozložit si velký dlouhodobý cíl na snáze 

zvládnutelné dílčí cíle. 

Krok 15 Umím své dílčí cíle a kroky přizpůsobit 
změně okolností. 

Žáci dokážou své naplánované cíle v případě neúspěchů 

nebo změny okolností upravit tak, aby v jejich plnění mohli 

pokračovat dále. 
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Cílevědomost 
Krok 0 
Umím poznat, když je něco pro mě těžké. 

 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 0 žáci dokážou 

rozpoznat, že je něco pro ně těžké, a říct to 

dospělému. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Zkoušet nové věci. 

• Dokončit aktivitu, kterou začali. 

• Vědět, že některé aktivity jsou těžší než 

jiné. 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku se žáci mají naučit, že je 

důležité zkoušet nové věci. Je potřeba, aby si 

uvědomili, že pro každého z nás je občas 

něco těžké, když ale vytrváme a budeme tuto 

věc trénovat, může být pro nás časem 

snadnější. 
 
Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Uveďte žákům příklady nějakých nových 

věcí, které jste v poslední době 

vyzkoušeli. Např.: „Letos jsem na 

dovolené vyzkoušela potápění. Nikdy 

jsem to nedělala, takže jsem z toho byla 

trochu nervózní, ale nakonec to byla 

opravdu legrace.“ Zeptejte se žáků, co 

nového vyzkoušeli nedávno oni. 

•  

 

 

• Vysvětlete, že nové věci mohou být 

někdy náročné a můžeme mít chuť je 

vzdát, vyplatí se ale vytrvat a to, co jsme 

začali, dokončit. Např.: „Když se 

začínáme učit jezdit na kole, je to pro 

nás nejdřív opravdu těžké. Musíme to 

zkoušet znovu a znovu, potom se nám 

to ale začne dařit a nakonec je pro nás 

jízda na kole úplně snadná.“ 

• Na základě nějaké pohádky s žáky 

diskutujte o tom, že nové věci mohou být 

těžké, ale je velice důležité vytrvat a 

nevzdávat je (např. můžete využít 

úryvek z Broučků o tom, jak se Brouček 

učil létat). 

 

Procvičování 
 

1. Zadejte žákům několik jednoduchých 

úkolů, za jejichž splnění dostanou 

hvězdičku (např. složit jednoduché 

puzzle, ochutnat nějaké ovoce, které 

ještě nikdy nejedli, postavit věž z 10 

kostek nebo nakreslit obrázek pomocí 

spojování bodů). Za každou splněnou 

aktivitu jim dejte hvězdičku a zeptejte se, 

jestli pro ně byla lehká nebo těžká.  

2. Zadejte žákům tentokrát o něco těžší 

úkoly (např. sníst misku hrášku hůlkami, 

postavit věž ze špaget a marshmallows, 

skákat 1 minutu přes švihadlo). Během 

aktivit se žáků ptejte, jestli jsou pro ně 
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lehké nebo těžké (nebo mohou ukázat 

palec nahoru/dolů). 

3. Ukažte žákům obrázky běžných činností 

(např. stříhání nůžkami, vybarvování 

obrázku, psaní nebo počítání). Zeptejte 

se žáků, která jim připadá nejlehčí a která 

nejtěžší. Celé třídě na tom vysvětlete, že 

každému připadá lehké a těžké něco 

jiného. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Vytvořte si ve třídě nástěnku, na kterou 

budete zaznamenávat, co nového žáci 

vyzkoušeli (např. pomocí fotek s popisky). 

Ukažte jim příklady (z různých oblastí 

života).  

2. Když si všimnete, že některý z žáků zkusil 

něco nového a nevzdal to, pochvalte ho a 

řekněte o tom ostatním. 

3. Na konci dne si s celou třídou povídejte o 

tom, jestli vyzkoušeli (a případně i 

dokončili) něco nového, a vyzvěte je, aby 

vám řekli či ukázali, jestli to bylo lehké 

nebo těžké. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

• Jak dobře si žáci dokážou uvědomit a 

vyjádřit, že je pro ně něco těžké, můžete 

zjistit, když se jich při různých aktivitách 

na to budete ptát. Žáci mohou odpovídat 

slovy, gesty nebo ukazovat na nějakou 

vizuální pomůcku. 

• Pozorujte, jestli se žáci zapojují do 

nových aktivit, dokážou u nich vytrvat a 

dokončit je. 
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Cílevědomost 
Krok 1 
Dokážu vysvětlit, co znamená „snažit se, jak nejlépe umím“. 

 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 1 žáci dokážou 

vysvětlit, co znamená „snažit se, jak nejlépe 

umím“. 

 

V tomto kroku nejde o to, aby se žáci snažili 

ze všech sil při všem, co dělají, ale o to, aby 

pochopili, co to znamená. 

 

Když si všimnete, že se žáci při něčem snaží, 

jak nejlépe dovedou, řekněte jim to, aby si 

mohli tento pojem spojit s něčím konkrétním. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, co znamená „snažit se, jak 

nejlépe umím“. 

• Vysvětlit, jak to může v různých 

situacích vypadat. 

 

Výuka kroku 
 

Je potřeba žákům vysvětlit, že „snažit se, jak 

nejlépe umím“, znamená snažit se při nějaké 

činnosti opravdu hodně, ze všech sil, 

a ukázat jim příklady toho, jak to vypadá ve 

všech možných aktivitách, např. při sportu, 

při čtení atd. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Definujte si, co znamená „snažit se, jak 

nejlépe umím“: „Snažit se nejvíc, jak  

 

• dokážu, abych mohl být na sebe hrdý, 

že jsem něco zvládl.“ 

• Uveďte žákům příklad, když jste se 

snažili, jak nejlépe umíte, vy: „Snažila 

jsem se, jak nejlépe jsem uměla, když 

jsem včera vařila doma večeři, protože 

jsem připravovala velice těžký recept 

a chtěla jsem, aby to celé rodině moc 

chutnalo.“ 

• Zeptejte se žáků, jak by doplnili větu: 

„Snažil jsem se, jak nejlépe jsem uměl, 

když jsem...“ 

• Přečtěte si s žáky nějaký příběh, ve 

kterém se někdo snaží, jak nejlépe umí 

(např. pohádku O veliké řepě). 

Procvičování 
 

1. Povídejte si s celou třídou o tom, co 

všechno jste ten den dělali (případně jim 

vizuálně napovězte, ukažte na věc, 

kterou jste používali apod.). Zaprvé 

žákům řekněte, kdy se snažili, jak nejlépe 

uměli, následně diskutujte o tom, jak to 

vypadalo. Potom je vyzvěte, aby se sami 

zamysleli nad tím, při čem ještě se ten 

den snažili, jak nejlépe umí. 

2. Ukažte žákům obrázky, na nichž se lidé 

více nebo méně snaží (např. fotku 

běžeckého závodu). Vysvětlete jim, že to, 

že je jeden z běžců nejrychlejší, ještě 

nemusí znamenat, že se snaží, jak 
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nejlépe umí: možná je některý jiný 

pomalejší, ale snaží se mnohem víc. 

Zeptejte se žáků, kdo se podle nich snaží, 

jak nejlépe umí, kdo ne a podle čeho to 

poznali. 

3. Rozdělte žáky do skupinek po 3–5. 

V každé skupince určete 2 žáky, kteří 

budou předvádět, že pečou dort. 

Jednomu z nich řekněte, aby dělal, že se 

snaží, jak nejlépe umí, druhému, aby 

dělal, že se nesnaží (první může např. 

předvádět, že si čte různé recepty, druhý 

nebude dělat nic). Nechte dvojice 

2 minuty předvádět, pak je zastavte 

a zeptejte se ostatních žáků, jakého 

rozdílu si mezi oběma postavami všimli: 

„Který se snažil, jak nejlépe uměl? Jak 

jste to poznali? Jak to vypadalo?“ 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Když si všimnete, že se některý z žáků při 

nějaké činnosti snaží, jak nejlépe umí, 

pochvalte ho: „Všiml jsem si, že Martínek 

se při psaní snažil, jak nejlépe uměl, 

protože si po sobě všechno pořádně 

zkontroloval.“ 

2. Aby si žáci mohli připomenout, jak to 

vypadalo, když se snažili, jak nejlépe 

uměli, vyfoťte si to nebo nakreslete 

a někam vyvěste. 

3. Aby si žáci nový krok lépe zapamatovali, 

na konci vyučování jim vždy dejte za úkol 

ústně nebo písemně doplnit větu: „Dnes 

jsem se snažil, jak nejlépe jsem uměl, 

když jsem...“ Např.: „Dnes jsem se snažil, 

jak nejlépe jsem uměl, když jsme počítali 

příklady na čas, a všechny jsem je stihl 

správně spočítat.“ 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

• Jak usilovně se žáci při různých 

aktivitách dokážou snažit, můžete 

sledovat i běžnými metodami, které 

používáte jindy (zaznamenávání 

výsledků a aktivit apod.). 

• Zeptejte se žáků: „Co znamená ‚snažit 

se, jak nejlépe umím‘?“ Nechejte žáky 

nejdřív se samostatně zamyslet, potom 

diskutovat ve dvojicích a nakonec všem 

říct, na co přišli. 
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Cílevědomost 
Krok 2 
Dokážu vysvětlit, proč je důležité snažit se, jak nejlépe umím, když se 

chci v něčem zlepšit. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 2 žáci chápou, že je pro 

nás něco často těžké kvůli tomu, že to ještě 

neumíme. Když se budeme snažit, jak 

nejlépe dovedeme, můžeme se v tom zlepšit. 

 

V předchozím kroku se naučili, jak to vypadá, 

když se „snaží, jak nejlépe umí“. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, co znamená „náročný“, a uvést 

příklady, kdy pro ně bylo něco náročné. 

• Rozpoznat, že je pro ně nějaký úkol 

náročný, a uvědomovat si, že se díky 

němu mohou něco naučit. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku se žáci naučí dvě věci: zaprvé 

rozpoznat, proč je pro ně nějaký úkol 

náročný, zadruhé si uvědomit, že se díky 

němu mohou něco naučit nebo něčemu 

porozumět. 

 

Pochopí, že plnit náročné úkoly je pro ně 

užitečné a jak jim to pomáhá učit se nové 

věci. Je potřeba je chválit a podporovat, aby 

se nestyděli přiznat, že i když se snažili, něco 

pro ně bylo náročné.  

