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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 vůdčí schopnosti definujeme? 

 

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

dovednost přesně obnáší, a komunikovali o ní konzistentním jazykem. U vůdčích schopností to 

platí dvojnásob: velice často v nich žáci vidí pouze autoritu a řízení a neuvědomují si, že jejich 

zásadní součástí je také empatie a rozvoj ostatních lidí. 

 

 „Vůdčí schopnosti“ definujeme jako „schopnost podporovat, povzbuzovat a motivovat 

ostatní tak, aby se nám všem podařilo dosáhnout společného cíle“. 

 

 

Jaká jsou jednotlivá stadia učení se této dovednosti? 

 

V prvních krocích výuky vůdčích dovedností žáky učíme rozvíjet empatii: nejdříve zjišťují, jak 

popsat své vlastní pocity a následně pocity ostatních. V další fázi si osvojují schopnost 

podporovat druhé při rozhodování a dokončování úkolů. Od kroku 8 se učí identifikovat silné 

stránky a zájmy členů svého týmu, aby je na základě těchto informací dokázali efektivně 

motivovat. V posledních krocích se dozvídají o různých stylech vedení lidí, jejich přednostech 

a omezeních a o tom, jak se dají přizpůsobit různým situacím. 
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Proč je tato dovednost důležitá? 
 

Vyučovat specificky vůdčí dovednosti je potřeba zejména proto, abychom vyvrátili mylnou zažitou 

představu, že někteří lidé jsou „rozenými vůdci“ a že pouze tito lidé dokážou řídit ostatní. Jako 

„rozené vůdce“ většinou vnímáme nejsebevědomější mladé lidi s dobrými vyjadřovacími 

schopnostmi a emoční inteligencí, tedy dovednostmi, které jsou často považovány za klíčové 

faktory úspěšného vedení ostatních. Těmto žákům jsou poté ve škole i v mimoškolních aktivitách 

častěji svěřovány vůdčí role (např. ve studentské radě), zatímco méně sebevědomí studenti 

takovou příležitost k trénování vůdčích schopností nedostanou. Povede-li se nám tuto „zastaralou 

představu“, že vůdčí schopnosti jsou vrozeným talentem (Dweck, 2012), zvrátit, poskytneme tak 

příležitost procvičovat a rozvíjet je všem žákům. 

 

Tím, že žákům dáme šanci rozvíjet vůdčí schopnosti, podpoříme i jejich studijní úspěchy, což 

prokázaly výsledky několika výzkumů zaměřených na vztah mezi vůdčími dovednostmi 

a akademickými výsledky (Astin, 1993; Chapman, Toolsie-Worsnup & Dyck, 2006). Když mají 

studenti příležitost využívat organizační, komunikační a motivační schopnosti k tomu, aby dovedli 

svůj tým ke společnému cíli, trénují tím zároveň dovednosti zásadní pro úspěch při studiu. 

Výborné výsledky totiž mají studenti motivovaní, kteří si školní práci dokážou dobře zorganizovat 

a o případných nedorozuměních umějí efektivně komunikovat.  

 

Při přípravě studentů na budoucí povolání je dobré brát na vědomí, že zaměstnavatelé si více 

cení těch absolventů, kteří prokážou, že mají s vedoucími pozicemi zkušenosti: např. zastávali 

nějakou funkci ve studentské radě nebo vedli sportovní tým. Práce na vedoucích místech je často 

vnímána jako prestižní: vedoucí může přinášet změny, má vyšší plat a větší nezávislost. Když 

studenty naučíme mluvit o sobě jako o vůdčích osobnostech, dodáme jim tím i sebevědomí 

potřebné k tomu, aby se o takové pozice mohli ucházet. 
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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.  
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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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Vůdčí schopnosti 
Schopnost podporovat, povzbuzovat a motivovat ostatní tak, aby se nám 

všem podařilo dosáhnout společného cíle. 

 

V prvních krocích výuky vůdčích dovedností žáky učíme rozvíjet empatii: 

nejdříve zjišťují, jak popsat své vlastní pocity a následně pocity ostatních. 

V další fázi si osvojují schopnost podporovat druhé při rozhodování a 

dokončování úkolů. 

 

Od kroku 8 se učí identifikovat silné stránky a zájmy lidí, které vedou, aby na základě těchto 

informací dokázali svůj tým efektivně motivovat. 

 

V posledních krocích se dozvídají o různých stylech vedení lidí, jejich přednostech a omezeních 

a o tom, jak se dají přizpůsobit různým situacím. 
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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 Někdy dokážu popsat, jak se cítím. 
Žáci dokážou v některých případech jednoduchým 
způsobem popsat své pocity dospělému, kterému 
důvěřují. 

Krok 1 Umím popsat, jak se cítím, svému týmu. 
Žáci dokážou popsat a vysvětlit, jak se cítí, skupině 

spolužáků, s nimiž spolupracují. 

Krok 2 Umím popsat, jak se cítí členové mého 
týmu. 

Žáci dokážou popsat, jak se cítí ostatní členové jejich týmu, 

a projevit základní míru empatie a vnímavosti vůči druhým. 

Krok 3 
Umím rozdělit úkoly tak, aby měl každý 
z týmu něco na práci, a umím členům svého 
týmu pomoct, když to potřebují. 

Žáci dokážou rozdělit práci tak, aby měl každý člen týmu 

nějaký úkol, a poznají, když některý člen týmu potřebuje 

podporu nebo asistenci. 

Krok 4 
Umím převzít zodpovědnost za to, že 

členové mého týmu splní své úkoly včas. 

Žáci dokážou efektivně rozdělit úkol mezi členy svého týmu 

a zajistit, aby svou práci všichni dokončili včas. 

Krok 5 

Umím svému týmu pomoct dojít 

k rozhodnutí, se kterým bude většina členů 

spokojena, a dokončit tak zadaný úkol. 

Žáci dokážou přispět do týmové diskuze tak, aby se 

členové shodli na tom, co podniknou, a tým díky 

tomu mohl dokončit svůj úkol. 

Krok 6 
Umím řešit neshody mezi členy svého 

týmu. 

Žáci dokážou v roli vedoucího řešit neshody mezi členy 

svého týmu (např. hlasováním). 

Krok 7 

Umím zhodnotit své silné a slabé stránky a 

vím, jak jejich znalost nejlépe využít při 

vedení týmu. 

Žáci dokážou reflektovat své silné a slabé stránky a vědí, 

jak jejich znalost nejlépe využít při vedení týmu. 

Krok 8 Umím popsat silné stránky a zájmy 
členů svého týmu. 

Žáci dokážou rozpoznat a popsat, jaké silné stránky mají 

členové jejich týmu a co je zajímá. 

Krok 9 
Umím využít znalost silných stránek členů 
svého týmu k tomu, abychom úspěšně 
splnili týmový úkol. 

Žáci dokážou základním způsobem využít znalost 

silných stránek a zájmů členů svého týmu k tomu, 

aby jim podle toho přidělili vhodné úkoly (a dokážou 

svůj postup vysvětlit). 

Krok 10 
Poznám, že se v mém týmu schyluje ke 
konfliktu, a vím, jakými strategiemi můžu 
takovou situaci vyřešit. 

Žáci dokážou rozpoznat, že se v jejich týmu schyluje ke 

konfliktu, a znají základní strategie, jak pomocí rozhovoru 

počínající problémy vyřešit. 

Krok 11 Umím popsat různé způsoby, jak svůj 
tým motivovat. 

Žáci rozumí tomu, jakou roli hraje při vedení týmu 

schopnost jeho členy motivovat, a dokážou svůj 

tým motivovat pomocí několika jednoduchých 

metod. 

Krok 12 Umím podle situace upravovat, jakým 
způsobem svůj tým motivuji. 

Žáci dokážou zvolit vhodný způsob, jak motivovat 
svůj tým, v závislosti na situaci. 

Krok 13 
Umím popsat různé styly vedení týmu a 
vysvětlit, který podle svého názoru 
používám já a proč si to myslím. 

Žáci vědí, že existují různé styly vedení týmu, a dokážou 

posoudit, kterému z nich se sami nejvíce blíží. 

Krok 14 

Umím vysvětlit, jaká pozitiva a negativa 

mají jednotlivé styly vedení, a uvědomuji si, 

jaké nedostatky má styl, ke kterému mám 

blízko já. 

Žáci vědí, že každý styl vedení má různá pozitiva a 

negativa, a dokážou popsat negativa vlastního stylu. 

Krok 15 
Umím zvolit vhodný styl vedení vzhledem 

ke kontextu a členům svého týmu. 

Žáci dokážou zvolit a využít nejvhodnější styl vedení pro 

danou situaci. 
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Vůdčí schopnosti 
Krok 0 
Někdy dokážu popsat, jak se cítím. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 0 žáci dokážou 

v některých případech jednoduchým 

způsobem popsat své pocity dospělému, 

kterému důvěřují. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Ukázat, jak se cítí, prostřednictvím řeči 

těla. 

• Ukázat, jak se cítí, různými jinými 

způsoby. 

• Popsat své pocity někomu, koho dobře 

znají. 

 

Výuka kroku 
 

Zaprvé je potřeba žáky naučit, jak rozpoznat 

a pojmenovat základní emoce: radost a 

smutek. Zadruhé se musí naučit rozpoznat 

své vlastní emoce a říct, jak se cítí, někomu, 

koho znají a důvěřují mu.  
 
Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• S využitím vizuálních pomůcek žákům 

vysvětlete, co znamená, když je někdo 

veselý a smutný. Ukažte jim na obrázku 

někoho veselého a někoho smutného 

a zeptejte se jich, jak se tito lidé cítí. 

• Zeptejte se žáků: „Podle čeho jste 

z obrázku poznali, že je tento člověk 

veselý/smutný?“ Žáci by měli zmiňovat 

výraz tváře a řeč těla. 

• Různými způsoby žákům ukažte, jak se 

dá vyjádřit radost: nahlas řekněte: „Jsem 

veselý!“, předveďte široký úsměv, 

ukažte prstem na obrázek veselého 

obličeje, můžete také ukázat palec 

nahoru. Následně předveďte, jak 

vyjádřit, že jste smutní: řekněte: „Jsem 

smutný!“, zamračte se, ukažte na 

obrázek smutného obličeje, ukažte 

palec dolů. 

• Uveďte příklady situací, kdy může být 

užitečné někomu říct, jak se cítíme. 

Např. když jsme smutní, protože jsme se 

nějak poranili, nebo když máme radost, 

protože jsme dostali dárek. 

 

Procvičování 
 

1. Zeptejte se žáků, jak se cítí (a názorně jim 

to mimikou předveďte): „Jsi dnes veselý 

(úsměv), nebo smutný (zamračení)?“ 

Zkopírujte výraz jejich tváře a buď po nich 

zopakujte, nebo sami vyslovte, jak se cítí, 

abyste jim správné vyjádření 

potvrdili/předvedli. 

2. Dejte žákům dva obrázky: veselého 

smajlíka a smutného smajlíka (můžete je 

přilepit na špejli, aby se jim lépe držely). 

V různých okamžicích v průběhu dne 

žáky vyzývejte, aby ukázali smajlíka 

podle toho, jak se zrovna cítí, a zároveň 

se tak sami zatvářili (názorně jim vždy 

veselý a smutný výraz sami předveďte). 
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3. Přečtěte si nějakou pohádku, v níž mají 

postavy různé pocity (např. Emušáci). 