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

• Zopakujte si, co znamená „snažit se, jak 

nejlépe umím“: vyzvěte žáky, aby to 

vysvětlili a uvedli příklady. 

• Definujte si, co znamená „náročný“: 

„Když je pro nás něco náročné, 

znamená to, že je to pro nás těžké.“ 

• Vysvětlete, že pro různé lidi jsou 

náročné různé věci: „Pro někoho je těžší 

čtení, pro někoho zase kreslení.“ 

• Vysvětlete, že když nám něco připadá 

náročné, je to pro nás příležitost naučit 

se něco nového a zlepšovat se v tom 

(např. jízda na kole). 

• Uveďte příklady z vlastního života. 

Např.: „Bylo pro mě velice náročné 

naučit se programovat, takže jsem tomu 

musel věnovat hodně času, ale teď už to 

umím.“ 

 

Procvičování 
 

1. Pověste na tabuli nějaký dost podrobný 

obrázek, který žáci ještě neviděli. Vyzvěte 

je, aby ho zkusili překreslit (řekněte jim, 

že nic takového ještě nekreslili, takže mají 

příležitost zkusit se něco nového naučit). 

Nakonec se žáci projdou okolo 

jednotlivých kreseb a můžete diskutovat o 

tom, co pro ně bylo náročné a co nového 

se naučili nakreslit. 

2. Diskutujte s celou třídou o tom, co nového 

se v poslední době naučili. Ptejte se, co 
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pro ně při učení nové dovednosti bylo 

náročné. 

3. Dejte žákům za úkol nakreslit sama sebe, 

jak dělají něco, co se nedávno naučili. 

Obrázek mohou pojmenovat podle toho, 

co pro ně při učení nové dovednosti bylo 

náročné. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Když si všimnete, že se některý z žáků 

snaží, jak nejlépe umí, zvládnout něco, co 

je pro něj těžké, nahlas ho přede všemi 

pochvalte: „Výborně, Matěji, jsi moc 

šikovný, že jsi to nové slovo, co jsme se 

dnes naučili, psal tak dlouho, dokud se ti 

to nepovedlo správně.“ 

2. Když dokončíte nějaké téma nebo 

aktivitu, vyzvěte žáky, aby se zamysleli 

nad tím, v čem se díky tomu zlepšili a co 

bylo pro ně náročné. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Jak usilovně se žáci při různých 

aktivitách dokážou snažit, můžete 

sledovat i běžnými metodami, které 

používáte jindy (zaznamenávání 

výsledků a aktivit, jejich reakce na vaši 

zpětnou vazbu atd.). 

• Zkontrolujte, jestli vlastní názor žáků na 

to, co je pro ně náročné, vašemu 

pozorování odpovídá (např. pokud vám 

řeknou, že náročné je pro ně používat 

správně příslovce, můžete zkontrolovat, 

jestli to je poznat z jejich písemných 

úkolů). 
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Cílevědomost 
Krok 3 
Dokážu se snažit, jak nejlépe umím, a jsem pak sám na sebe pyšný. 

 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 3 žáci vědí, jak to 

vypadá, když se „snaží, jak nejlépe umí“, 

a jsou po takovém snažení na sebe hrdí. 

 

V předchozím kroku se naučili, co „snažit se, 

jak nejlépe umím“, znamená všeobecně a že 

se díky tomu můžeme zlepšovat. 

 

V tomto kroku se naučí vyvíjet úsilí v různých 

kontextech a být za to na sebe pyšní. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• V různých kontextech ukázat, že se 

snaží, jak nejlépe umí. 

• Ukázat, že když se snažili, jak nejlépe 

uměli, jsou na sebe hrdí. 

 

Výuka kroku 
 

V této fázi by už žáci měli chápat, co „snažit 

se, jak nejlépe umím“, znamená. V tomto 

kroku se mají naučit vyjádřit, že jsou sami na 

sebe pyšní. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Připomeňte žákům, že „snažit se, jak 

nejlépe umím“, znamená pro každého 

něco jiného podle toho, co komu připadá 

náročné. 

 

• Definujte si, co znamená „být na sebe 

pyšný“: „mít sám ze sebe radost, 

protože se mi něco povedlo.“ 

• Uveďte žákům nějaké příklady toho, kdy 

jste se sami snažili, jak nejlépe jste 

uměli, a byli pak na sebe pyšní. Např.: 

„Jsem pyšná na tento obrázek, který 

jsem namalovala, protože mi to trvalo 

hodně dlouho a řekla bych, že se mi 

opravdu povedl.“  

• Aby si žáci mohli lépe představit, jak 

vypadá velké úsilí v různých kontextech, 

vysvětlete jim to na různých školních 

předmětech a mimoškolních aktivitách. 

Např.: „Např. při tanci může ‚snažit se, 

jak nejlépe umím‘, znamenat třeba to, že 

se pilně snažím zapamatovat si nové 

kroky a pak je bezchybně zatančit.“ 

 

Procvičování 
 

1. Při společné diskuzi se žáků zeptejte, kdy 

se jim něco podařilo a byli za to na sebe 

pyšní. 

2. Upravte předchozí aktivitu tím, že se žáků 

zeptáte na konkrétní předmět / téma / 

aktivitu. Např.: „Lucko a Sáro, za co jste 

na sebe byly pyšné dnes v tělocviku při 

fotbale? Tome a Mikuláši, za co jste na 

sebe byli tento měsíc pyšní 

v přírodovědě?“ 

3. Můžete se konkrétně zaměřit na oblast, 

o níž víte, že je pro daného žáka náročná 
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nebo ho moc nebaví. Při různých 

aktivitách dělejte pauzy, kdy žáky 

přerušíte v jejich činnosti a vyzvete je, aby 

se zamysleli, jestli se snaží, jak nejlépe 

umí, a uvědomili si, jak se díky tomu cítí. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Každý den nebo každou hodinu určete 

nějakého žáka, který bude dělat 

„povzbuzovače“. Jeho úkolem bude 

povzbuzovat ostatní, aby se snažili, jak 

nejlépe umí. 

2. Po dokončení různých aktivit dávejte 

žákům za úkol ohodnotit svou práci 

počtem bodů (1–5) a popsat ji nějakým 

slovem, které vyjadřuje, do jaké míry jsou 

na sebe pyšní. 

3. Na konci hodiny, dne nebo týdne se žáků 

zeptejte na to, co se jim v rámci aktivit, 

které jste dělali, nejvíc povedlo. Úspěchy 

nějak vizuálně zaznamenejte. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Pro zhodnocení tohoto kroku můžete 

využít různé metody, kterými běžně 

kontrolujete, zda žáci něčemu rozumí.  

Dále můžete: 

 

• Zkontrolovat, jestli to, jak si žáci sami 

zhodnotili své úsilí, odpovídá vašemu 

pozorování a hodnocení. 
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Cílevědomost 
Krok 4 
Sám si hledám příležitosti vyzkoušet něco náročného a žádám 

dospělé, aby mi zadávali různé výzvy. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 4 žáci dokážou 

v různých kontextech aktivně vyhledávat 

příležitosti vyzkoušet něco náročného (např. 

požádají dospělého, aby jim zadal obtížnější 

úkol). 

 

V předchozích krocích žáci pochopili, co 

znamená „snažit se, jak nejlépe umím“, 

uvědomili si, že díky plnění náročných úkolů 

se mohou zlepšovat, a naučili se vyjádřit, že 

jsou za zvládnutí něčeho náročného na sebe 

pyšní. 

 

V tomto kroku se mají naučit aktivně 

vyhledávat příležitosti něco náročného 

vyzkoušet. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, jak může vypadat příležitost 

zkusit si něco náročného. 

• Poznat, kdy mají při zadaných úkolech 

příležitost zkusit nějakou větší výzvu. 

 

Výuka kroku 
 

Výuka tohoto kroku má dvě části: zaprvé žáci 

zjistí, jak vypadá příležitost vyzkoušet si 

nějakou větší výzvu, zadruhé se naučí 

rozpoznat, kdy se jim při zadaných úkolech 

taková příležitost nabízí. 

Úkolem žáků je pouze identifikovat příležitost 

k větší výzvě, vybrat jim vhodnou výzvu je 

pak už na dospělém. 
 
Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

• Zeptejte se žáků na definici slova 

„náročný“ (případně si ji zopakujte podle 

kroku 3). 

• Definujte si, co je to „větší výzva“: „něco 

nového, náročnějšího, při čem se 

musíme usilovně snažit.“ 

• Diskutujte s žáky o tom, jak může podle 

nich „větší výzva“ vypadat ve vašem 

kontextu a kdy si o ni mohou říct: „Když 

například dočtete zadaný text v učebnici 

dřív než ostatní, o jakou větší výzvu 

byste mě mohli požádat?“   

• Zeptejte se žáků, jaké větší výzvy 

mohou vyhledávat v různých 

kontextech, a nápady zaznamenávejte. 

 

Procvičování 
 

1. Při diskuzi s celou třídou se žáků zeptejte, 

kdy si nějakému dospělému řekli o větší 

výzvu. Proč to udělali? Jak se cítili, když 

jim větší výzvu zadal? 

2. Rozdělte žáky do skupinek a zadejte jim 

příklady různých lidí, kteří úspěšně 

dokončili nějakou aktivitu. Např.: dívka, 

která dokreslila návrh nového typu auta. 

Vyzvěte je, aby ve skupinkách diskutovali 

o tom, jakou další výzvu by teď mohli 
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splnit: „Mohla by třeba vymyslet, jak se její 

typ auta bude jmenovat, nebo ho 

vybarvit.“ Zeptejte se skupinek, co 

vymyslely. 

3. Zadejte žákům nějakou aktivitu, která 

obsahuje ještě nějakou výzvu navíc. 

Např.: postavit věž z novin a izolepy a 

případně dodělat ještě otevírací okna a 

dveře. Během vyrábění žáky vyzývejte, 

aby vám signalizovali, jak se jim práce 

zatím daří, pomocí barev semaforu 

(červená = „to, co zrovna dělám, je pro mě 

náročné“, oranžová = „není to nejtěžší, 

ale ještě se necítím na větší výzvu“, 

zelená = „chci vyzkoušet větší výzvu“). Po 

dokončení úkolu se žáků zeptejte, proč si 

větší výzvu vyzkoušeli nebo proč ne a 

jestli si myslí, že to bylo dobré rozhodnutí. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Rozdávejte žákům „kartičky 

cílevědomosti“ za to, když si během týdne 

nebo vaší hodiny řeknou o nějaký úkol 

navíc a následně ho splní (každému jen 

jednu za týden/hodinu). Získané kartičky 

si žáci někam vystaví. 

2. Používáte-li při výuce dodatečné 

náročnější úkoly běžně, říkejte jim „větší 

výzvy“, aby si žáci pojem zautomatizovali. 

3. Aby se žáci nebáli být upřímní, ujistěte je, 

že vůbec nevadí, když se rozhodnou do 

větší výzvy nepouštět, pokud je pro ně už 

základní úkol náročný. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

Pro zhodnocení tohoto kroku můžete využít 

metody, kterými běžně kontrolujete, jestli žáci 

něčemu rozumí.  

 

Dále můžete: 

 

• Zkontrolovat, jestli to, jak si žáci sami 

hodnotí své úsilí, odpovídá vašemu 

pozorování a hodnocení.  

• Zjistit, jestli žáci umí ústně nebo 

písemně dokončit větu: „Jsem na sebe 

pyšný, že...“ 
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Cílevědomost 
Krok 5 
Umím si stanovovat cíle s pomocí učitele nebo jiného dospělého. 

 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 5 žáci vědí, jak si 

stanovit jednoduchý, rozumný cíl s pomocí 

dospělého. 

 

V předchozím kroku se naučili vyhledávat 

příležitosti vyzkoušet si něco náročného, 

protože je to možnost něco nového se naučit. 

 

V tomto kroku mají pochopit, jak si nejen 

hledat nové výzvy a příležitosti, ale také jak 

si stanovovat konkrétní cíle. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vědět, co znamená „zvládnutelný“ a 

„jednoduchý cíl“. 

• S pomocí si umět zvládnutelný cíl 

stanovit. 

 

Výuka kroku 
 

Je potřeba, aby si žáci uvědomili, že 

stanovovat si cíle je užitečné pouze tehdy, 

když jsou pro nás náročné a někam se díky 

nim posuneme. Proto je dobré začít tím, že 

se žáci zamyslí, co je pro ně náročné. 

Následně si mohou s vaší pomocí zkoušet 

stanovovat různé cíle v různých kontextech. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

•  

 

• Definujte si, co znamená „zvládnutelný“: 

„něco, co můžeme dokázat.“ 

• Definujte si, co je to „jednoduchý cíl“: 

„něco jednoduchého, co bychom rádi 

dokázali.“ 

• Vysvětlete, že je důležité stanovovat si 

zvládnutelné cíle, to ale ještě 

neznamená, že pro nás budou úplně 

snadné. Např.: „Představte si, že vaším 

cílem je naučit se péct dort, což jste ještě 

nikdy nedělali. Zvládnutelným cílem by 

bylo třeba upéct jednoduchý čokoládový 

dort, ale ne 12patrový duhový dort 

s různými příchutěmi.“ 

• Uveďte žákům jako příklad různé 

jednoduché cíle, které jste si někdy 

stanovili vy: „Ve sportu jsem si stanovil 

cíl naučit se jógovou stojku na rukou, 

doma jsme si s rodinou stanovili cíl 

netrávit tolik času u počítače a telefonu 

a víc si spolu povídat.“ 

 

Procvičování 
 

1. Rozdělte žáky do skupinek podle úrovně, 

které dosahují v určitém předmětu nebo 

činnosti, např. v matematice či ve fotbale 

(tak, aby v jedné skupince byli žáci 

zhruba stejné úrovně). Zeptejte se jich, co 

jim v tomto předmětu/činnosti jde dobře a 

co je pro ně náročné. Dejte jim na výběr 

z několika zvládnutelných cílů. Vyzvěte 

je, aby vysvětlili, proč si vybrali právě 
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tento cíl a proč je podle nich pro ně 

zvládnutelný. Následně si zvolený cíl 

mohou zaznamenat někam, kde si ho 

později budou moct připomenout (např. 

do notýsku na zaznamenávání cílů). 

2. Ukažte si, co znamená „zvládnutelný“, na 

příkladech realistických a nerealistických 

cílů. Např.: „Naučit se plést a potom 

uplést šálu“ vs. „naučit se plést a potom 

do konce příštího týdne uplést dárky pro 

všechny své kamarády.“ Vyzvěte žáky, 

aby určili, které z cílů jsou zvládnutelné a 

které ne a proč. 

3. Napište na tabuli různé příklady situací, 

kdy někomu něco jde dobře, ale nějaká 

související věc je pro něj náročná. Např.: 

„Petr umí velice dobře násobky šesti až 

do hodnoty 5 x 6, ale nemůže si 

zapamatovat, kolik je 11 x 6.“ Vyzvěte 

žáky, aby navrhli jednoduché, 

zvládnutelné cíle, které si lidé například 

mohou stanovit. Např.: „Petr si může 

stanovit cíl naučit se násobky šesti až do 

hodnoty 12 x 6.“ Jejich nápady 

okomentujte, případně navrhněte 

vylepšení. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Na konci hodiny nebo aktivity žáky 

vyzvěte, aby si sami (ústně nebo 

písemně) stanovili cíl na příští hodinu. 

Stanovené cíle okomentujte a případně 

upravte tak, aby byly zvládnutelné.  

2. Uprostřed probírání nějaké látky se 

každého žáka samostatně zeptejte, co je 

na ní pro něj zatím snadné a co náročné. 

Navrhněte mu 2–3 cíle a nechte ho vybrat 

si ten, který mu připadá zvládnutelný. 

Pracujete-li s velkou skupinou, můžete to 

udělat i hromadně pro všechny. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte žáky, aby písemně nebo ústně 

definovali pojmy „zvládnutelný“ 

a „jednoduchý cíl“. 

• Sledujte, jak se žákům daří stanovovat 

si vlastní cíle a jak reagují na vaši 

zpětnou vazbu. 
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Cílevědomost 
Krok 6 
Umím si samostatně stanovit cíl, který mi umožní vyzkoušet si něco 

náročného. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 6 si žáci dokážou sami 

stanovovat cíle, které jim poskytnou 

příležitost vyzkoušet si něco, co je pro ně 

náročné. 

 

V předchozím kroku se žáci naučili stanovit si 

jednoduchý, zvládnutelný cíl s pomocí učitele 

nebo jiného dospělého. 

 

V tomto kroku se naučí stanovovat si cíle 

sami. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Uvědomovat si, co je pro ně náročné, 

a chápat, jak to souvisí s možností 

stanovit si nějaký cíl. 

• Samostatně si stanovit nějaký cíl. 

 

Výuka kroku 
 

V kroku 6 už se žáci mají naučit stanovovat 

si cíle sami. Proto je potřeba dát jim víc 

prostoru – vaším úkolem bude pouze je 

správně směrovat a dávat jim zpětnou vazbu. 

 

Problémem ze začátku může být, že si žáci 

budou stanovovat cíle, které nejsou pro jejich 

záměr vhodné nebo pro ně nejsou 

zvládnutelné. 

 

Vaše zpětná vazba by měla být konkrétní, 

soustřeďte se na to, co se jim povedlo a co 

by se dalo zlepšit. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Zkontrolujte, jestli si žáci pamatují 

definici pojmů „zvládnutelný“ a 

„jednoduchý cíl“ z kroku 5. 

• Připomeňte jim, jak si stanovili nějaký cíl 

s pomocí dospělého. Např.: „Minulý 

týden jste si v tělocviku stanovili cíl 

uběhnout okruh za konkrétní čas.“ To 

jim pomůže znovu si uvědomit, jaké cíle 

jsou pro ně zvládnutelné. 

• Definujte si, co znamená „samostatně“: 

„dělat něco sám, bez pomoci někoho 

dalšího.“ Ujistěte žáky, že i když budou 

pracovat samostatně, dáte jim vždy 

zpětnou vazbu, aby věděli, jak se jim to 

daří. 

• Uveďte žákům příklady cílů, které jste si 

sami stanovili, abyste se v něčem 

zlepšili. Např.: splnit nějaký předmět na 

univerzitě, získat titul. Vysvětlete, jak 

jste při tom uvažovali: „Stanovil jsem si 

cíl studovat rok na zahraniční univerzitě. 

Věděl jsem, že to bude náročné, protože 

se budu muset naučit dobře cizí jazyk, 

ale právě to byla velká výzva.“ 
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Procvičování 
 

1. Vyzvěte žáky, aby se zamysleli nad tím, 

kdy jim stanovil nějaký cíl někdo jiný. 

Zeptejte se jich, jak tento cíl souvisel 

s něčím, co pro ně bylo náročné. 

2. Dejte žákům za úkol samostatně se 

zamyslet nad různými příklady situací, 

v nichž je pro někoho něco náročné. 

Vyzvěte je, aby napsali pro každou 

z těchto osob jednoduchý cíl, který jí 

umožní se v náročné věci zlepšit. Např.: 

„Pro olympijskou plavkyni je náročné 

plavat na dlouhé vzdálenosti. Může si 

proto stanovit cíl uplavat minimálně 

dvakrát týdně alespoň 1 km.“ 

3. Zadejte žákům (ve skupinkách nebo 

samostatně) nějaký náročný úkol. Např. 

napsat krátký text určitého žánru, který 

dobře neznají, nebo postavit nějakou 

konstrukci ze špaget a marshmallows. Po 

splnění úkolu se jich zeptejte na dvě věci, 

které jim šly dobře, a jednu věc, v níž by 

se rádi zlepšili. Dejte jim za úkol stanovit 

si zvládnutelný cíl, který jim k tomu 

pomůže, a řekněte jim, že za týden si úkol 

zopakujete. 

4. Dejte žákům za úkol stanovit si několik 

novoročních předsevzetí. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Dejte žákům za úkol si stanovené cíle 

někam zaznamenávat, aby mohli 

sledovat, jak se jim daří je plnit. 

Pokládejte jim otázky, které je nasměrují 

ke správnému uvažování: „Když se vám 

povedlo nějakého cíle dosáhnout, co si 

myslíte, že vám k tomu pomohlo? Museli 

jste některý stanovený cíl změnit? Proč?“ 

2. Každý týden žáky vyzvěte, aby celé třídě 

řekli, jaké cíle si stanovili. Dejte jim 

zpětnou vazbu, případně vyzvěte ostatní, 

aby stanovené cíle také okomentovali. 