Vyzvěte žáky, aby popsali, jak se postavy 

cítí. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Vyrobte si „nástěnku radosti a smutku“. 

Vyfoťte žáky, jak předvádějí veselý a 

smutný výraz, veselé fotky připněte na 

jednu stranu nástěnky a smutné na 

druhou. 

2. Na začátku každého dne nebo vaší 

hodiny se žáků zeptejte, jak se cítí 

(mohou to vyjádřit slovy nebo jinak). 

3. Když si čtete pohádky nebo se díváte na 

filmy, čas od času udělejte pauzu a 

zeptejte se, jestli jsou postavy veselé, 

nebo smutné. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Pozorně sledujte, jestli žáci dokážou 

vyjadřovat emoce neverbálně. Dávají 

např. radost najevo očním kontaktem a 

úsměvem? 

• V různých okamžicích v průběhu dne 

žáky vyzývejte, aby ukázali na obrázek 

veselého nebo smutného smajlíka (nebo 

ho zvedli) podle toho, jak se zrovna cítí. 

• Vyzývejte žáky, aby vám řekli, jak se cítí, 

a sledujte, jestli slovní vyjádření 

odpovídá jejich neverbální komunikaci. 
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Vůdčí schopnosti 
Krok 1 
Umím popsat, jak se cítím, svému týmu. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 1 žáci dokážou popsat 

a vysvětlit, jak se cítí, skupině spolužáků, 

s nimiž spolupracují. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Pojmenovat více různých emocí. 

• Vědět, jaké je tyto emoce cítit. 

• Popsat své emoce ostatním členům své 

skupiny/týmu. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku mají žáci zaprvé lépe 

porozumět různým emocím a zadruhé 

rozvíjet a používat čím dál tím širší slovní 

zásobu, pomocí níž mohou své pocity popsat 

spolužákům. 

 

Zároveň je důležité vytvořit takovou 

atmosféru, ve které se budou cítit příjemně a 

v bezpečí, aby se nestyděli svěřovat se 

svými pocity ostatním dětem. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Vyzvěte žáky, aby vyjmenovali několik 

různých pocitů, které znají. 

• Ukažte žákům obrázky lidí, kteří 

vyjadřují různé emoce, např. radost, 

smutek, zlost, zmatenost. Zjistěte, jestli 

žáci tyto emoce rozpoznají. Ptejte se 

jich: „Jak jsi poznal, že je ten člověk 

[např. ‚veselý‘]?“ Sledujte, jestli zmiňují, 

že to poznali z výrazu tváře, řeči těla. 

• Zeptejte se žáků: „Proč je potřeba říkat 

lidem, se kterými spolupracujeme, jak se 

cítíme?“ Pokud na to nemohou přijít, 

vysvětlete jim to: „Říkat lidem, jak se 

cítíme, je dobré proto, že nám pak 

mohou pomoct, abychom se cítili lépe, 

když jsme třeba smutní, rozzlobení nebo 

zmatení. Když pracujete v týmu, je 

důležité, aby se všichni cítili dobře, 

protože tak se vám bude pracovat 

nejlépe.“ 

• Předveďte žákům, jak druhým lidem 

popsat své emoce a to, jak se kvůli nim 

cítíme. Např.: „Jsem zmatený, protože 

jsem nepochopil, co máme dělat. Kvůli 

tomu se bojím, že to budu dělat špatně,“ 

nebo „Dnes se cítím moc dobře, protože 

jste všichni na mě moc hodní.“ 

 

Procvičování 
 

1. Rozdělte žáky do skupinek a každé dejte 

velký papír, na kterém jsou nakresleny 3–

4 obrysy panáčků. Vyzvěte skupinky, aby 

panáčky dokreslily nebo k nim napsaly 

popisek tak, aby každý vyjadřoval jinou 

emoci. Tuto aktivitu můžete rozšířit tím, 

že každého z žáků vyzvete, aby si 

jednoho z panáčků vystřihl a emoci s ním 

„zahrál“ (i s použitím hlasu a řeči těla). 

2. Zahrajte si s celou třídou hru „Jak se dnes 

cítím“. Posaďte se do kruhu a vyzvěte 
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žáky, aby postupně každý řekl: „Dnes 

jsem [emoce], protože [důvod].“ 

Povzbuďte žáky, aby se nebáli pocity 

svěřit, a požádejte je, aby se navzájem z 

ničeho neobviňovali. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Vystavte si ve třídě „slovníček“ emocí, 

aby se jím žáci při vyjadřování svých 

emocí mohli inspirovat. Jak se budete učit 

nové emoce nebo jejich nová synonyma, 

slovníček postupně doplňujte. 

2. Na začátku hodiny žáky vždy vyzvěte, 

aby si uvědomili, jak se cítí, a řekli to 

ostatním. Mohou to také např. ukázat tím, 

že přiloží svůj obrázek na danou emoci v 

„tabulce emocí“.  

3. Když si čtete pohádky nebo se díváte na 

filmy, čas od času udělejte pauzu a 

povídejte si s žáky o tom, jak se postavy 

cítí: „Jak se tato postava cítí? Řekla to 

někomu? Co by se stalo, kdyby to 

někomu řekla?“ 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Ukazujte jednotlivým žákům obrázky 

lidí, kteří cítí různé emoce, vždy přečtěte 

seznam několika emocí a žáka vyzvěte, 

aby podle obrázku vybral tu správnou. 

Můžete se jich zeptat, podle čeho to 

poznali. 

• Pozorujte, jestli žáci při různých 

aktivitách dokážou ostatním říct, jak se 

cítí, když je k tomu vyzvete. 
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Vůdčí schopnosti 
Krok 2 
Umím popsat, jak se cítí členové mého týmu. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 2 žáci dokážou popsat, 

jak se cítí ostatní členové jejich týmu, 

a projevit tak základní míru empatie 

a vnímavosti vůči druhým. 

 

V předchozím kroku se naučili pojmenovat a 

vysvětlit své pocity skupině spolužáků, 

s nimiž spolupracují. 

 

V tomto kroku se dozvědí, jak zjistit, jak se 

cítí členové jejich týmu, a jak s nimi o tom 

mluvit. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vědět, že emoce se dají vyjadřovat 

slovy, výrazem tváře nebo jednáním. 

• Umět rozpoznat emoce druhých lidí. 

• Umět už k popsání emocí členů svého 

týmu použít bohatší slovní zásobu. 

 

Výuka kroku 
 

V této počáteční fázi výuky vůdčích 

schopností se soustředíme na empatii. Poté, 

co se žáci naučili rozpoznat a pojmenovat 

své vlastní emoce, se je naučí rozpoznat i u 

ostatních. Konkrétně se v tomto kroku 

dozvědí, pomocí jakých jednoduchých 

strategií mohou emoce jiných identifikovat, a 

budou si dále obohacovat slovní zásobu na 

téma emocí. 
 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Připomeňte si, co už jste se naučili: 

vyzvěte žáky, aby uvedli příklady 

různých emocí a pocitů, které znají nebo 

zrovna cítí. Zapisujte je na tabuli. 

• Vysvětlete, že pocity lidé vyjadřují 

mnoha způsoby: „Když je někdo 

rozzlobený, může např. zvýšit hlas nebo 

křičet, ale také třeba překřížit paže nebo 

dupat. Jak se lidé cítí, poznáme nejen 

z toho, co říkají, ale také z tónu hlasu, 

výrazu obličeje a řeči těla.“ 

• Předveďte, jak to vypadá, když je někdo 

smutný. Potom dělejte, že jste veselí, 

ale tentokrát neprozrazujte, co 

předvádíte, a nechte žáky hádat. 

Pobídněte je, aby se zaměřili na výraz 

vašeho obličeje, řeč těla i na to, co 

říkáte. Nakonec jednoho z žáků vyberte, 

zadejte mu nějakou emoci a vyzvěte ho, 

aby ji předvedl. Poznají ostatní, jaká to 

je? 

• Zeptejte se žáků: „Proč je důležité vědět, 

jak se druzí lidé cítí?“ Zaznamenávejte 

ty odpovědi, které zmiňují, že když víme, 

jak se někdo cítí, můžeme se podle toho 

k němu zachovat (např. ho zkusit utěšit, 

když je smutný). 

 

Procvičování 
 

1. Rozdělte žáky do skupinek a každé dejte 

velký prázdný papír, uprostřed něhož je 

napsaná nějaká emoce. Vyzvěte je, aby 
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okolo ní doplnili další slova a obrázky, 

které popisují, jak člověk vypadá nebo co 

může říkat, když tuto emoci cítí.  

2. S celou třídou si pouštějte beze zvuku 

různá krátká videa, v nichž vyjadřují 

postavy různé emoce (vhodné jsou např. 

animované filmy, které emoce zobrazují 

přehnaně). Vyzvěte žáky, aby odhadli, 

jaké emoce postavy asi prožívají, 

a vysvětlili, podle čeho to poznali. 

Podívejte se na video znovu se zvukem 

a požádejte žáky, aby své odpovědi 

doplnili nebo upravili podle toho, co 

postavy říkají. 

3. Rozdělte žáky do týmů, nachystejte si do 

krabičky různá písmena a vyzvěte 

jednoho žáka z každého týmu, aby si 

k vám přišel jedno písmeno vylosovat. 

Tento žák bude vedoucí týmu. Vedoucí 

mají za úkol svůj tým zorganizovat tak, 

aby všichni členové společně vytvořili ze 

svých těl tvar vylosovaného písmene. 

Nakonec se vedoucích zeptejte, jak se při 

úkolu cítili členové jejich týmů a podle 

čeho to poznali. Aktivitu zopakujte, aby si 

roli vedoucího mohli vyzkoušet i ostatní 

žáci. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Vystavte si ve třídě „slovníček“ emocí, 

aby se jím mohli žáci při popisování 

emocí inspirovat. 

2. Při týmových aktivitách žáky občas 

zastavte a vyzvěte je, aby se zamysleli, 

jak se cítí ostatní členové jejich týmu. 

3. Při čtení příběhů nebo sledování filmů a 

videí dělejte pauzy a ptejte se žáků, jak se 

postavy asi cítí: „Jak jste poznali, jak se 

tato postava cítí? Je to na ní vidět, je to 

poznat z toho, jak se chová nebo co říká? 

Napadá vás, proč se tak cítí?“ 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Pozorujte žáky při skupinových 

aktivitách, občas si některého vezměte 

stranou a zeptejte se ho, jak se podle něj 

cítí ostatní členové jeho týmu. 

• Dejte žákům za úkol samostatně nebo 

ve dvojicích roztřídit různá slova nebo 

jednoduché výroky vyjadřující různé 

emoce (např. „frustrovaný“, „rozrušený“, 

„šťastný“) do dvou kategorií: „Potřebuju, 

aby mi někdo z mého týmu pomohl,“ a 

„Nepotřebuju, aby mi někdo z týmu 

pomohl.“ 
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Vůdčí schopnosti 
Krok 3 
Umím rozdělit úkoly tak, aby měl každý z týmu něco na práci, a umím 

členům svého týmu pomoct, když to potřebují. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 3 žáci dokážou rozdělit 

práci tak, aby měl každý člen týmu nějaký 

úkol, a poznají, když některý člen týmu 

potřebuje podporu nebo asistenci. 

 

V předchozím kroku se naučili vyjádřit, jak se 

cítí jednak oni sami, jednak ostatní členové 

jejich týmu, a projevovat tak základní míru 

empatie a vnímavosti vůči druhým. 