3. Chvalte žáky, když se jim podaří stanovit 

si cíl, který jim umožní vyzkoušet nějakou 

výzvu: „Chválím Aničku že si dala za cíl 

přečíst knížku od Boženy Němcové, 

protože obyčejně si vybírá knížky, které 

nejsou psány tak složitým jazykem.“ 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte žáky, aby vysvětlili, co 

znamená „samostatně si stanovit nějaký 

cíl“, a uvedli příklad. 

• Dejte žákům za úkol ústně nebo 

písemně si navzájem zhodnotit, jaké cíle 

si stanovili (mohou např. hodnotit, jak 

zvládnutelné nebo jak náročné 

spolužákovy cíle jsou). Zároveň tím 

ukážou, jak dobře stanovování cílů 

pochopili. 
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Cílevědomost 
Krok 7 
Umím si seřadit úkoly podle důležitosti, aby se mi můj cíl lépe plnil. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 7 si žáci dokážou 

jednoduchý cíl rozložit na dílčí kroky a ty 

seřadit podle důležitosti, aby se jim cíl lépe 

plnil. 

 

V předchozím kroku si začali samostatně 

stanovovat cíle tak, aby se zlepšili v něčem, 

co je pro ně náročné. 

 

V tomto kroku se mají naučit naplánovat si 

plnění svých cílů na základě toho, že si je 

rozloží na snadněji zvládnutelné části. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Chápat, jaký je rozdíl mezi pojmy „cíl“ a 

„krok“. 

• Vědět, jak přiměřený „krok“ zhruba 

vypadá. 

• Seřadit si kroky podle důležitosti, aby se 

jim cíl lépe plnil. 

 

Výuka kroku 
 

Zaprvé je potřeba, aby si žáci ujasnili, jaký je 

rozdíl mezi pojmy „cíl“ a „krok“. 

 

Následně se budou učit rozdělit si cíl na 

přiměřené kroky, nakonec zjistí, jak je seřadit 

podle důležitosti. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Vyzvěte žáky, aby definovali pojem „cíl“. 

• Definujte si, co je to „krok“: „dílčí jednání, 

které nám pomůže dosáhnout cíle.“ 

• Uveďte žákům příklady jednoduchých 

cílů a kroků, z nichž se jejich plnění 

skládá. Např.: „V naší rodině jsme si 

stanovili cíl netrávit tolik času před 

televizí a na telefonech. Jedním z kroků, 

který nám k tomu pomohl, bylo vytvořit 

si v jídelně ‚trezor na mobily‘, do kterého 

musí každý před večeří telefon odložit.“ 

• Předveďte žákům, jak si kroky seřadit 

podle důležitosti. Ze začátku můžete 

použít třeba lepicí papírky nebo 

interaktivní tabuli, abyste jednotlivé 

kroky mohli přesunovat tam a zpět. 

a) Sepište si všechny dílčí kroky, které 

nám ke splnění cíle pomohou. Např.: 

„Když je naším cílem naučit se hrát na 

klavír, můžeme podniknout třeba 

následující kroky: zapsat se na hodiny 

klavíru, zeptat se kamarádů, kdo 

z nich na klavír hraje, koupit si noty 

atd.“ 

b) Až budete mít seznam všech kroků 

hotový, společně s žáky určujte, které 

z nich je potřeba udělat jako první, a ty 

posunujte v seznamu nahoru: 

„V případě hry na klavír je 

nejdůležitější zajistit si nejdřív přístup 

ke klavíru.“ 

c) Zhodnoťte, jak velký dopad budou mít 

jednotlivé kroky na splnění cíle: ty 

s větším dopadem je také dobré 
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přesunout na vyšší příčku. „V našem 

příkladu bude mít největší dopad 

zapsat se na hodiny klavíru.“ 

d) Zhodnoťte, kolik času a úsilí je potřeba 

na jednotlivé kroky vynaložit. 

Vysvětlete žákům, že je to nutné brát 

v úvahu, když chceme něco plánovat: 

„Kdybych chtěl za šest týdnů na 

rodinné oslavě zahrát písničku, 

potřebuji vědět, kolik času trvá ji 

nacvičit, abych zjistil, jestli to stihnu, a 

vhodně si čas na cvičení rozvrhnul.“ 

 

Procvičování 
 

1. Vyzvěte žáky, aby třídě řekli, na jakém cíli 

zrovna pracují. Rozdělte je do dvojic 

a dvojicím dejte za úkol společně určit, 

jaké kroky jsou k dosažení cílů obou žáků 

potřeba. Vyzvěte žáky, aby navzájem své 

nápady komentovali. 

2. Uveďte žákům příklady toho, jak mohou 

vypadat přiměřené kroky, a jaké kroky 

jsou naopak příliš velké či nerealistické. 

V uvedeném příkladu by nerealistickým 

krokem bylo např. přihlásit se, že 

zahrajeme klavírní sólo na letošním 

koncertě školního orchestru. Dejte žákům 

za úkol ve skupinkách roztřídit příklady na 

„přiměřené“ a „nerealistické“ a svou volbu 

odůvodnit. 

3. Vyzvěte žáky, aby každý z kroků, na které 

si rozdělili svůj stanovený cíl, zapsali na 

jeden lepicí papírek a papírky potom 

seřadili stejně jako ve výuce kroku podle 

toho, které je potřeba podniknout nejdříve 

a které jsou nejdůležitější. Vyzvěte žáky, 

aby si navzájem svá pořadí okomentovali, 

a také jim dejte zpětnou vazbu. 

4. Vyzvěte žáky, aby si stanovili několik 

předsevzetí. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Návod, jak seřadit kroky vedoucí k plnění 

cílů, si někam ve třídě vyvěste, aby se jím 

žáci mohli inspirovat, až si budou nějaký 

cíl stanovovat. 

2. Vyzývejte žáky, aby si v různých 

kontextech stanovovali cíle a plnili je na 

základě dílčích kroků, které si určí 

a seřadí podle důležitosti a priority. 

Pravidelně kontrolujte, jak se žákům 

plnění cílů daří. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

• Vyzvěte žáky, aby vysvětlili, co 

znamená „samostatně si stanovit nějaký 

cíl“, a uvedli příklad. 

• Dejte žákům za úkol ústně nebo 

písemně si navzájem zhodnotit, jaké cíle 

si stanovili (mohou např. hodnotit, jak 

zvládnutelné nebo jak náročné 

spolužákovy cíle jsou). Zároveň tím 

ukážou, jak dobře stanovování cílů 

pochopili. 
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Cílevědomost 
Krok 8 
Umím zjistit, jaké zdroje k dosažení svých cílů potřebuji, a vím, jak se 

k nim dostat. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 8 žáci dokážou zjistit, 

jaké zdroje potřebné k dosažení svých cílů už 

mají k dispozici a jaké jim chybí. 

 

V předchozím kroku se naučili rozložit si 

stanovený cíl na dílčí kroky a ty seřadit podle 

důležitosti, aby se jim cíl lépe plnil. 

 

V tomto kroku se naučí zjistit, jaké zdroje 

potřebují ke splnění každého z kroků při 

dosahování celkového cíle. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, co v kontextu stanovování cílů 

znamená pojem „zdroj“. 

• Zjistit, jaké zdroje potřebují ke splnění 

jednotlivých dílčích kroků při plnění 

svého celkového cíle. 

• Zajistit si přístup k různým zdrojům. 

 

Výuka kroku 
 

Je potřeba, aby si žáci uvědomili, že 

k dosažení některých cílů budou potřebovat 

využít různé další zdroje. Užitečné pro ně 

bude rozmyslet si, jaké zdroje potřebují ke 

splnění každého z dílčích kroků (některé 

zdroje se mohou hodit i ke splnění více 

kroků). 

 

Když určí všechny zdroje, které potřebují, 

musí se pokusit získat ty, které nemají. V této 

fázi budou zatím se získáváním různých 

zdrojů potřebovat pomoct. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Zkontrolujte, jestli žáci vědí, co je to „cíl“ 

a „krok“. 

• Definujte si, co je to „zdroj“: „někdo nebo 

něco, kdo/co nám poskytne potřebnou 

pomoc/informace.“ 

• Společně s celou třídou utvořte seznam 

různých zdrojů, které mohou být při 

plnění cílů užitečné. Např.: internet, 

knihy, papír. 

• Uveďte žákům příklady zdrojů, které se 

hodí k dosažení konkrétních cílů: „Když 

je mým cílem naučit se rychleji 

sprintovat, krokem k tomuto cíli může 

být posilovat dvakrát týdně nohy, takže 

zdrojem, který potřebuji, je tělocvična.“ 

• Řekněte žákům, jaké zdroje mají 

k dispozici tam, kde se učíte, jaké jsou 

jim k dispozici jinde a jaké dostupné 

nebudou: „V našem příkladu o 

sprintování bude pro nás 

nedosažitelným zdrojem olympijský 

trenér, naopak zdrojem, který použít 

můžeme, je místní tělocvikář.“ Diskutujte 

s žáky o tom, jak se dají zdroje, které 

jsou dosažitelné, získat. 
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Procvičování 
 

1. Ukažte žákům dva soubory kartiček: 

jeden s různými cíli a druhý s různými 

zdroji. Vyzvěte je, aby přiřadili každý zdroj 

ke správnému cíli. 

2. Vyzvěte žáky, aby ostatním řekli, na 

plnění jakého cíle teď pracují a na jaké 

kroky si ho rozložili. Dejte jim za úkol ve 

dvojicích vytvořit myšlenkovou mapu 

různých zdrojů, které by jim mohly pomoct 

každý krok splnit. 

3. Navažte na předchozí aktivitu a vyzvěte 

žáky, aby si ve dvojicích nebo ve 

skupinkách zaznamenali, co by někomu 

napsali nebo řekli, aby získali přístup ke 

zdrojům, které potřebují. Např. mohou 

napsat zprávu učiteli, ve které ho prosí, 

jestli by jim s něčím nepomohl, nebo si 

zapsat, co by řekli knihovníkovi, kdyby 

potřebovali najít v knihovně nějakou 

knihu. Zdůrazněte jim, že je potřeba jasně 

dané osobě vysvětlit, proč tento zdroj 

potřebují. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Vystavte seznam různých zdrojů 

s informací, jak je získat, aby se jím žáci 

mohli při plnění svých cílů inspirovat. 

Pokud jste ve škole, můžete uvést zdroje 

vztahující se k různým školním 

předmětům pro podporu 

cílů   souvisejících s výukou. 

2. Každý týden si vyberte několik žáků, kteří 

ostatním řeknou, jaké zdroje potřebují ke 

splnění nějakého cíle a jakým způsobem 

by se podle nich daly získat.  

3. Vyzvěte žáky, aby vytvořili vlastní 

seznam, kam si budou zapisovat různé 

zdroje a informace o tom, jak je získat. 

Později se jim může hodit, když bude 

potřeba některé zdroje použít opakovaně. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Zkontrolujte, jaké zdroje si žáci 

zaznamenali do svého vlastního 

seznamu a jestli je k plnění daných 

kroků vybrali správně. 

• Jak žáci rozumí tomu, jaké zdroje se 

hodí k jakým cílům, zjistěte 

pozorováním aktivity 1 z procvičování 

kroku. 
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Cílevědomost 
 Krok 9 
 Umím si samostatně naplánovat, jak dosáhnout jednoduchého cíle 

 pomocí jeho rozložení na dílčí kroky a získání potřebných zdrojů. 

 

Vysvětlení pro učitele 
Při zvládnutém kroku 9 si žáci dokážou 

samostatně stanovit zvládnutelný cíl a 

naplánovat jeho plnění pomocí dovedností, 

které se naučili v krocích 6–8: umějí si ho 

rozložit na dílčí kroky, seřadit si je podle 

důležitosti a priority a získat zdroje potřebné 

k jeho splnění. 

 

V předchozích krocích si začali sami 

stanovovat cíle, naučili se rozložit si je 

s pomocí učitele na dílčí kroky a zajistit si 

zdroje potřebné k jejich plnění. 

 

V tomto kroku všechny tyto dovednosti spojí 

dohromady a naučí se samostatně 

naplánovat, jak dosáhnout cíle, který si 

stanovili. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, proč je důležité naplánovat si, 

jak budou při plnění cíle postupovat, a 

jak se takový plán dělá. 

• Stanovit si nějaký cíl a přesně si 

naplánovat, jak ho dosáhnou. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku se žáci mají naučit spojit 

dohromady všechno, co si osvojili doposud: 

stanovit si zvládnutelný cíl, rozložit ho na dílčí 

kroky, ty seřadit podle důležitosti a priority, 

zjistit, jaké zdroje ke splnění cíle potřebují, a 

opatřit si je. 

 

Je důležité na předchozí kroky odkazovat 

a připomínat, jaké aktivity už jste zvládli, aby 

si žáci uvědomili, že teď mají jen samostatně 

spojit dohromady, co už si vyzkoušeli ve 

dvojicích nebo skupinkách. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Připomeňte, jak si stanovit jednoduchý 

cíl, rozložit ho na dílčí kroky, seřadit je 

podle důležitosti a priority a zajistit si 

potřebné zdroje (pro další informace viz 

případně kroky 6–8). 

• Vysvětlete žákům, že když tento postup 

spojí dohromady, budou mít 

naplánovaný celý proces plnění cíle. Mít 

konkrétní plán jim pomůže cíle efektivně 

dosáhnout. 

• Uveďte žákům sérii otázek, která jim 

s plánováním plnění cíle pomůže: „Jaký 

je můj cíl? Z jakých kroků se skládá? 

Který z nich je nejdůležitější? Kolik času 

mi plnění cíle zabere? Jaké potřebuji 

zdroje?“ Celý proces jim vysvětlete na 

nějakém příkladu a modelový příklad jim 

ve třídě někam vyvěste. 
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Procvičování 
 

1. Dejte žákům za úkol samostatně rozepsat 

všechny fáze plánování cílů a ke každé 

připsat, jak přispívá ke splnění cíle. 

Mohou si například nakreslit diagram 

jednotlivých fází nebo si každou označit 

jinou barvou. 

2. Vyzvěte žáky, aby si každý zvolil nějakou 

výzvu, která ho brzy čeká. Rozdělte je do 

dvojic a dejte jim za úkol diskutovat o tom, 

co na této výzvě bude asi náročné, a 

naplánovat si její plnění. Žáci se ve 

dvojicích mají navzájem kontrolovat, jestli 

postupují správně, a svůj postup umět 

obhájit. 

3. Dejte žákům za úkol samostatně 

vypracovat plán přípravy ke 

zkoušce/testu. Vyzvěte je, aby si stanovili 

cíl (např. určitou známku, kterou by chtěli 

dostat) a nejdůležitější kroky (témata, 

která si mají zopakovat). Sledujte, jak se 

žákům daří využívat různé zdroje (výuku 

ve škole, pomoc spolužáků, učebnice 

atd.). 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Vyvěste si ve třídě sérii pomocných 

otázek pro plánování plnění cílů, aby je 

žáci měli při plánování vlastních cílů na 

očích. 

2. Pobízejte žáky, aby si v různých 

kontextech stanovovali cíle a vždy si 

přesně naplánovali jejich plnění. 

Pravidelně kontrolujte, jak se jim daří 

podle plánu postupovat. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Poté, co žáci plnění nějakého cíle podle 

plánu dokončí, vyzvěte je, aby se na 

plán znovu podívali. Zeptejte se jich: 

„Stanovili jste si zvládnutelný cíl? 

Seřadili jste jednotlivé dílčí kroky 

rozumně? Nezapomněli jste na nějaký 

důležitý krok? Měli jste ke splnění cíle 

správné zdroje? Co byste udělali jinak, 

kdybyste plnění tohoto cíle plánovali 

znovu? Zjistili jste něco, co se vám bude 

hodit i při dalším plánování cílů?“ 

• Dejte žákům zpětnou vazbu o 

následujících bodech: 

a) Jak realistický byl tento cíl pro daného 

žáka? 

b) Rozložil si ho na vhodné kroky? 

c) Správně je seřadil? 

d) Dokázal si bez problémů zajistit 

potřebné zdroje? 

e) Zjistil něco nového, co je užitečné 

zapamatovat si i do budoucna? 
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 Cílevědomost 
 Krok 10 
 Umím efektivně zhodnotit své schopnosti a identifikovat, v čem se 

 můžu zlepšit. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 10 žáci dokážou 

zanalyzovat a odůvodnit své silné a slabé 

stránky a efektivně určit, jak se mohou dál 

zlepšovat. 

 

V předchozích krocích se naučili stanovovat 

si jednoduché cíle a plánovat si jejich plnění. 

 

V tomto kroku se dozvědí, jak zhodnotit své 

schopnosti a na základě toho určit, v čem by 

se mohli zlepšit. Zároveň se tím připraví na 

zvládnutí kroku 11, ve kterém se budou učit 

stanovovat si cíle konkrétněji pomocí metody 

SMART. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Definovat, co jsou to „schopnosti“. 

• Popsat své vlastní schopnosti. 

• Určit, co mohou udělat pro to, aby své 

schopnosti zlepšili. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku je potřeba, aby si žáci 

uvědomili, co všechno zahrnuje pojem 

„schopnosti“. 

 

Nad svými silnými a slabými stránkami se už 

možná někdy zamýšleli, teď se tuto reflexi 

naučí využít při stanovování cílů. 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Definujte si, co jsou to „schopnosti“: 

„soubor našich znalostí a dovedností. 

Zahrnuje např. studijní znalosti nebo 

mezilidské dovednosti.“ 

• Vysvětlete žákům, že své slabé stránky 

bychom neměli vnímat jako něco 

špatného, ale jako něco, co nám zatím 

nejde. Právě naše slabé stránky nám 

nabízejí příležitost se zlepšovat. 

• Vyzvěte žáky, aby se zamysleli, podle 

čeho by mohli posoudit své schopnosti 

(např.: zpětná vazba od učitelů a dalších 

dospělých, studijní výsledky, zpětná 

vazba od spolužáků, koníčky a zájmy, 

věci, které je baví nebo jim jdou). Nápady 

zaznamenávejte. 

• Předveďte jim to na vlastním příkladu: 

„Já např. vím, že mám dobré 

organizační schopnosti, protože mi to 

často říkají kolegové a nadřízení. 

Naopak mou slabou stránkou je projev 

před velkým publikem, protože jsem při 

něm nervózní a nedaří se mi dobře 

vyjádřit, co bych chtěl.“ 

• Uveďte žákům dva jednoduché 

způsoby, jak na základě sebereflexe 

zjistit, v čem se mohou zlepšit: 

a) Zaměřit se na své slabé stránky – 

některé mohou být dobrou příležitostí 

ke zlepšování schopností (např. 

trénovat nějakou sportovní techniku, 

třeba střílení gólů, pokud nám to moc 
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nejde a máme rádi fotbal), na jiných se 

nám pracovat nevyplatí (pokud nás 

nebaví divadlo, nemá cenu hlásit se 

do dramatického kroužku). 

b) Zaměřit se na své silné stránky – 

zamyslet se, v čem jsme dobří nebo 

nás to baví a jak se v tom zlepšit: 

„Protože mám moc ráda umění, 

naučím se vyrábět mozaiky.“ 

 

Procvičování 
 

1. Vyzvěte žáky, aby samostatně vytvořili 

myšlenkovou mapu svých silných a 

slabých stránek a hlavně nezapomněli ke 

každé uvést příklad. Mapu si mohou 

nechat jako upřímnou sebereflexi. 

2. Dejte žákům za úkol vybrat si nějaké 

povolání, o kterém si myslí, že by se pro 

ně mohlo hodit: např. učitel ve škole, 

v mateřské školce, účetní, návrhář. 

Vyzvěte je, aby ve dvojicích (nebo 

samostatně) uvažovali o tom, jak dobře 

by jim toto povolání šlo vzhledem k silným 

a slabým stránkám, které u sebe zjistili, a 

následně se zamysleli nad tím, jakým 

způsobem by se mohli zlepšit, aby práci 

v tomto oboru lépe zvládali. 