 

V tomto kroku zjistí, jak přidělovat v rámci 

týmu úkoly a jak ostatní členy týmu podpořit. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, proč je potřeba rozdělit si 

v týmu úkoly. 

• Umět jako vedoucí týmu rozdělit úkoly 

mezi všechny členy. 

• Popsat, podle jakých emocí poznáme, 

že někdo potřebuje pomoc. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku navážeme na krok předchozí. 

Žáci se naučí a procvičí si dvě dovednosti: 

zaprvé spravedlivě rozdělit úkoly mezi 

všechny členy svého týmu, zadruhé jak na 

základě toho, co už vědí o různých emocích, 

poznat, že některý člen týmu potřebuje 

pomoc. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Zeptejte se žáků: „Proč může být dobré 

rozdělit v týmu velký úkol mezi jednotlivé 

členy? Proč by měl mít každý člen týmu 

přidělený nějaký úkol?“ Návrhy 

zaznamenávejte. 

• Popište žákům nějaký skutečný nebo 

fiktivní příklad toho, jak se dá v týmu 

velký úkol rozdělit mezi všechny členy. 

Např.: „Ve třídě je velký nepořádek 

a s úklidem mi mají pomoct 4 žáci. Po 

zemi se válí psací potřeby, koše na 

recyklovaný odpad jsou plné a pod 

umyvadlem je rozlitá voda. Můžu tedy 

třeba jednomu žákovi dát za úkol 

posbírat psací potřeby, jednomu vytřít 

zem pod umyvadlem a dvěma vynést 

koše, protože na to je potřeba víc lidí. 

Tak bude mít každý co na práci.“ 

• Dejte žákům nějaký další podobný 

příklad, tentokrát ale nechejte rozdělení 

úloh na nich. Když navrhují takové 

úkoly, které jsou na jednoho člověka 

moc náročné, napovězte jim. 

• Připomeňte si, co už jste se naučili: 

zeptejte se žáků, jak poznají, že někdo 

prožívá nějakou konkrétní emoci, např. 

je otrávený nebo unavený (viz kroky 1 a 

2). 

• Vysvětlete žákům, že když na někom 

některou z těchto emocí rozpoznáme, 

může to znamenat, že potřebuje pomoc. 



 skillsbuilder.org 

 

Vůdčí schopnosti 18 Krok 3 

Procvičování 
 

1. Rozdělte žáky do dvojic a dejte jim na 

výběr z několika různých úkolů: upéct 

a ozdobit dort, postavit model domu, 

uklidit stůl po jídle. Vyzvěte dvojice, aby si 

jeden z nich vybraly a vytvořily si 

myšlenkovou mapu všech různých 

úkonů, které tento úkol zahrnuje. Potom 

jim řekněte, že dostanou na splnění úkolu 

tým 4 lidí a že mají rozhodnout, jak 

jednotlivé úkony mezi ně rozdělí. 

Zdůrazněte, že úlohy je potřeba rozdělit 

mezi členy týmu spravedlivě, aby toho 

žádný neměl na starosti příliš moc ani 

málo. Případně se mohou také zamyslet 

nad tím, v jakém pořadí je potřeba 

jednotlivé úkony provést a jestli to bude 

mít nějaký vliv na to, jak je mezi členy 

týmu rozdělí. 

2. Předveďte žákům několik způsobů, jak 

vyrobit a jednoduše ozdobit papírový 

klobouk. Rozdělte žáky do malých týmů 

a určete jejich vedoucí. Vedoucí má za 

úkol s týmem prodiskutovat, na kterém 

modelu klobouku se shodnou, z jakých 

úkonů se bude skládat postup výroby 

a zdobení, a rozdělit práci mezi členy 

týmu. Následně týmy budou soutěžit, 

který zvládne vyrobit nejvíc klobouků za 

15 minut. Během vyrábění žáky dvakrát 

zastavte a vyzvěte vedoucí týmů, aby 

zkontrolovali, jestli někdo z členů jejich 

týmu nepotřebuje pomoc. Následně 

s žáky o úkolu diskutujte: „Povedlo se 

vám váš přidělený úkol splnit? 

Potřebovali jste při něm s něčím pomoct? 

Neměli jste toho na práci víc než ostatní 

členové týmu? Jestli někdo z vašeho 

týmu potřeboval nějakou pomoc, jak jste 

to poznali?“ 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. 1. Když mají žáci za úkol uklidit třídu po 

nějaké aktivitě, vyzývejte je, aby si 

rozvrhli, co všechno je potřeba udělat, a 

jednotlivé úkoly si rozdělili. Když některý 

žák pomůže jinému, pochvalte ho za to a 

popište to ostatním (např. jeden už má 

hotovo, a tak pomůže dokončit práci 

jinému). 

2. Než žáci začnou pracovat na nějakém 

týmovém úkolu, vyzvěte je, aby 

vyjmenovali různá slova, věty, výrazy 

tváře nebo jednání, která mohou značit, 

že někdo potřebuje s tímto úkolem 

pomoct. Např.: „Kdyby Kája odhodila svůj 

papír na zem, nejspíš by to znamenalo, 

že je frustrovaná, protože ji nenapadá, co 

vyrobit, a potřebuje pomoc.“ 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Zadejte žákům nějaký jednoduchý úkol, 

který má více částí, a vyzvěte je, aby si 

vytvořili jednoduchý plán, jak by 

jednotlivé úkony rozdělili mezi členy 

týmu. 

• Pozorujte žáky při týmových úkolech 

a zaměřte se na to, jestli dokážou 

členům svého týmu pomoct, když jim 

něco nejde. 
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Vůdčí schopnosti 
Krok 4 
Umím převzít zodpovědnost za to, že členové mého týmu splní své 

úkoly včas. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 4 žáci dokážou 

efektivně rozdělit úkol mezi členy svého týmu 

a zajistit, aby svou práci všichni dokončili 

včas. 

 

V předchozím kroku se naučili rozdělit práci 

tak, aby měl každý člen týmu nějaký úkol, 

a poznat, když některý člen týmu potřebuje 

podporu nebo asistenci. 

 

V tomto kroku se naučí navíc také členy 

svého týmu efektivně podporovat a 

povzbuzovat a převzít zodpovědnost za to, 

že tým včas splní své úkoly. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Popsat, jakými způsoby mohou členy 

týmu povzbudit, aby splnili své úkoly. 

• Chápat, že je důležité týmový úkol splnit 

včas a jak k tomu může přispět podpora 

a povzbuzování členů týmu. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku, který navazuje na krok 

předchozí, se žáci mají zaprvé naučit 

podpořit členy týmu, aby dokázali splnit své 

úkoly, a zadruhé si uvědomit, jak může práci 

ovlivnit zadaný časový limit. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Připomeňte si, co už jste se naučili: 

zeptejte se žáků, co můžeme udělat pro 

to, abychom jako vedoucí svůj tým 

podpořili a byli jeho členům nápomocní. 

Měli by zmínit např., že je potřeba 

zajistit, aby měl každý něco na práci, a 

v případě potřeby členům týmu pomoct. 

• Zeptejte se žáků: „Co byste dělali, kdyby 

se některému členovi vašeho týmu jeho 

úkol nedařil, nebo ho neplnil pořádně?“ 

Návrhy zaznamenávejte a zvláště 

chvalte ty žáky, kteří zmíní pozitivní 

slova, podporu a povzbuzení. 

• Vysvětlete, že úkolem vedoucího týmu 

je mimo jiné zajistit, že tým dokáže 

zadanou úlohu splnit. Pokud někdo svou 

práci nedělá, jak má, je potřeba ho 

podpořit nebo mu pomoct.  

• Předveďte, jak člena týmu povzbudit: 

„Kdyby se člen mého týmu dost 

nesnažil, můžu mu říct např.: ‚Do toho, 

jde ti to dobře, jenom ještě trošku zaber! 

Všichni se musíme snažit, jak nejlépe 

umíme, abychom to zvládli co nejlépe 

dokončit.‘ Je velice důležité pobízet 

členy týmu pozitivním způsobem, aby 

v týmu panovala dobrá nálada a všichni 

měli chuť pracovat dál.“  

• Vyzvěte žáky, aby navrhovali různá 

slova a věty, kterými můžeme členy 

týmu povzbudit, a vytvořte si z nich ve 

třídě „povzbuzující nástěnku“. 
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Procvičování 
 

1. V prostorné místnosti rozdělte žáky do 

týmů po 10 a každému určete vedoucího. 

Celý tým kromě vedoucího se postaví do 

kroužku, vedoucí zůstane mimo něj. 

Vyzvěte žáky v kroužcích, aby nejdřív 

chytili za ruku žáka, který stojí v kroužku 

naproti nim, a pak druhou rukou chytili za 

ruku některého dalšího člena týmu. 

Úkolem vedoucího týmu je rozplést 

„týmový uzel“ jen prostřednictvím jasných 

pokynů, povzbuzování a chválení členů 

tak, aby znovu vznikl původní kroužek: 

„Michale, pusť se prosím pravou rukou 

Nikol a udělej dva krůčky vzad – výborně! 

Nikol, pusť se levou rukou Viléma 

a pomalu se přesuň o jeden krok vpravo 

– super!“ Vítězem je tým, který zvládne 

znovu zformovat původní kroužek jako 

první. Než začnete soutěžit, můžete 

vedoucím týmu předvést, jak na to. 

Vyzvěte vedoucí, aby se inspirovali 

nápady z „povzbuzující nástěnky“, kterou 

si třída vytvořila. 

2. Rozdělte žáky do malých týmů a zadejte 

jim nějaké téma k diskuzi a 2–3 konkrétní 

problémy, které mají probrat. Téma může 

být např.: „Lidé se nezajímají o životní 

prostředí“, konkrétní problémy k diskuzi: 

„recyklace, snížení počtu aut na silnicích“. 

Dejte týmům za úkol do 10 minut přijít na 

nejlepší možné řešení problémů. 

Vedoucím týmů poraďte, aby si dělali 

poznámky, nebo si různé nápady 

nahrávali, aby je měli pohromadě. 

Vyzvěte je, aby uvažovali, jak svůj tým 

efektivně podporovat a povzbuzovat tak, 

aby stihl finální řešení vybrat včas. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Vyvěste si „povzbuzující nástěnku“ ve 

třídě na viditelné místo a připomínejte 

žákům, aby se jí inspirovali. 

2. Než žáci začnou plnit nějaký týmový úkol, 

vyzvěte je, aby vyjmenovali různé 

způsoby, jak mohou vedoucí týmu i jeho 

členové ostatní povzbuzovat a motivovat, 

aby tým stihl splnit svůj úkol včas. 

3. Zadávejte žákům týmové aktivity na čas a 

vyzývejte je, aby si předem vždy 

rozmysleli, kolik času si vyhradí na 

každou část úkolu. Ptejte se jich, jak 

uvažují, aby si mohli uvědomit, zda 

rozhodují správně. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Při týmových aktivitách pozorujte, jestli 

vedoucí i další členové týmu využívají 

strategie k povzbuzování a motivování 

celého týmu i jednotlivých žáků. 

• Zadávejte žákům úkoly s jasně určeným 

časovým limitem. Sledujte, jestli vedoucí 

týmů dokážou činnost plánovat tak, aby 

tým stihl splnit úkol včas. 
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Vůdčí schopnosti 
Krok 5 
Umím svému týmu pomoct dojít k rozhodnutí, se kterým bude většina 

členů spokojena, a dokončit tak zadaný úkol. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 5 žáci dokážou přispět 

do týmové diskuze tak, aby se členové shodli 

na tom, co podniknou, a tým díky tomu mohl 

dokončit svůj úkol.  

 

V předchozím kroku se naučili efektivně 

rozdělit úkol mezi členy svého týmu a zajistit, 

aby všichni svou práci dokončili včas. 

 

V tomto kroku se naučí pomoct svému týmu 

dospět ke společnému rozhodnutí, jak 

zadaný úkol vypracovat. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, co znamená „shodnout se“ 

v týmu na něčem.  

• Popsat a použít strategie, které jejich 

týmu pomohou shodnout se na 

společném postupu. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku, který dál rozvíjí dovednosti 

získané v krocích 3 a 4, se žáci naučí zaprvé, 

že shodnout se v týmu na něčem znamená 

dospět k rozhodnutí, které podporuje většina, 

a ne vždy s ním nutně souhlasí všichni, a 

zadruhé, že ke shodě se dá dospět řadou 

různých způsobů. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Definujte si, co znamená „shodnout se 

na něčem“: „dospět k rozhodnutí, s nímž 

souhlasí většina členů týmu.“ 

• Vysvětlete žákům, že při týmové práci je 

důležité shodnout se na postupu, aby 

byla vaše práce úspěšná. Někdy to 

může také znamenat, že se společným 

rozhodnutím nebudou spokojeni všichni 

členové.  

• Představte žákům dvě jednoduché 

strategie, jak ke shodě dospět: 

hlasování a zkombinování několika 

nápadů do jednoho. 

• Předveďte, jak vypadá hlasování: 

vyzvěte žáky, aby nejdřív zvedli ruku ti, 

kdo by raději nechali třídu vymalovat 

namodro, potom ti, kdo načerveno. 

Sečtěte hlasy. Možnost, která získala 

více hlasů, by byla společným 

rozhodnutím, které musí akceptovat 

všichni. 

• Na té samé situaci vysvětlete strategii 

kombinování myšlenek: „Namísto toho, 

abychom třídu vymalovali buď namodro, 

nebo načerveno, můžeme barvy 

zkombinovat. Výsledkem může být třeba 

červeno-modrý pruhovaný vzor nebo 

fialová, která vznikne kombinací obou 

barev.“  

• Zeptejte se žáků, jestli je napadá ještě 

nějaký další způsob, jak dospět ke 

shodě, a případně ho zaznamenejte. 



 skillsbuilder.org 

 

Vůdčí schopnosti 22 Krok 5 

Procvičování 
 

1. Rozdělte žáky do malých týmů, ve kterých 

budou mít za úkol rozhodnout, co by si s 

sebou vzali na opuštěný ostrov. Na tabuli 

jim napište následující věci (nebo jim je 

ukažte na obrázku): mobil, láhev s vodou, 

pytlík bonbonů, krabička zápalek, nůžky a 

pytlík semínek. Zadejte týmům 

následující pokyny: „Ztroskotáte na 

opuštěném ostrově a můžete si nechat 

jen tři z těchto věcí. V týmech se musíte 

shodnout, které tři věci si vyberete. Při 

rozhodování byste měli využít strategie, o 

kterých jsme se učili.“ Nechejte jim pár 

minut na rozhodování a následně se 

zeptejte, k čemu dospěli a jakým 

způsobem. 

2. Rozdělte žáky do týmů po 3–4 a zvolte 

vedoucí týmů. Zadejte týmům úkol 

vymyslet novou pohádkovou bytost. 

Nejdřív mají žáci 5 minut na to, aby každý 

samostatně nějakou postavu navrhl, 

potom mají za úkol společně v týmech 

své návrhy zkombinovat. Zdůrazněte, že 

ve finálním návrhu by měly být zahrnuty 

nápady všech členů týmu, za což nese 

zodpovědnost vedoucí. 

3. Rozdělte žáky do malých týmů a zahrajte 

si soutěžní kvíz s možnostmi a), b), c) 

(např. na nějaké téma, které žáci zrovna 

probírají ve škole). Vyzvěte týmy, aby si 

určily své vedoucí, kteří vám po každé 

otázce sdělí, kterou odpověď si tým zvolil. 

Tým se na odpovědi musí shodnout 

pomocí hlasování. Nenechávejte žákům 

moc času, aby se učili dělat společná 

rozhodnutí rychle.   

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Vybízejte žáky k používání strategií, které 

podporují společné týmové rozhodování, 

i při běžné výuce. 

2. Pravidelně ve třídě nominujte 

„pozorovatele strategií“, kteří mají za úkol 

sledovat, jak žáci používají strategie 

vedoucí ke společné shodě, a dávat jim 

zpětnou vazbu. 

3. Při týmových úkolech používejte stopky, 

aby si žáci zvykli, že je důležité shodnout 

se včas, aby stihli zadaný úkol splnit. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte žáky, aby písemně vysvětlili, jak 

fungují všechny strategie vedoucí ke 

společné shodě, které znají. 

• Pozorujte, jak si žáci vedou při 

skupinových diskuzích a aktivitách 

(např. aktivitách z procvičování kroku): 

používají sami od sebe naučené 

strategie? 

• Zadejte žákům příklady různých 

hypotetických situací, v nichž se musí 

nějaká skupina lidí na něčem shodnout: 

jak by jim poradili? 

 



 skillsbuilder.org 

 

Vůdčí schopnosti 23 Krok 6 

Vůdčí schopnosti 
Krok 6 
Umím řešit neshody mezi členy svého týmu. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 6 žáci dokážou v roli 

vedoucího řešit neshody mezi členy svého 

týmu. 

 

V předchozím kroku se naučili přispět do 

týmové diskuze tak, aby se členové shodli na 

tom, co podniknou. 

 

V tomto kroku se naučí jakožto vedoucí týmu 

rozhodovat spory. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, jak se lidé cítí, když mají mezi 

sebou nějaký spor. 

• Popsat různé strategie, pomocí nichž lze 

neshody vyřešit, a ukázat, že je umí 

použít. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku, který navazuje na krok 

předchozí, se žáci dozvědí, jak se lidé cítí, 

když mají mezi sebou nějaký spor, a jakými 

strategiemi mohou vyřešit neshody mezi 

členy svého týmu. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Diskutujte s žáky o tom, z jakých příčin 

může dojít v týmu k neshodám. Na 

začátek jim uveďte příklad: „Možná jste 

se někdy v týmu nemohli shodnout třeba 

na tom, jak ho pojmenujete.“ 

• Vyzvěte žáky, aby se zamysleli nad 

nějakou situací, kdy se v týmu nemohli 

shodnout. Zeptejte se: „Jak jste se kvůli 

tomu cítili? Co se dělo dál? Povedlo se 

vám spor nějak vyřešit?“ Vysvětlete, že 

nevyřešené spory mohou vést 

k nepříjemným pocitům a bránit týmu 

v plnění zadaného úkolu. 

• Pokud žáky napadne příklad nějaké 

situace, kdy se jim povedlo určitý spor 

vyřešit, diskutujte na jeho základě 

o různých strategiích, které se k řešení 

neshod dají použít. 

• Připomeňte si, co už jste se naučili. 

Zeptejte se žáků na různé strategie, 

pomocí nichž se můžeme v týmu 

shodnout na společném postupu. 

Vyzvěte je, aby zkusili vysvětlit, jak by se 

daly použít také k řešení sporů. Např. 

v případě, že se členové hádají, jak 

postupovat, mohou: hlasovat a 

dohodnout se, že se všichni budou řídit 

výsledkem hlasování, nebo třeba 

zkombinovat názory všech tak, aby 

vznikl nějaký nový nápad, případně se 

dohodnout, že tentokrát rozhodne jeden 

člen týmu a příště zase jiný. 

 

Procvičování 
 

1. Rozdělte žáky do skupinek a dejte jim za 

úkol společně vymyslet alespoň čtyři 

způsoby, jak vyřešit neshodu v týmu 

(mohou uvést i strategie z výuky kroku). 
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Následně všichni společně diskutujte 

o tom, jaké mají jednotlivé nápady 

skupinek výhody a nevýhody. Potom 

dejte skupinkám za úkol společně své 

nápady seřadit od nejlepšího po nejhorší. 

Připomeňte jim, že kdyby se na pořadí 

nemohli shodnout, mohou hned některý 

z nápadů vyzkoušet v praxi. Nakonec 

žáky vyzvěte, aby vám finální pořadí 

sdělili, a aby ti, kteří s tímto pořadím 

nesouhlasili, řekli, jak se cítí.  

2. Uspořádejte skupinovou diskuzi, při níž 

žáci budou moct využít některé ze 

strategií, které uvedli ve svém seznamu. 

Rozdělte je do skupinek a zadejte jim 

seznam osmi osob: zdravotní sestra, otec 

v domácnosti, herec, farmář, pilot, učitel, 

vývojář aplikací a řidič. Skupinkám dejte 

za úkol z tohoto seznamu vybrat tři lidi, 

kteří poletí raketou na planetu v daleké 

galaxii, kde založí novou společnost. 

Nechte skupinky 5 minut diskutovat a 

připomeňte jim, aby používaly 

rozhodovací strategie. Následně vedoucí 

každé skupinky celé třídě sdělí, jak se 

rozhodli a proč, případně jaké strategie 

použili, pokud řešili nějaké neshody. Úkol 

můžete ztížit tím, že během 5 minut, kdy 

žáci rozhodují, jim sdělíte o každé z osmi 

osob nějakou novou informaci, např.: 

„Zdravotní sestra pracuje u zubaře, otec 

v domácnosti je zároveň expertem na to, 

jak přežít v náročných podmínkách.“ 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

3. Než žáci začnou pracovat na nějakém 

týmovém úkolu, vždy si s nimi nejdřív 

připomeňte strategie pro řešení sporů, 

které se naučili. Můžete si je také někde 

vyvěsit, aby je měli před očima. 

4. Když si všimnete, že žáci pomocí nějaké 

strategie efektivně vyřešili nějaký spor, 

pochvalte je a popište to ostatním: „Lucčin 

tým se shodl na tom, že nechá o dalším 

postupu rozhodnout Pavlínu, protože 

neměla příležitost rozhodovat minule. 

Díky tomu může tým rychle pracovat na 

svém úkolu dál. Výborně, Lucko!“ 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte žáky, aby napsali seznam 

různých strategií pro řešení neshod. 

• Pusťte si video, ve kterém se nějaký tým 

o něčem hádá. Vyzvěte žáky, aby týmu 

napsali dopis, v němž mu poradí, jak 

neshody vyřešit. 

• Pozorujte, jak si žáci vedou při 

skupinových aktivitách (např. aktivitě 2 

z procvičování kroku): využívají 

strategie efektivně? Používají různé, 

nebo vždy tu samou? 
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Vůdčí schopnosti 
Krok 7 
Umím zhodnotit své silné a slabé stránky a vím, jak jejich znalost 

nejlépe využít při vedení týmu. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 7 žáci dokážou 

reflektovat své silné a slabé stránky a vědí, 

jak jejich znalost nejlépe využít při vedení 

týmu. 

 

V předchozím kroku se naučili z pozice 

vedoucího řešit neshody mezi členy svého 

týmu. 