3. Dejte žákům za úkol zamyslet se nad 

svými schopnostmi, určit, co by chtěli 

zlepšit, stanovit si jednoduchý cíl, který 

jim k tomu pomůže, a naplánovat si jeho 

plnění (pro více informací viz krok 9). 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Vyzvěte žáky, aby zhodnotili své silné a 

slabé stránky v nějakém konkrétním 

předmětu nebo zájmové činnosti, určili, 

jak by se chtěli zlepšit, a stanovili si 

postup, jakým toho mohou dosáhnout. 

2. Pravidelně kontrolujte, že žáci sami 

uvažují o tom, v čem se mohou zlepšovat, 

a pracují na tom. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

Protože důležitou součástí tohoto kroku je 

sebereflexe, mohou žáci svůj pokrok hodnotit 

i sami, pokud se necítí na to, aby s vámi 

všechny své sebereflexe sdíleli. 

 

• Vyzvěte žáky, aby pomocí barev 

semaforu odpověděli, do jaké míry 

souhlasí s následující větou (zelená = 

„naprosto souhlasím“): „Mám dobrý 

přehled o tom, jaké mám schopnosti, 

a mám jasně naplánováno, jak určité 

konkrétní schopnosti budu zlepšovat.“ 

• Vyzvěte žáky, aby si zaznamenávali, jak 

pokračují v plnění cíle, který si stanovili 

v aktivitě 3 v procvičování kroku. 
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 Cílevědomost 
 Krok 11 
 Umím sám sebe motivovat k samostatnému plnění svých plánů a 

 dokážu dosáhnout svého cíle pomocí metody SMART. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 11 žáci dál rozvíjejí 

schopnost samostatně si naplánovat plnění 

cílů, které nyní doplní o metodu SMART. 

Dozvědí se, co tato metoda obnáší a jak jim 

pomůže dosáhnout rozsáhlejšího cíle. 

 

V předchozím kroku se naučili zhodnotit své 

schopnosti a identifikovat, v čem se mohou 

zlepšit. 

 

V tomto kroku doplní to, co už v oblasti 

plánování cílů umějí, o metodu SMART, která 

jim pomůže plnit své cíle zodpovědněji. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Znát pět kritérií metody SMART. 

• Umět metodu SMART využít pro splnění 

konkrétního cíle. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku žáci zjistí, že metoda SMART 

(v angličtině „chytrý“; podle prvních písmen 

jednotlivých kritérií) jim pomůže naplánovat si 

plnění svého cíle přesněji na základě 

konkrétních kritérií (měřitelnost, lhůta na 

splnění atd.), a naučí se samostatně s její 

pomocí cíle plnit. 

 

Metoda SMART se běžně používá v mnoha 

organizacích, protože lidem pomáhá 

strategičtěji plnit cíle. 

 

Metoda SMART nás učí zkonkretizovat si 

svůj cíl podle následujících kritérií: 
 

• Konkrétnost: Nás cíl musí být 

konkrétní, jasně definovaný. Např.: 

„Chci zvládnout uběhnout 100 m za 15 

sekund.“ 

• Měřitelnost: Dá se zvládnutí cíle nějak 

změřit? Např.: „Můžu si měřit vzdálenost 

a čas.“” 

• Zvládnutelnost: Je cíl zvládnutelný? 

Zhodnotil jsem realisticky své slabé 

stránky? Brání mi něco v jeho splnění? 

Např.: „Teď dokážu uběhnout 100 m za 

20 sekund s tím, že chodím do 

atletického kroužku, kde každý týden 

trénuji. Víc tréninků už by se mi ale těžko 

dařilo skloubit se školními povinnostmi.“ 

• Relevantnost: Pomůže mi metoda můj 

cíl splnit? Je vhodná doba na tomto cíli 

pracovat? Např.: „Teď je na trénování 

běhu nejlepší doba, protože jsou 

prázdniny a mám na to dost času.“ 

• Časový limit: Mám jasně určený 

časový limit pro splnění cíle? Je 

nastavený tak, aby mi byl užitečný, nebo 

mě spíš stresuje? Mám nějaký povinný 

limit? Např.: „Za dva měsíce jsou 

závody.“ 
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Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Vysvětlete žákům, v čem spočívá 

metoda SMART (zkonkretizování cíle 

pomocí 5 kritérií, viz výše). 

• Názorně jim to předveďte (např. na výše 

uvedeném příkladu cíle zrychlit běh). 

• Společně diskutujte o tom, jaký nový cíl 

by si žáci mohli stanovit (např. zlepšit si 

známku v nějakém předmětu), a vyzvěte 

je, aby tento cíl zkusili zkonkretizovat 

pomocí metody SMART. Návrhy 

zaznamenávejte. 

 

Procvičování 
 

1. Dejte žákům za úkol vymyslet cíl, který 

kritériím metody SMART neodpovídá, 

potom si ho vyměnit se spolužákem 

a spolužákův cíl upravit tak, aby kritériím 

odpovídal. 

2. Zeptejte se žáků, na plnění jakých cílů 

zrovna pracují. Dejte jim za úkol své cíle 

konkretizovat pomocí metody SMART 

a ve dvojicích si navzájem zhodnotit, jestli 

odpovídají jejím 5 kritériím. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Vyvěste ve třídě kritéria metody SMART, 

aby je žáci měli při plánování cílů na 

očích. 

2. Vyzývejte žáky, aby metodu SMART 

používali v různých kontextech. 

3. Když žáci pracují na plánování nějakého 

cíle, vždy je na 5 minut zastavte a 

zkontrolujte, jestli správně používají 

metodu SMART. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, zda žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte žáky, aby zapsali plán nějakého 

cíle, který odpovídá kritériím metody 

SMART, a zkontrolujte, jestli na nic 

nezapomněli. 

• Vyzvěte žáky, aby si všechny své cíle, 

které si podle metody SMART naplánují, 

zapisovali, abyste mohli kontrolovat, 

jestli ji používají správně a zda se jim 

daří cíle postupně plnit. 
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 Cílevědomost 
 Krok 12 
 Vyhledávám zpětnou vazbu včetně konstruktivní kritiky, aby se mi mé 

 stanovené cíle lépe plnily. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 12 žáci dokážou 

přijímat zpětnou vazbu včetně konstruktivní 

kritiky, což jim pomůže efektivněji plnit cíle, 

které si stanovili. 

 

V předchozím kroku se naučili plnit 

stanovené cíle pomocí metody SMART. 

 

V tomto kroku se dozvědí, že při dosahování 

cílů jim pomůže konstruktivní zpětná vazba, 

a naučí se, komu si o ni říct. Zároveň si osvojí 

dovednost kriticky posoudit, jak užitečná jim 

určitá zpětná vazba je. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vědět, co je to „konstruktivní zpětná 

vazba“. 

• Umět samostatně určit, kdo jim 

konstruktivní zpětnou vazbu může dát. 

• Zamyslet se nad zpětnou vazbou 

a využít ji k efektivnějšímu plnění cíle. 

 

Výuka kroku 
 

V kroku 8 se žáci naučili, jaké různé zdroje 

mohou při plnění cílů využít, a to včetně 

pomoci od různých lidí. V tomto kroku zjistí, 

jak samostatně určit, na koho se obrátit pro 

získání konstruktivní zpětné vazby. 

 

Naučí se přijímat širší spektrum zpětné 

vazby, než na jakou byli doposud od 

spolužáků a dospělých zvyklí, a to včetně 

konstruktivní kritiky. Je potřeba, aby ukázali, 

že poskytnuté zpětné vazbě rozumějí a umějí 

posoudit, jak jim může pomoct při 

dosahování cílů.  

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Zjistěte, jestli žáci rozumějí pojmu 

„zpětná vazba“: zeptejte se jich na 

definici a příklady. 

• Definujte si, co je to „konstruktivní 

kritika“: „zpětná vazba konkrétně 

zaměřená na to, aby nám pomohla se 

v něčem zlepšit.“ 

• Uveďte příklady osob, kterým je vhodné 

si o zpětnou vazbu v konkrétních 

případech říct: „Když je naším cílem stát 

se spisovatelem, je dobré poprosit o 

zpětnou vazbu třeba místního novináře 

nebo učitele češtiny.“ 

• Vysvětlete, jak zpětnou vazbu efektivně 

využít: 

a) Pečlivě si ji vyslechnout/pročíst. 

b) Stručně ji tomu, kdo nám ji dal, 

zopakovat, abychom se ujistili, že 

jsme ji správně pochopili. 

c) Nebrat si ji osobně – pamatovat, že 

i když může obsahovat kritiku, je 

užitečná a pomůže nám! 
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• Názorně předveďte, jak zpětnou vazbu 

využít. Např.: „Když je mým cílem 

uběhnout 100 m za 15 sekund a od 

trenéra atletiky dostanu zpětnou vazbu, 

že při běhu nepoužívám správnou 

techniku, zapracuji raději na své 

technice než např. na rychlosti.“ 

 

Procvičování 
 

1. Uveďte žákům různé příklady zpětné 

vazby na různé aktivity a dovednosti od 

různých vhodnějších či méně vhodných 

osob (např. zpětnou vazbu na taneční 

vystoupení od profesionálního 

choreografa, učitele zeměpisu a 

gastronomického kritika). Vyzvěte žáky, 

aby ve dvojicích společně vyhodnotili, 

jestli se jedná o vhodný zdroj zpětné 

vazby a co by na základě zpětné vazby 

daná osoba (např. tanečník) měla udělat. 

2. Vyzvěte žáky, aby se ti, kdo si na to 

troufnou, ostatním svěřili s nějakou 

zpětnou vazbou, kterou někdy dostali. 

Zeptejte se jich, jak na ni reagovali a jestli 

jim nějak pomohla/pomáhá při plnění 

určitého cíle.  

3. Poskytněte žákům konstruktivní kritiku 

nějakého úkolu nebo aktivity. Diskutujte 

s nimi o tom, co udělají dál. Bude na 

základě zpětné vazby potřeba na něčem 

pracovat? Kdo ještě by jim o tomto 

splněném úkolu/aktivitě mohl dát zpětnou 

vazbu? 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

V mnoha kontextech je zpětná vazba od 

učitele, na základě níž musí žáci něco zlepšit, 

běžnou praxí. 

 

Tyto strategie jsou zaměřené přímo na 

souvislost mezi zpětnou vazbou 

a samostatným stanovováním cílů. 
 
1. Vyzvěte žáky, aby si založili sešit, do 

něhož si budou zapisovat veškerou 

zpětnou vazbu, kterou dostanou, a vždy 

si k ní poznamenají, co na základě ní 

udělají. 