 

V tomto kroku se mají naučit zhodnotit své 

silné a slabé stránky a na základě tohoto 

zhodnocení rozpoznat, jak mohou svému 

týmu jako vedoucí nejlépe přispět. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vědět, co znamenají pojmy „silné 

stránky“ a „slabé stránky“. 

• Vědět, jak určit a zhodnotit své vlastní 

silné a slabé stránky. 

• Umět ostatní informovat o svých silných 

a slabých stránkách a efektivně jejich 

znalost využít při týmovém úkolu. 

 

Výuka kroku 

 

V tomto kroku, který navazuje na krok předchozí, 

se žáci mají naučit zaprvé rozpoznat své silné 

stránky a zadruhé je umět dobře využít při plnění 

týmového úkolu. Je důležité, aby žáci chápali, že 

z toho, jaké mají silné a slabé stránky, nevyplývá, 

že by některé věci neměli vůbec dělat – ale jen 

to, že některé věci jim půjdou lépe než 

ostatním a naopak. 
 
Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Definujte si, co v tomto kontextu 

znamenají „silné a slabé stránky“: „Naše 

silné stránky jsou věci, které nám jdou 

dobře nebo se při nich cítíme 

sebevědomě, slabé stránky jsou naopak 

věci, které nám tak dobře nejdou a jsou 

pro nás těžší. Každý má nějaké silné a 

nějaké slabé stránky. Když ostatním o 

těch svých otevřeně řekneme, pomůže 

nám to dohromady pracovat lépe a 

zvládnout toho jako tým co nejvíc.“ 

• Diskutujte o tom, jak mohou žáci 

rozpoznat své silné a slabé stránky. 

Uveďte jim příklady, co jim k tomu může 

pomoct: zpětná vazba od učitelů / 

dospělých / spolužáků, vysvědčení, 

výsledky testů, nebo o tom už možná 

uvažovali dříve.  

• Uveďte příklady, jaké úlohy může být 

potřeba zadat členům týmu při různých 

týmových úkolech: zapisování 

poznámek, kreslení návrhů, koordinace 

činností, sledování času. 

• Diskutujte s žáky o tom, jaké silné 

stránky by měli mít ti, kdo dané úlohy 

dostanou na starost. Uveďte příklad: 

„Ten, kdo bude mít za úkol zapisovat 

poznámky, by měl umět dobře shrnout 

klíčové informace. Ten, kdo bude kreslit 
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návrhy, by zase měl mít dobré výtvarné 

schopnosti.“ 

• Řekněte žákům, jaké jsou vaše silné 

a slabé stránky. Např.: „Věřím si, když 

mám mluvit před lidmi, a myslím, že 

jsem dost empatická a že lidem dobře 

rozumím. Moc mi ale nejde plánování.“ 

 

Procvičování 
 

1. Rozdělte žáky do dvojic a vyzvěte je, aby 

si navzájem sdělili 2 věci, ve kterých jsou 

podle vlastního názoru dobří, a vysvětlili, 

proč si to myslí. Potom spolužákovi 

řeknou jednu věc, ve které by se mohli 

zlepšit nebo víc snažit. Nakonec dvojice 

mohou sdělit své silné a slabé stránky 

celé třídě, pokud se na to cítí. 

2. Napište na tabuli seznam 3–4 úkolů. 

Např.: pečení dortu, navrhování nového 

loga školy, sestavování modelu letadla. 

Vedle napište seznam různých silných 

a slabých stránek, které lidi mohou mít. 

Např.: „kreativní“, „neumí přesně měřit“, 

„dobrý v matematice“, „umí poznat, že 

někdo potřebuje pomoc“, „nemá smysl 

pro detail“. Rozdělte žáky do dvojic nebo 

skupinek a dejte jim za úkol pro každý ze 

zadaných úkolů seřadit schopnosti 

sestupně podle toho, jak jsou pro daný 

úkol zásadní. 

3. Zadejte žákům hypotetický týmový úkol: 

„Představte si, že váš tým má v naší čtvrti 

zorganizovat malý kulturní festival.“ 

Vyzvěte je, aby se zamysleli, co všechno 

tento úkol může obnášet (plánování, 

domluvu s umělci, propagaci atd.) a jak by 

mohli sami přispět vzhledem ke svým 

silným a slabým stránkám. O své úvahy 

se pak podělí se spolužákem ve dvojici. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. V různých kontextech a při různých 

druzích úkolů dávejte žákům konkrétní 

zpětnou vazbu o tom, co jim jde dobře a 

na čem by mohli zapracovat. 

2. Než žáci začnou plnit samostatný nebo 

skupinový úkol, vyzvěte je, aby se 

zamysleli nad tím, jak se jim při něm 

budou hodit jejich silné stránky a na čem 

by bylo potřeba naopak zapracovat, aby 

ho příště zvládali lépe. 

3. S rozpoznáváním vlastních silných 

a slabých stránek můžete žákům pomoct 

i prostřednictvím dalších průvodců 

metodiky Skills Builder. Můžete jim třeba 

ukázat seznam jednotlivých kroků a 

společně o nich diskutovat.  

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Dejte žákům za úkol vypracovat aktivitu 

3 z procvičování kroku písemně. 

• Pozorujte, jak žáci při zadaných 

týmových aktivitách plánují, jak budou 

postupovat: zmiňují, jaké mají 

schopnosti, kterými by mohli přispět? 
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Vůdčí schopnosti 
Krok 8 
Umím popsat silné stránky a zájmy členů svého týmu. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 8 žáci dokážou 

rozpoznat a popsat, jaké silné stránky mají 

členové jejich týmu a co je zajímá. 

 

V předchozím kroku žáci identifikovali své 

vlastní silné a slabé stránky a zjistili, jak jejich 

znalost nejlépe využít při vedení týmu. 

 

V tomto kroku se naučí rozpoznat a pochopit 

silné stránky a zájmy jiných lidí a popsat je 

někomu dalšímu. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Znát a umět používat různé strategie, 

jak identifikovat silné stránky a zájmy 

druhých. 

• Umět silné stránky a zájmy druhých 

správně popsat. 

 

Výuka kroku 
 

Výuka tohoto kroku se skládá ze dvou částí: 

zaprvé se žáci musí naučit rozpoznat silné 

stránky druhých lidí, zadruhé jim porozumět 

dost dobře na to, aby je dokázali jasně 

popsat. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Připomeňte si, co už jste se naučili. 

Zeptejte se žáků: „Co jsou to ‚silné 

stránky‘ a ‚slabé stránky‘? Napadá vás 

příklad nějaké vaší silné stránky? Jak 

víte, že je to vaše silná stránka?“ 

• Společně s třídou diskutujte o tom, 

jakým způsobem můžeme zjistit, jaké 

silné stránky a zájmy mají jiní lidé. 

Uveďte několik příkladů, např. tím, že se 

jich zeptáme, pozorováním, 

uvažováním o tom, co o nich už víme. 

• Předveďte žákům, jak můžeme zkusit 

identifikovat něčí silné stránky a zájmy. 

Použijte pro příklad někoho, koho žáci 

znají osobně, nebo třeba nějakou 

celebritu. Např.: „O Davidu Beckhamovi 

víme, že ho zajímá sport – vybral si ho 

jako svou kariéru a často o něm mluví. 

Můžeme také usuzovat, že jeho silnou 

stránkou je schopnost riskovat, protože 

podniká v mnoha různých oblastech.“ 

• Vysvětlete, že když někomu 

vysvětlujeme, jaké silné stránky a zájmy 

má někdo druhý, je dobré popsat je 

podrobněji a uvést příklady situací, kdy 

je projevil. Názorně to předveďte: 

„Kdybych např. řekl, že ‚s Ninou se 

dobře spolupracuje‘, moc se z toho o ní 

člověk nedozví. Když ale řeknu, že ‚Nina 

je velice ohleduplná a umí dávat 

promyšlenou zpětnou vazbu, jako např. 

když mi minulý týden komentovala mou 

slohovou práci‘, bude už mít druhý o 

jejích schopnostech mnohem 

konkrétnější představu.“ 
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Procvičování 
 

1. Dejte žákům za úkol samostatně nebo ve 

dvojicích vymyslet minimálně 5 otázek, 

které by mohli někomu položit, aby zjistili, 

jaké jsou jeho silné stránky, podmínkou 

ale je, že pojem „silné stránky“ v otázkách 

nesmějí použít. Např.: „Co rád děláš ve 

volném čase? Jak dobře ti jde týmová 

práce? Co je pro tebe ve škole 

jednoduché?“ Následně se žáků zeptejte, 

co vymysleli, a zaznamenávejte ty otázky, 

které se objevují nejčastěji. 

2. Vyzvěte žáky, aby si poznamenali 3–4 

své silné stránky, díky nimž by mohli 

zastupovat spolužáky ve studentské 

radě. Uveďte jim několik příkladů: „Např. 

byste mohli napsat, že máte hodně 

nápadů nebo že umíte sebevědomě 

mluvit před více lidmi.“ Následně mají žáci 

za úkol ve dvojicích navzájem jeden 

s druhým udělat „pohovor“, při kterém 

budou zjišťovat, proč by ten druhý byl 

dobrým členem studentské rady. Silné 

stránky a zájmy, které jim spolužák sdělí, 

si poznamenají, a potom na jejich základě 

vysvětlí další dvojici, proč se jejich 

spolužák na tuto pozici hodí. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Než žáci začnou ve dvojicích nebo 

skupinkách spolupracovat na zadaném 

úkolu, vyzvěte je, aby se vzájemně 

zamysleli nad svými silnými stránkami. 

Následně vyzvěte postupně každého 

žáka, aby řekl nějakou silnou stránku 

každého člena svého týmu. 

2. Každý týden vyberte jednoho žáka, který 

bude „šampion týdne“. Ostatní mají za 

úkol napsat alespoň jednu jeho silnou 

stránku. Díky tomu se šampion o těchto 

svých dovednostech ujistí, lépe sám sebe 

pozná a zvýší si sebevědomí. 

3. Vyzvěte žáky, aby popsali vaše silné 

stránky a zájmy, potom se zeptejte, jak na 

své odpovědi přišli. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Rozdělte žáky do dvojic. Jeden žák 

z dvojice má za úkol zapsat si dvě až tři 

své silné stránky, druhý dvě až tři silné 

stránky svého spolužáka. Následně si 

žáci navzájem ukážou, co napsali – mají 

poznámky podobné? Jsou to ty samé 

schopnosti?  

• Vyzvěte žáky, aby pomocí barev 

semaforu zhodnotili, jak dobře dokážou 

popsat silné stránky druhých (zelená = 

velmi dobře, oranžová = trochu, červená 

= špatně). Ty, kdo sami sebe ohodnotí 

červenou nebo oranžovou, vyzvěte, aby 

se zamysleli, jak by tuto dovednost 

mohli zkusit zlepšit, případně vyzvěte 

„zelené“ spolužáky, aby jim navrhli 

různé strategie, jak ji trénovat. 
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Vůdčí schopnosti 
Krok 9 
Umím využít znalost silných stránek členů svého týmu k tomu, abychom 

úspěšně splnili týmový úkol. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 9 žáci dokážou 

základním způsobem využít znalost silných 

stránek a zájmů členů svého týmu k tomu, 

aby jim podle toho přidělili vhodné úkoly (a 

dokážou svůj postup vysvětlit). 

 

V předchozím kroku se naučili silné stránky 

a zájmy členů svého týmu rozpoznat a 

popsat. 

 

V tomto kroku dokážou na základě těchto 

identifikovaných silných stránek rozdělit mezi 

členy týmu úlohy tak, aby společně úspěšně 

splnili týmovou práci. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, jaké silné stránky jsou potřeba 

ke splnění různých úloh. 

• Umět členům svého týmu podle jejich 

silných stránek přiřadit vhodné úlohy, 

aby tým dohromady fungoval co 

nejefektivněji. 

 

Výuka kroku 
 

Výuka tohoto kroku se skládá ze dvou částí: 

žáci zaprvé zjistí, jaké silné stránky jsou 

potřeba k úspěšnému splnění různých úkolů, 

zadruhé se naučí členům svého týmu přiřadit 

vhodné úlohy podle jejich silných stránek a 

svá rozhodnutí odůvodnit. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Připomeňte si, co už jste se naučili. 

Zeptejte se žáků, jaké různé funkce 

mohou jednotliví členové týmu při plnění 

týmového úkolu zastávat. (Zdůrazněte, 

že se ptáte jen všeobecně, protože u 

každého úkolu to může být jinak.) Např.: 

zapisování poznámek, kreslení návrhů, 

koordinování činností, sledování času. 

• Diskutujte s žáky o tom, jaké silné 

stránky by měli mít ti, kdo dané úlohy 

dostanou na starost. Uveďte příklad: 

„Ten, kdo bude mít za úkol zapisovat 

poznámky, by měl umět dobře shrnout 

klíčové informace. Ten, kdo bude kreslit 

návrhy, by zase měl mít dobré výtvarné 

schopnosti.“ Nápady zaznamenávejte. 

• Návrhy žáků z předchozí diskuze 

využijte k tomu, abyste jim na nich 

předvedli, jak byste v týmu mohli 

jednotlivé funkce rozdělit: „Vím, že Viki 

je velice organizovaná, protože vždycky 

stíhá všechny úkoly dokončit včas. 

Přidělím jí proto funkci koordinátorky, 

která musí mít dobré organizační 

schopnosti.“ 

 

Procvičování 
 

1. Rozdělte žáky do dvojic nebo skupinek 

a dejte jim dva seznamy: zaprvé seznam 

úloh pro členy týmu, které je potřeba 
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vykonat v rámci nějakého týmového 

úkolu (např. vyhledávat informace 

v učebnici, vytvořit informační leták atd.), 

zadruhé seznam silných stránek členů 

týmu (např. umí rychle číst, dokáže 

efektivně shrnout informace, rád kreslí a 

vyrábí). Vyzvěte žáky, aby k úlohám 

přiřadili členy týmu podle jejich silných 

stránek. Následně se jich zeptejte, jak se 

rozhodli a proč. 

2. Vymyslete 5 krátkých, jednoduchých 

týmových úkolů zaměřených na odlišné 

dovednosti (např. vypočítat jednoduchou 

rovnici, něco nakreslit, napsat španělsky 

čísla od 1 do 10 atd.). Rozdělte žáky do 

malých týmů a vyzvěte je, aby nejdřív 

prodiskutovali, jaká silná stránka je ke 

splnění každého úkolu potřeba, potom si 

podle toho úkoly v týmu rozdělili a splnili 

je v časovém limitu. Aby si žáci vyzkoušeli 

organizaci týmu pod tlakem, nechte týmy 

soutěžit, který zvládne úkoly dokončit 

jako první. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Když žákům zadáváte úkoly, ptejte se 

jich: „Jaké silné stránky by bylo dobré ke 

splnění tohoto úkolu mít?“ Ujistěte je, že 

úkol mohou splnit, i když daná věc jejich 

silnou stránkou není. Diskutujte o tom, 

jaké další dovednosti a silné stránky by 

mohli při daném úkolu zužitkovat. 

2. Vždy, když žáci mají v rámci nějaké 

aktivity rozdělit mezi členy svého týmu 

úlohy, vyzvěte týmy ještě před začátkem 

plnění dané aktivity, aby svá rozhodnutí 

odůvodnily. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Dejte žákům za úkol ústně nebo 

písemně odpovědět na několik otázek 

„Co kdyby...?“: „Co kdyby si váš tým 

nerozdělil úlohy podle silných stránek 

jednotlivých členů? Co kdyby jedna 

z úloh vyžadovala nějakou schopnost, 

kterou nikdo z týmu nemá?“ 

• Popište žákům nějakou funkci v rámci 

týmu a zeptejte se jich, jaké silné stránky 

a zájmy by měla osoba v této funkci mít. 
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Vůdčí schopnosti 
Krok 10 
Poznám, že se v mém týmu schyluje ke konfliktu, a vím, jakými 

strategiemi můžu takovou situaci vyřešit. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 10 žáci dokážou 

rozpoznat, že se v jejich týmu schyluje ke 

konfliktu, a znají základní strategie, jak 

pomocí rozhovoru počínající problémy 

vyřešit. 

 

V předchozím kroku se naučili využít znalost 

silných stránek a zájmů členů svého týmu 

k tomu, aby jim podle toho přidělili vhodné 

úkoly. 

 

V tomto kroku se dozvědí, jak po rozdělení 

rolí a úloh pomocí diskuze urovnat případné 

počínající spory. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Rozpoznat, proč by v zadaném úkolu 

mohlo mezi členy týmu dojít 

k neshodám. 

• Umět využít strategie, které jim 

pomohou prostřednictvím rozhovoru 

konfliktům předejít, nebo je vyřešit. 

 

Výuka kroku 
 

V této fázi už žáci možná nějaké strategie, jak 

řešit konflikty, znají. V kroku 6 se dozvěděli, 

že je důležité umět spory nějak rozhodnout. 

Strategie, které se budou učit v tomto kroku, 

jsou zaměřeny na to, jak pomocí diskuze 

konfliktům předejít dříve, než vzniknou. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Vyzvěte žáky, aby se zamysleli nad 

vlastními zkušenostmi s tím, že při 

spolupráci ve skupině došlo 

k neshodám, a zkusili určit, co bylo jejich 

příčinou. Např.: někdo měl pocit, že 

ostatní dělají svou práci špatně, někdo 

se nesnažil, neměli dost pomůcek, které 

potřebovali. 

• Pusťte si nějaké video, ve kterém se 

v nějakém týmu schyluje ke konfliktu 

(např. z nějakého soutěžního pořadu 

typu MasterChef). Identifikujte si 

společně, podle jakých náznaků a 

signálů se dá počínající konflikt 

rozpoznat. Např.: členové týmu zvyšují 

hlas, obracejí oči v sloup, přerušují 

společnou aktivitu. Vyzvěte žáky, aby 

uvedli další příklady, které znají z vlastní 

zkušenosti. 

• Vysvětlete, že dobrou strategií, jak 

konflikty řešit, jsou otevřené otázky, 

kterými lidem umožníme, aby svou 

frustraci vysvětlili. Uveďte příklady 

otevřených otázek: „Jak jinak bychom to 

mohli udělat? Jaké další pomůcky 

bychom k tomu mohli použít? Jakým 

způsobem bychom to mohli zvládnout 

rychleji?“ 

• Vyzvěte žáky, aby uvedli další příklady, 

jak se pomocí diskuze dají řešit konflikty 

(z vlastní zkušenosti, nebo jak to viděli u 

jiných lidí). 
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Procvičování 
 

1. Vyzvěte žáky, aby se samostatně 

zamysleli nad nějakým svým konfliktem 

nebo nedorozuměním, které v poslední 

době zažili (např. doma, ve škole, 

s kamarády nebo rodinou). Dejte jim za 

úkol napsat, jak vypadaly signály, že se 

ke konfliktu schyluje, a jak případně 

situaci vyřešili (pokud ano). Vyzvěte je, 

aby se zamysleli, co jiného mohli dělat. 

2. Rozdělte žáky do skupinek a každé dejte 

velký papír, uprostřed kterého je popsaná 

následující situace (nebo ji popište na 

tabuli): „Skupina 15letých kamarádů 

vyráží na víkendovou túru do přírody. 

Musí si rozdělit všechno vybavení, které 

ponesou, večer si postavit tábořiště 

a dělit se o jídlo tak, aby jim vydrželo na 

celou dobu. Jeden z členů skupiny si 

cestou stěžuje, že je unavený. Další zase 

ještě nikdy netrávil noc v přírodě.“ 

Vyzvěte žáky, aby na papír zapsali, 

k jakým konfliktům by mohlo v této situaci 

dojít a jak by skupina mohla pomocí 

diskuze počínajícím sporům předejít. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Ve vhodných chvílích během skupinové 

práce žáky zastavte a nechejte je 

zamyslet se, jestli na členech svého týmu 

nezaznamenali nějaké signály 

počínajícího konfliktu a jak by ho případně 

řešili. Vyzvěte všechny žáky, aby 

ostatním řekli, co je napadlo.  

2. Když si u nějakého týmu všimnete 

známek počínající neshody, zastavte je 

v jejich činnosti a názorně jim předveďte, 

na co by se ostatních členů týmu mohli 

zeptat, aby se pokusili konfliktu zabránit. 

Otázky volte tak, aby podpořily skupinu 

v její práci a zároveň žáky naučily, jak se 

dá správnou diskuzí konfliktům 

předcházet. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Pozorujte žáky při skupinových 

aktivitách, při nichž mohou nastat různé 

konflikty. 

• Vyzvěte žáky, aby napsali, jak vypadají 

různé signály počínajícího konfliktu a 

jakými způsoby by se mu dalo zabránit. 

• Vyzvěte žáky, aby samostatně písemně 

vypracovali nějaký podobný úkol jako 

v aktivitě 2 z procvičování. Zkontrolujte, 

jestli dokážou identifikovat náznaky 

toho, že se schyluje ke konfliktu, a 

navrhnout rozumné způsoby, jak ho 

řešit. 
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Vůdčí schopnosti 
Krok 11 
Umím popsat různé způsoby, jak svůj tým motivovat. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 11 žáci rozumí tomu, 

jakou roli hraje při vedení týmu schopnost 

jeho členy motivovat, a dokážou svůj tým 

motivovat pomocí několika jednoduchých 

metod. 

 

V předchozím kroku se naučili rozpoznat, že 

se v jejich týmu schyluje ke konfliktu, a 

osvojili si základní strategie, jak pomocí 

rozhovoru počínající problémy vyřešit. 

 

V tomto kroku zjistí, jak svůj tým motivovat a 

povzbudit. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, co je to motivace, a 

vyjmenovat několik různých věcí, které 

lidi motivují. 

• Znát základní strategie k motivování 

týmu a umět je použít.  

 

Výuka kroku 
 

Žáci často nevědí, jak podstatné je umět jako 

vedoucí svůj tým motivovat, proto je potřeba, 

aby si důležitost motivace uvědomili. 

 
Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Definujte si, co znamená někoho 

„motivovat“: „poskytnout mu důvod něco 

dělat.“ 

• Definujte dva hlavní druhy motivace: 

 
a)  „Vnější“: „Vnější motivace znamená, 

že lidé reagují spíše na nějaký vnější 

důvod, proč něco dělat, např. když za 

to budou nějak oceněni (dobrou 

známkou, pochvalou před ostatními, 

nějakou cenou, penězi).“ 

b) „Vnitřní“: „Vnitřní motivace znamená, 

že lidé budou reagovat spíše na vnitřní 

odměnu: pocit uspokojení, splnění 

vlastního cíle nebo pocit, že někomu 

pomohli.“ 

 
 Definice si můžete např. někam 

 vyvěsit. 