2. Pravidelně s žáky diskutujte o tom, jakou 

zpětnou vazbu v různých kontextech 

dostávají na svou práci. Vždy se jich 

zeptejte: „Jak vám tato zpětná vazba 

pomůže posunout se ke stanovenému 

cíli?“ 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte žáky, aby napsali definici 

„konstruktivní zpětné vazby“ a uvedli 

příklady. 

• Dejte žákům za úkol zaznamenávat si 

zpětnou vazbu, kterou dostanou. 

Vyzvěte je, aby na jejím základě 

zhodnotili, jak na tom s plněním cílů jsou 

a jestli se podle ní řídí. 
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 Cílevědomost 
 Krok 13 
 Umím si na základě zhodnocení svých silných a slabých stránek 

 stanovovat dlouhodobé cíle v těch oblastech, ve kterých bych se rád 

 zlepšil. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 13 si žáci dokážou 

stanovovat dlouhodobější cíle s ohledem na 

své silné a slabé stránky a na to, v čem by se 

rádi zlepšili. 

 

V předchozích krocích se naučili používat 

metodu SMART a přijímat konstruktivní 

kritiku, aby dokázali efektivněji dosahovat 

stanovených cílů. 

 

V tomto kroku se naučí stanovovat si 

dlouhodobější cíle s ohledem na své silné a 

slabé stránky a oblasti, ve kterých je prostor 

pro zlepšení. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vědět, co je to „dlouhodobý cíl“. 

• Uvažovat nad vlastními dlouhodobými 

cíli. 

• Na základě posouzení svých silných a 

slabých stránek určit, jak jsou tyto cíle 

realistické. 

 

Výuka kroku 
 

Při výuce tohoto kroku jsou žáci většinou ve 

fázi, kdy uvažují o dalším studiu anebo 

kariéře. To je užitečný příklad dlouhodobého 

cíle, který můžete v tomto kroku využít, 

protože se s ním žáci snadno ztotožní. 

 
Žáci by měli být schopni navázat na 

sebereflexi o svých silných a slabých 

stránkách z kroku 11 a podle ní zhodnotit, 

jestli jsou „na správné cestě“ k dosažení cílů, 

které si do budoucna stanovili. 
 
Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Definujte si, co je to „dlouhodobý cíl“: 

„cíl, kterého chceme dosáhnout 

v budoucnosti a k jeho dosažení bude 

potřeba hodně času a plánování.“ 

• Uveďte příklady různých dlouhodobých 

cílů: „Chci se stát stavařem, chci si 

založit vlastní firmu, chci získat 

doktorát.“ 

• Uveďte žákům i příklady jiných než 

kariérních cílů, aby věděli, že 

dlouhodobé cíle můžeme mít ve všech 

možných oblastech života: „Chci si 

našetřit dost peněz, abych si mohla 

naplánovat a podniknout cestu kolem 

světa.“ 

• Uveďte žákům příklad něčích silných 

a slabých stránek a předveďte jim, jak 

se podle nich dají plánovat dlouhodobé 

cíle. Např.: „Luboš umí velice zajímavě 

a charismaticky mluvit, miluje módu a 

umí dobře kreslit. Těžko se mu ale 

pracuje, když ho k tomu nic nenutí, a 

dělají mu problém písemné práce. 

Protože jeho dlouhodobým cílem je stát 

se módním návrhářem, jako první krok 
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by se mohl zkusit přihlásit na stáž do 

nějakého návrhářského studia, kde by si 

tuto práci mohl vyzkoušet v praxi a 

zároveň by mohl pracovat v týmu a 

s vedením, což by mu mohlo 

vyhovovat.“ 

 

Procvičování 
1. Rozdělte žáky do skupinek a dejte jim dva 

soubory kartiček: jeden s různými 

dlouhodobými cíli, druhý s fiktivními 

postavami a popisem jejich silných 

a slabých stránek. Vyzvěte žáky, aby ke 

každé postavě přiřadili na základě jejích 

schopností vhodný kariérní cíl. Následně 

mohou případně postavám navrhnout, na 

čem by měly v dlouhodobém výhledu 

pracovat, aby bylo pravděpodobnější, že 

se jim cíle podaří dosáhnout. 

2. Vyzvěte žáky, aby všem řekli, co by rádi 

v budoucnosti dělali. Pak jim dejte za úkol 

zjistit si více o tom, jaké jsou k tomu 

potřeba dovednosti, diplomy a další 

náležitosti. Nakonec posoudí, jestli dané 

požadavky odpovídají tomu, co by podle 

analýzy svých silných a slabých stránek 

mohli zvládnout. 

3. Dejte žákům za úkol napsat, jak by chtěli, 

aby jejich život vypadal za 5 let. Na 

základě tohoto popisu si mohou stanovit 

ještě další dlouhodobé cíle a připsat si 

k nim, na čem potřebují pracovat, aby jich 

mohli dosáhnout. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Pobízejte žáky, aby své dlouhodobé cíle 

otevřeně sdíleli s ostatními, aby se mohli 

navzájem podporovat.  

2. Zmiňujte dlouhodobé cíle, které si žáci 

pro sebe stanovili, při rozhovorech 

o konkrétních předmětech a činnostech: 

„Jsi předsedou studentské rady a slyšel 

jsem na tebe hodně chvály. Jak bys to 

mohl prezentovat v přihlášce na obor 

Management?“ 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte žáky, aby spolužákům řekli, 

jaké mají dlouhodobé cíle, a sami 

zhodnotili, jak je jejich zvládnutí 

realistické vzhledem k tomu, jaké mají 

v současnosti schopnosti. Spolužáci jim 

mohou dát zpětnou vazbu. 

• Žáci si mohou své dlouhodobé cíle nějak 

vizuálně zobrazit, např. v podobě 

diagramu nebo myšlenkové mapy 

(zkontrolujte, že uvedli také zhodnocení 

svých schopností a reflexi, co jim jde a 

co je ještě potřeba zlepšit, aby cíle mohli 

dosáhnout). 
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 Cílevědomost 
 Krok 14 
 Umím si dlouhodobý cíl rozdělit na menší krátkodobější dílčí cíle, 

 které mi pomohou postupně se k němu dopracovat. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 14 si žáci dokážou 

rozložit velký dlouhodobý cíl na snáze 

zvládnutelné dílčí cíle. 

 

V předchozím kroku se naučili stanovovat si 

dlouhodobější cíle s ohledem na své silné a 

slabé stránky. 

 

V tomto kroku se mají naučit rozdělit si velký 

dlouhodobý cíl na krátkodobější menší cíle, 

jejichž postupné plnění jim pomůže se 

k němu dopracovat. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, co je „dílčí cíl“. 

• Samostatně si rozdělit velký dlouhodobý 

cíl na dílčí krátkodobější cíle. 

• Popsat, jak je jednotlivé krátkodobější 

cíle posunou k cíli celkovému. 

 

Výuka kroku 
 

K rozdělení dlouhodobého cíle na dílčí menší 

cíle mohou žáci využít strategie z kroku 7, 

v němž se naučili rozložit si plnění 

jednoduchého cíle na dílčí kroky a seřadit je 

podle důležitosti a priority. 

 

Rozdílem je, že v tomto kroku budou 

jednotlivé dílčí cíle větší a významnější. 
 

U velkých dlouhodobých cílů není na rozdíl 

od cílů jednoduchých tak snadné představit si 

postup jejich plnění a svůj pokrok. Když si je 

rozložíme, budou nám připadat 

zvládnutelnější. 

 

Je ale potřeba, aby si žáci zanalyzovali, jak 

velké mají dílčí cíle být. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Definujte si, co je to „dílčí cíl“: 

„významný krok kupředu při plnění 

dlouhodobějšího cíle.“ 

• Uveďte příklady dílčích cílů: „Je-li naším 

cílem otevřít si restauraci, mohou být 

dílčí cíle následující: navrhnout strategii 

podnikání, zajistit si finanční prostředky, 

vybrat vhodné prostory a podepsat 

nájemní smlouvu, přebudovat interiér, 

najmout zaměstnance, uspořádat 

slavnostní otevření.“ U každého 

z dílčích cílů diskutujte o tom, jak 

přispívá k cíli celkovému. 

• Vysvětlete, že jednotlivé dílčí cíle se 

mohou skládat z ještě menších 

konkrétních cílů nastavených podle 

metody SMART: „Když si chci zajistit 

finanční prostředky, můžu si za tím 

účelem stanovit cíl např. sejít se 

v příštích 2 měsících alespoň se 

4 potenciálními investory.“ Potřebují-li si 

žáci zopakovat metodu SMART, vraťte 

se ke kroku 11. 
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• Vysvětlete, jak si dílčí cíle seřadit podle 

priority: 

a) Sestavit si seznam dílčích cílů 

potřebných ke splnění stanoveného 

dlouhodobého cíle. 

b) Určit, které z nich je potřeba splnit 

nejdříve. 

c) Zhodnotit, jak velký dopad bude mít 

splnění každého z nich na dosažení 

cíle celkového, případně ty zásadní 

posunout v seznamu výše. 

d) Určit, kolik času a úsilí každý dílčí cíl 

vyžaduje. 

• Vysvětlete žákům: „Rozložit si velký 

dlouhodobý cíl na menší dílčí cíle je 

důležité, protože budeme mít díky tomu 

lepší přehled o tom, jak daleko jsme už 

v plnění celkového cíle postoupili a co 

nám ještě zbývá. Ambiciózní cíle nám 

tak budou připadat realističtější.“ 

 

Procvičování 
 

1. Rozdělte žáky do skupinek a zadejte jim 

nějaký společný dlouhodobý cíl (např. 

kariérní cíl, přestěhovat se do nového 

města, koupit si dům). Dejte skupinkám 

za úkol vytvořit myšlenkovou mapu 

dílčích cílů, které usnadní splnění cíle 

celkového. Poskytněte jim zpětnou 

vazbu, jestli jsou jejich navržené dílčí cíle 

dostatečně velké a zásadní. 

2. Vyzvěte žáky, aby třídě sdělili nějaký 

dlouhodobý cíl, na jehož splnění pracují. 

Dejte jim za úkol rozložit ho na dílčí cíle a 

následně si ve dvojicích vzájemně 

poskytnout zpětnou vazbu. 