• Zdůrazněte, že u většiny lidí a ve většině 

situací je zapotřebí kombinace obou 

typů motivace. Nejlepší vedoucí umí 

lidem poskytnout oba. 

• Diskutujte s žáky o tom, jaké to podle 

jejich zkušeností je, když nám motivace 

chybí. Zdůrazněte, jak důležité je, aby 

vedoucí uměli svůj tým motivovat 

(zároveň ale vysvětlete, že motivovat 

ostatní by se měli snažit všichni členové 

týmu) 

• Vyzvěte žáky, aby navrhovali různé 

strategie (vnější i vnitřní), jak tým 

motivovat: pomocí odměn, např. bodů 

nebo cen, cílů, pochval, tabulek 

výsledků, soutěží, svěření nějakého 

úkolu, dobrého pocitu z toho, že úkol 

splníme. Nápady zaznamenávejte. 
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Procvičování 
 

1. Stručně žákům popište 3–4 lidi. Např.: 

„Dan velice rád sportuje, je dost soutěživý 

a při samostatných úkolech se těžko 

vydrží soustředit.“ Vyzvěte je, aby u 

každého z nich rozhodli, jestli bude 

reagovat spíše na vnější, nebo vnitřní 

motivaci, a navrhli několik strategií, jak ho 

motivovat. 

2. Vyzvěte žáky, aby se ve skupinkách 

zamysleli nad vlastními zkušenostmi: „Co 

někdy motivovalo vás? Proč si myslíte, že 

vás to motivovalo? Je to příklad vnější, 

nebo vnitřní motivace?“ Požádejte je, aby 

zkusili určit, co by dokázalo motivovat 

celou jejich skupinku: „Co byste navrhli 

svému vedoucímu, kdyby chtěl vědět, jak 

vás jako tým motivovat?“ 

3. Pusťte si video, ve kterém někdo motivuje 

jednu osobu nebo skupinu lidí (např. 

fotbalový trenér své družstvo). Zeptejte 

se žáků: „Jaké k tomu používá strategie? 

Jaký budou mít asi dopad?“ 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Před začátkem skupinových úkolů žáky 

vždy vyzvěte, aby se zamysleli, co by je 

ke splnění daného úkolu motivovalo, a 

zbytku skupinky to řekli. 

2. Uvažujte o tom, jak žáky rozdělujete do 

skupin, a zkoušejte to různými způsoby – 

např. tak, aby v jedné skupince byli vždy 

žáci reagující na stejný druh motivace, 

nebo naopak aby byly skupiny 

promíchané. Sledujte, jak se mění 

skupinová dynamika. Po aktivitách žákům 

říkejte, co jste pozorovali, a ptejte se jich 

na vlastní názor na to, jak byli členové 

jejich skupinky motivováni. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Pomocí otázek „Co kdyby...?“ zjistěte, 

jestli žáci chápou roli motivace při 

týmové práci: „Co kdyby byl motivován 

jenom jeden člen vašeho týmu? Co 

kdyby byli motivováni všichni kromě 

vás?“ 

• Vyzvěte žáky, aby definovali, co je to 

„vnitřní motivace“ a „vnější motivace“, 

a uvedli příklady. 

• Zopakujte si aktivitu 3 z procvičování 

kroku s novým videem a tentokrát 

vyzvěte žáky, aby samostatně písemně 

popsali, jakým způsobem vedoucí 

používá vnější a vnitřní motivaci. 
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Vůdčí schopnosti 
Krok 12 
Umím podle situace upravovat, jakým způsobem svůj tým motivuji. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 12 žáci dokážou zvolit 

vhodný způsob, jak motivovat svůj tým, 

v závislosti na situaci. 

 

V předchozím kroku se dozvěděli, jakou roli 

hraje při vedení týmu schopnost jeho členy 

motivovat, a naučili se svůj tým motivovat 

pomocí několika základních metod. 

 

V tomto kroku se naučí posoudit, jestli je 

jejich motivační strategie v dané situaci 

efektivní, a pokud ne, určit a využít vhodnější. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, proč mohou být pro různé lidi 

a v různých situacích potřeba jiné 

motivační strategie. 

• Zhodnotit, jestli jimi zvolená strategie 

dokáže tým efektivně motivovat. 

• Umět posoudit situaci a zvolit podle toho 

nejvhodnější motivační strategii. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku žáci zjistí zaprvé to, že ta samá 

motivační strategie nemusí stejně pozitivně 

zapůsobit na kohokoli a v každé situaci, 

a zadruhé se proto naučí používat různé 

motivační strategie a situaci je přizpůsobit. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Připomeňte si, co už jste se naučili. 

Vyzvěte žáky, aby vám uvedli různé 

příklady motivačních strategií 

zaměřených na vnější i vnitřní motivaci 

(viz krok 11). Návrhy zaznamenávejte. 

• Na základě těchto návrhů diskutujte 

o tom, kdy dané motivační strategie 

mohou a nemusejí být efektivní. Např.: 

„Veřejně zadaný cíl nebo známkování 

může motivovat někoho, kdo je hodně 

výkonný, ale naopak se nemusí hodit 

pro toho, komu daný úkol dělá problémy. 

Svěřit náročný úkol můžeme třeba 

někomu, kdo je v týmu nový a chce 

ukázat, že se umí osvědčit, ale nemusí 

motivovat někoho, kdo si moc nevěří.“ 

• Vyzvěte žáky, aby se zamysleli, jak 

zhodnotit, jestli je jimi zvolená motivační 

strategie efektivní, můžete jim napovídat 

(např. podle množství a kvality 

odvedené práce, na základě zpětné 

vazby od týmu, sledováním týmové 

dynamiky a práce jednotlivých členů). 

Nápady zaznamenávejte. 

 

Procvičování 
 

1. Stručně žákům popište 3 lidi, kteří spolu 

pracují v týmu: „Patrik má dobré 

analytické schopnosti, smysl pro detail, 

raději pracuje samostatně. Soňa je 

pečlivá, co řekne, si vždy důkladně 

promyslí, ráda si práci nechá někým 

zkontrolovat. Šimon je velice 

organizovaný, chce všem udělat radost, 
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má rád týmovou práci.“ Vyzvěte žáky, aby 

si ve dvojicích promysleli vlastnosti 

jednotlivých členů týmu. Jaké strategie by 

použili, aby celý tým motivovali k práci? 

Hodí se nějaká strategie pro všechny tři 

členy, nebo by bylo potřeba využít 

kombinaci různých strategií? 

2. Zadejte žákům následující situaci, v níž 

týmu chybí motivace: „Čtyři kamarádi se 

rozhodli, že si vydělají na společné 

cestování provozováním čajovny na 

letních víkendových trzích. Několik 

posledních víkendů ale čajovna měla 

velice málo zákazníků. Jejich motivací 

k provozování čajovny bylo vydělat dost 

peněz na cestování, nevypadá teď ale 

moc pravděpodobně, že se jim to podaří.“ 

Zeptejte se žáků, čím by se asi u těchto 

kamarádů nedostatek motivace mohl 

projevovat. Vyzvěte je, aby navrhli několik 

strategií, jak tým motivovat, aby si ve 

zbylém čase vydělal ještě co nejvíc 

peněz. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Po skončení skupinových úkolů žáky 

vyzývejte, aby se zamysleli nad tím, jak 

přispěli k motivování svého týmu. Ptejte 

se jich: „Jakými strategiemi jste se snažili 

svůj tým motivovat? Všimli jste si v nějaké 

chvíli, že týmu motivace chybí? Jak jste to 

poznali? Jaké další strategie jste 

vyzkoušeli?“ 

2. V průběhu skupinových úkolů měňte 

situaci změnou zadání – např. zkraťte 

časový limit, úkol nějak pozměňte, 

změňte výslednou odměnu. Nechte 

žákům chvíli na to, aby si promysleli, jak 

na základě toho změní své motivační 

strategie, a po skončení úkolu diskutujte, 

co případně upravili. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Po skupinovém úkolu žáky vyzvěte, aby 

písemně vysvětlili, jaké motivační 

strategie použili, které z nich byly 

efektivní a co dalšího by se ještě dalo 

vyzkoušet. 

• Vyzvěte žáky, aby po nějaké skupinové 

aktivitě, kdy měli příležitost motivovat 

ostatní, zhodnotili pomocí barev 

semaforu, jak se jim to dařilo (zelená = 

výborně, oranžová = trochu, červená = 

nedařilo). Pokud zvolí červenou nebo 

oranžovou, zeptejte se jich, jak by se to 

dalo zlepšit. 
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Vůdčí schopnosti 
Krok 13 
Umím popsat různé styly vedení týmu a vysvětlit, který podle svého 

názoru používám já a proč si to myslím. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 13 žáci vědí, že existují 

různé styly vedení týmu, a dokážou posoudit, 

kterému z nich se sami nejvíce blíží. 

 

V předchozím kroku se naučili zvolit vhodný 

způsob, jak motivovat svůj tým, v závislosti 

na situaci. 

 

V tomto kroku zjistí, že existují různé styly 

vedení, a uvědomí si, ke kterému mají sami 

nejblíže. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Znát různé styly vedení lidí a jejich 

charakteristiky. 

• Vysvětlit, ke kterému stylu mají sami 

nejblíže a jak to poznali. 

 

Výuka kroku 
 

Panuje mylná představa, že někteří lidé jsou 

„rozenými vůdci“ a že je jen jeden způsob, jak 

vést tým. Pravdou je, že vůdčí schopnosti si 

může trénovat každý a že vést se dá mnoha 

různými způsoby. Náš styl vedení se 

většinou odvíjí od naší povahy, ovlivňuje jej 

ale také konkrétní situace a lidé v týmu. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Uveďte žákům následující styly vedení 

lidí a někam je vyvěste: 

 
a) Autoritativní: vedoucí řídí všechna 

rozhodnutí týmu a ostatním členům 

nechává velmi málo prostoru. 

b) Demokratický: tým rozhoduje 

společně na základě představ, cílů 

a rozhodnutí všech členů, které jsou 

považovány za rovnocenné. 

c) Učitelský: pomáhá ostatním rozvíjet 

jejich dovednosti a budovat silné 

stránky a hodně je podporuje. 

d) Nátlakový: vedoucí vyžaduje od členů 

okamžité podřízení jeho rozhodnutím. 

e) Sjednocující: snaží se vytvářet 

emocionální vazby, aby členové cítili 

sounáležitost se svým týmem. 

f) Udávající tempo: vedoucí je sám 

velmi efektivní a skvělý výkon očekává 

i od ostatních. 

• Zeptejte se žáků, jestli znají někoho, kdo 

jednotlivé styly vedení používá. Podle 

čeho to poznali? 

• Vysvětlete, jakými způsoby můžeme 

odhalit vlastní styl vedení týmu: ze 

zpětné vazby od ostatních, sebereflexí, 

pomocí online nástrojů. 

• Přiblížit jim to můžete popisem vlastního 

stylu vedení lidí. Např.: „Myslím, že 

většinou jsem demokratický vedoucí, 

protože je pro mě velice důležité znát 

názory všech členů svého týmu. Často 
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proto využívám hlasování a společnou 

týmovou diskuzi.“ 

 

Procvičování 
 

1. Další styly vedení si žáci mohou vyhledat 

na internetu – existuje jich více než ty 

výše uvedené. Dejte jim za úkol 

samostatně vyplnit tabulku, v níž ke 

každému z 6 stylů z výuky kroku uvedou 

jeho 3 charakteristiky. 