3. Vyzvěte žáky, aby samostatně rozepsali 

dílčí cíle, na něž si rozložili nějaký svůj 

dlouhodobý cíl, na lepicí papírky a podle 

postupu z výuky kroku si je pak seřadili. 

Následně si žáci svůj postup mohou 

navzájem zhodnotit, zároveň jim dejte 

zpětnou vazbu i vy. 

4. Dále žáky vyzvěte, aby si dílčí cíle 

rozložili ještě na menší cíle stanovené 

pomocí metody SMART. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Chvalte žáky před celou třídou, když se 

jim povede splnit nějaký dílčí cíl na cestě 

k dlouhodobějšímu cíli: „Výborně, 

chválím Elen, že se jí povedlo získat už 

polovinu rozpočtu na svůj výlet, což si do 

dnešního dne stanovila jako dílčí cíl.“ 

2. Vyzývejte žáky, aby své dlouhodobé cíle 

rozkládali na cíle dílčí a vždy vysvětlili, jak 

daný dílčí cíl určili. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Zeptejte se žáků na definici pojmu „dílčí 

cíl“ a příklady dílčích cílů. 

• Vyzvěte žáky, aby nějaký svůj 

dlouhodobý cíl vizuálně zobrazili, 

doplnili rozdělení na dílčí cíle a každý 

vysvětlili (kontrolujte, jestli používají 

výrazy jako „významný“, „důležitý“, 

„dopad“ apod.). 
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 Cílevědomost 
 Krok 15 
 Umím své dílčí cíle a kroky přizpůsobit změně okolností. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 15 žáci dokážou mít 

nad dílčími cíli, na které si rozložili cíl 

dlouhodobý, nadhled a jsou schopni je 

upravit na základě případné změny okolností. 

 

V předchozím kroku se naučili rozložit si 

dlouhodobý cíl na dílčí krátkodobé cíle. 

 

V tomto kroku se mají naučit rozpoznat 

faktory, při nichž může být potřeba svůj plán 

plnění cílů upravit. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Uvědomovat si, že dílčí cíle nejsou 

neměnné a že plán plnění 

dlouhodobého cíle musí být flexibilní, 

aby se dal upravit v případě změny 

okolností. 

• Určit okolnosti, které mohou mít na 

plnění dlouhodobého cíle vliv.  

• Zrevidovat si své dlouhodobé cíle 

a v případě potřeby naplánovaný postup 

jejich plnění umět upravit. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku se žáci naučí zrekapitulovat si 

své dlouhodobé cíle a v případě potřeby své 

plány přizpůsobit. Je důležité, aby si 

uvědomili, že plánování cílů je flexibilní 

proces, který je potřeba průběžně upravovat. 
 

Naplánovaný postup plnění dlouhodobých 

cílů může ovlivnit mnoho okolností: žák buď 

může změnit názor na to, čeho by chtěl 

dosáhnout, nebo může nastat nějaká 

okolnost, na kterou nemá vliv, např. se změní 

požadavky přijímacích zkoušek na vysokou 

školu. 

 

Žáci by měli být schopni tyto okolnosti 

rozpoznat a vhodně podle nich svůj plán 

plnění dlouhodobého cíle upravit. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Uveďte žákům příklad z vlastní 

zkušenosti, kdy jste museli nějak upravit 

svůj postup plnění dlouhodobého cíle. 

Např.: „Měl jsem cíl odjet na nějakou 

dobu do Austrálie a pracovat tam jako 

sportovní trenér, pak jsem se ale zranil, 

takže abych mohl jet do zahraničí i tak, 

musel jsem si najít jinou, méně fyzicky 

náročnou práci.“ Ukažte žákům, že dílčí 

plány se dají v případě změny okolností 

přizpůsobit. 

• Definujte si, co v kontextu plánování cílů 

znamená „okolnost“: „skutečnost nebo 

událost, která má vliv na plnění cíle.“ 

• Uveďte žákům příklady různých 

okolností, které mohou ovlivnit plnění 

cílů: „zlepšování technologií, finanční 

změny v určitém sektoru, 

nepředvídatelné události (např. nemoc), 

změna zájmů, změna sebedůvěry 

v nějaké oblasti.“ 
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• Uveďte žákům příklad nějakého 

dlouhodobého cíle (chci se stát 

profesionální tanečnicí) a okolnosti, 

která má vliv na jeho plnění (starám se 

o nemocného příbuzného), a společně 

diskutujte o tom, jak by v takovém 

případě mohla vypadat úprava nějakého 

dílčího cíle (např. můžu studovat tanec 

v jiném městě). 

 

Procvičování 
 

1. Vyzvěte žáky, aby ve dvojicích nebo 

samostatně vytvořili myšlenkovou mapu 

různých okolností, které mohou ovlivnit, 

jak úspěšně se jim povede dosáhnout 

nějakého dlouhodobého cíle. 

2. Rozdělte žáky do dvojic a vyzvěte je, aby 

si v nich navzájem sdělili nějaký svůj 

dlouhodobý cíl a dílčí cíle, na které si ho 

rozložili. Na základě diskuze se 

spolužákem si stanoví „plán B“, tedy 

alternativní dílčí cíle, které by mohli použít 

v případě změny okolností. 

3. Dejte žákům za úkol zrevidovat své 

stanovené dlouhodobé cíle a v případě 

zjištění okolností, které vyžadují úpravu 

plánů, navrhnout, jak by takové změny 

mohly vypadat. Dejte žákům zpětnou 

vazbu: vysvětlete jim, zda jsou 

navrhované úpravy vhodné a jestli není 

potřeba vzít v úvahu ještě nějaké další 

okolnosti. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Vyzvěte žáky, aby si zaznamenávali dílčí 

cíle, na které si rozložili cíle dlouhodobé. 

V případě změny okolností si je mohou 

zrevidovat. 

2. Pravidelně se žáků ptejte, jestli nedošlo 

ke změně okolností, která by vyžadovala 

úpravu jejich plánů. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

• Vyzvěte žáky, aby si navzájem poskytli 

zpětnou vazbu ohledně plánů plnění 

svých cílů se zaměřením na vhodné 

úpravy v případě změny okolností. 

• Dejte žákům za úkol rozepsat plány 

plnění svých cílů a doplnit do nich 

i případné změny, na které by mohlo 

dost pravděpodobně dojít. 
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Glosář 
 

Cíl: Záměr nebo zamýšlený výsledek, 

kterého bychom rádi dosáhli. 

 

Dílčí cíl: Významný krok kupředu při 

plnění dlouhodobějšího cíle. 

 

Konstruktivní kritika: Zpětná vazba 

konkrétně zaměřená na to, aby nám pomohla 

v něčem se zlepšit. 

 

Krok: Dílčí jednání, které nám pomůže 

dosáhnout cíle. 

 

Náročný: Těžký, těžko zvládnutelný. 

 

Plánování plnění cíle: Rozložení 

cíle na dílčí kroky, zhodnocení priorit 

a zdrojů. 

 

Priorita: Něco, co je pro nás významnější 

než jiné věci. 

 

Reflexe: Důkladná úvaha o nějaké 

zkušenosti nebo situaci. 

 

Samostatně: Dělat něco sám, bez 

pomoci někoho dalšího. 

 

Schopnosti: Soubor našich znalostí 

a dovedností. Zahrnuje např. studijní znalosti 

nebo mezilidské dovednosti. 

 

Silná stránka: Něco, co dobře umíme 

nebo se při tom cítíme sebevědomě. 

 

Slabá stránka: Něco, co nám nejde 

nebo je to pro nás těžké. 

 

Zdroj: Někdo nebo něco, kdo/co nám 

poskytne potřebnou pomoc/informace. 

 

Zpětná vazba: Reakce, názor na něco. 

 

Zvládnutelný: Něco, co můžeme 

dokázat. 
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Další zdroje 
 
Nabízíme vám spoustu dalších zdrojů, které vám při podpoře rozvoje této dovednosti pomohou: 
 
 

 

Pomůcky 
 

Vytvořili jsme pro vás dokument, v němž najdete přehled výuky všech 

osmi dovedností a dále zásady a nástroje, které vám je pomohou 

uvést do praxe.  
 
 
 

Videa s aktivitami 
 

Naše poutavá 10minutová videa s aktivitami vám pomohou budovat 
dovednosti žáků tak, aby se při jejich sledování soustředili a bavilo je to. 

 
 

 

Materiály k vytištění  
 

Nabízíme plakáty s jednotlivými dovednostmi a s rozpisem jejich výuky 

a diplomy za úspěchy při rozvoji dovedností. 
 
 
 

Hodnotící nástroje  
 

Náš jednoduchý webový hodnoticí nástroj Skills Builder Assess vám 

pomůže rychle zjistit, jak na tom vaši žáci s dovednostmi jsou, přehledně 

vám zobrazí jejich údaje, ukáže vám informativní grafy a souhrny. Dále 

nabízíme nástroj, s jehož pomocí si mohou žáci zhodnotit své vlastní 

dovednosti sami. 
 
 
 
 
 

Tyto zdroje a mnoho dalších informací najdete na 
skillsbuilder.org/hub (v anglickém jazyce) 
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Je zakázáno používat tyto materiály ke komerčním účelům bez předchozího písemného 
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SCHOLA EMPIRICA je nezisková organizace působící již od roku 2003. Dlouhodobě se 

věnuje problematice výchovné práce s dětmi předškolního věku a vzdělávání pedagogů. 

Jejím cílem je přivést léty praxe ověřené přístupy ze zahraničí, které akcentují sociální a 

emoční vývoj dětí jako základ pro jejich budoucí rozvoj v odpovědného člověka (prevence 

agresivity a konfliktního jednání, pozitivní vztah k učení, odpovědnost a samostatnost), a 

tak prostřednictvím vzdělávání přispívat ke zkvalitňování veřejné politiky, zlepšování 

společenského klimatu a občanského soužití. Díky letité spolupráci s univerzitními a 

vědeckými odborníky v oblasti pedagogiky, psychologie a sociálních věd rozvíjí SCHOLA 

EMPIRICA z.s. vzdělávací programy, pořádá pravidelné tematické letní školy pro univerzitní 

studenty z celého světa, umožňuje pedagogům a sociálním pracovníkům stáže 

v zahraničních pracovištích a podílí se na empirických výzkumech aktuálních 

společenských témat. 

 

Více informací nalezne na adrese www.scholaempirica.org  

 