2. Rozdělte žáky do dvojic tak, aby se v nich 

navzájem dobře znali. Vyzvěte je, aby 

každý samostatně napsali, k jakému stylu 

vedení mají podle vlastního názoru 

nejblíže (na základě definic, které jste jim 

uvedli, a vlastní sebereflexe). Potom si 

žáci ve dvojicích navzájem ukážou, co si 

zapsali, a budou diskutovat o tom, jestli 

se spolužákovým názorem souhlasí, 

nebo ne a proč. Na základě této zpětné 

vazby se nakonec rozhodnou pro „finální“ 

styl, k němuž mají blízko. 

3. Vyzvěte žáky, aby se zamysleli nad tím, 

jestli někdy v jiném kontextu používali 

odlišný styl. Co změnu stylu ovlivnilo? 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
4. Po skupinových aktivitách, při nichž žáci 

trénovali vedení týmu, se jich ptejte, jaký 

styl vedení používali (a jak to vědí), 

a následně ostatních členů týmu, jestli 

souhlasí. 

5. Zeptejte se žáků, jaký styl vedení podle 

jejich názoru používáte vy (učitel) nebo 

ostatní spolužáci, podle čeho to poznali, a 

vyzvěte je, aby tento styl srovnali se 

stylem vlastním. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte žáky, aby napsali seznam 

různých stylů vedení a jejich 

charakteristiky. 

• Pomocí kvízu zjistěte, jak dobře žáci 

znají různé styly vedení a jejich 

charakteristiky. 

• Po hodině, kdy žáci trénovali vedení 

týmů, je nechte vyplnit několik otázek, 

např.: „K jakému stylu vedení jste měli 

nejblíže? Podle jakých dvou věcí jste to 

poznali?“ 
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Vůdčí schopnosti 
Krok 14 
Umím vysvětlit, jaká pozitiva a negativa mají jednotlivé styly vedení, a 

uvědomuji si, jaké nedostatky má styl, ke kterému mám blízko já. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 14 žáci vědí, že každý 

styl vedení má různá pozitiva a negativa, 

a dokážou popsat negativa vlastního stylu. 

 

V předchozích krocích se dozvěděli, že stylů 

vedení je celá řada, a naučili se zhodnotit, 

k jakému stylu mají sami blízko. 

 

V tomto kroku zjistí, že každý ze stylů vedení 

má různá pozitiva a negativa, a uvědomí si, 

jaká negativa má ten styl, k němuž mají 

nejblíže. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, že každý styl vedení týmu má 

různá pozitiva a negativa, a umět uvést 

jeden nebo dva příklady. 

• Umět podrobněji popsat negativní 

aspekty stylu, ke kterému mají sami 

nejblíže. 

 

Výuka kroku 
 

Každý styl vedení lidí má nějaké výhody a 

nevýhody vzhledem k tomu, čeho tým 

potřebuje dosáhnout. Některé se hodí lépe v 

kontextech, kdy je potřeba dosáhnout 

rychlých výsledků, jiné zase např. tehdy, 

když je potřeba zvlášť podpořit každého 

člena týmu. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Zopakujte si, co už jste se naučili: 

vyzvěte žáky, aby vyjmenovali styly 

vedení lidí, které znají. 

• Uveďte nějaké pozitivum a negativum 

jednoho nebo dvou stylů, o nichž se žáci 

učili v kroku 13. 

 
a) Autoritativní: výhoda: rychlé 

a efektivní výsledky; nevýhoda: 

členové týmu takové zacházení často 

nesou nelibě. Většinou je výhodný 

v krizových situacích. 

b) Demokratický: výhoda: motivuje 

členy týmu, protože jim dává prostor 

rozhodovat; nevýhoda: rozhodování 

dlouho trvá. Většinou je výhodný, když 

jde u výsledku spíše o kvalitu než 

o kvantitu.  

c) Učitelský: výhoda: může členy týmu 

motivovat a uspokojovat; nevýhoda: 

členové týmu nemusejí být ochotni se 

učit a rozvíjet. Většinou je výhodný, 

když nám jde o to, aby se členové 

týmu zlepšovali. 

• Zeptejte se žáků, jestli je napadají další 

výhody a nevýhody těchto stylů. 

• Pozitiva a negativa jednotlivých stylů 

mohou zkusit určit např. podle 

skutečných osob ve vedoucích pozicích 

(politiků, fotbalových trenérů a dalších 

osobností, které znají). 
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Procvičování 
 

1. Dejte žákům za úkol zamyslet se nad tím, 

jaká pozitiva a negativa může mít každý 

z 6 stylů vedení, o kterých jste se učili (pro 

zopakování viz krok 13). Napovězte jim 

zopakováním toho, co jste jim říkali při 

výuce kroku. Vyzvěte je, aby uvažovali, 

v jakých situacích bude daný styl vhodný, 

a v jakých ne. Např.: „Demokratický styl 

vedení nejspíš nebude vhodný, když 

členové týmu nemají potřebné znalosti, 

aby mohli sami dělat rozhodnutí.“ 

2. Pokládejte žákům otázky, na jejichž 

základě si mohou uvědomit nevýhody 

svého vlastního stylu vedení: „Čím se 

vedoucímu, který využívá váš styl vedení, 

jeho tým nejvíc zavděčí? Co by 

vedoucího s tímto stylem vystresovalo? 

Jak může vypadat vedení tímto stylem 

nejlépe? A nejhůře?“ 

3. Zadejte žákům dva seznamy: zaprvé 

seznam 6 stylů vedení, zadruhé seznam 

různých výhod a nevýhod, které styly 

vedení mohou mít. Dejte žákům za úkol 

výhody a nevýhody k jednotlivým stylům 

přiřadit, případně i doplnit, do jakých 

situací se styly hodí a do jakých ne. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Vyzvěte žáky, aby před začátkem 

týmových úkolů a po jejich skončení 

uvažovali o pozitivech a negativech 

svého stylu vedení v kontextu daného 

úkolu: „Co by mohlo být nevýhodou 

autoritativního stylu, pokud je cílem 

vymyslet co nejvíc různých kreativních 

nápadů?“ Ptejte se, co je napadlo. 

2. V diskuzích o stylech vedení uvádějte 

relevantní příklady např. z aktuálních 

událostí a populární kultury. Vždy žáky 

vyzvěte, aby určili, jaký styl nějaká 

konkrétní osoba používá, a uvedli jeho 

dvě možné výhody a dvě nevýhody. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Jak se žáci vyznají v pozitivních 

a negativních aspektech různých stylů 

vedení, můžete ověřit pomocí kvízu 

(např. typu ano/ne, a/, b/, c/). 

• Po skončení nějaké skupinové aktivity 

žáky vyzvěte, aby písemně odpověděli 

na pár otázek. Např.: „Jaké dvě výhody 

a dvě nevýhody měl můj styl vedení 

v kontextu tohoto úkolu?“ 
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Vůdčí schopnosti 
Krok 15 
Umím zvolit vhodný styl vedení vzhledem ke kontextu a členům svého 

týmu. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 15 žáci dokážou zvolit 

a využít nejvhodnější styl vedení pro danou 

situaci. 

 

V předchozím kroku se dozvěděli, že každý 

styl vedení lidí má v konkrétních situacích 

určitá pozitiva a negativa, a zjistili, jaké 

nevýhody může mít jejich vlastní styl. 

 

V tomto kroku se naučí poznat, že se jejich 

styl pro danou situaci nehodí, a zvolit styl, 

který bude efektivnější. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vědět, že různé situace a týmy mohou 

vyžadovat odlišné styly vedení. 

• Pohotově zhodnotit situaci, rozhodnout, 

jestli se v ní hodí využít jejich styl 

vedení, nebo ne, a vysvětlit proč. 

• Na základě znalosti různých stylů 

vedení zvolit styl, který bude v dané 

situaci vhodnější. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku se žáci naučí zhodnotit, jestli 

je jejich styl vhodný pro konkrétní situaci, a 

pokud ne, zvolit jiný styl, který bude v této 

situaci efektivnější. 

 

• Zopakujte si, co už jste se naučili: 

vyzvěte žáky, aby vyjmenovali a popsali 

6 stylů vedení týmu (viz krok 13). 

• Vysvětlete, že dobrou metodou, jak 

zhodnotit efektivitu svého stylu 

v konkrétním kontextu, je položit si 

vhodné otázky. 

• Uveďte příklady užitečných otázek: „Jací 

lidé jsou v mém týmu? Jak se v tom, co 

máme za úkol, vyznají / jak si v tom věří? 

Jaký je náš cíl? Jaký máme časový 

limit?“ 

• Uveďte příklady situací, kdy se určitý 

konkrétní styl nehodí, a navrhněte, 

jakým jiným ho nahradit: „Nejraději 

využíváte demokratický styl vedení. 

Členové vašeho týmu mají velmi odlišné 

návrhy a nemohou se shodnout, 

zároveň je potřeba dospět k rozhodnutí 

rychle. Proto by mohlo být vhodnější 

použít autoritativní vedení, abyste stihli 

úkol splnit včas.“ Zeptejte se žáků na 

jejich nápady. 

 

Procvičování 
 

1. Zadejte žákům 2 nebo 3 situace, v nichž 

musí tým plnit nějaký úkol. Žáci budou mít 

za úkol rozhodnout, jaký styl vedení by byl 

v dané situaci nejvhodnější a proč. Např.: 

„Úzce semknutý, motivovaný tým 

spolupracuje na velkém kreativním 

projektu, přičemž musí používat metody, 

které členové dobře neovládají.“ Žáci 
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mohou např. zvolit učitelský styl 

vzhledem k tomu, že je potřeba, aby se 

členové týmu nové metody naučili 

používat. Nebo např.: „Je potřeba rychle 

splnit hodně různých drobných úkolů, 

členy týmu dokáže motivovat uspokojení 

z toho, že mají úkol splněný, a odměna.“ 

V tomto případě mohou žáci zvolit např. 

autoritativní styl vzhledem k tomu, že 

k rychlému splnění mnoha různých úkolů 

bude potřeba hodně pokynů a rychlá 

shoda. 

2. Dejte žákům za úkol napsat pod sebe 6 

stylů vedení týmu a ke každému zaprvé 

situaci, ve které by tento styl fungoval 

nejefektivněji ze všech, zadruhé situaci, 

ve které by byl naopak nejhorší. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. V průběhu skupinového úkolu, při kterém 

žáci trénují vedení týmu, je na chvíli 

přerušte a vyzvěte všechny, aby se 

zamysleli, jaký styl vedení 

používají/používá jejich vedoucí a jestli je 

vzhledem k situaci a zadanému úkolu 

nejvhodnější. K diskuzi by měli přispět 

všichni, nejen vedoucí týmů. 

2. Když jsou žáci v nějaké vedoucí pozici v 

reálném životě, např. vedou školní 

sportovní tým nebo mají na starosti 

organizaci nějaké události, pobízejte je, 

aby o svém stylu vedení uvažovali a 

případně ho upravili tak, aby odpovídal 

dané situaci a složení týmu. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Ptejte se žáků „Co kdyby...?“. Např.: „Co 

kdyby vedoucí týmu použil autoritativní 

styl v kontextu, ve kterém se lépe hodí 

styl demokratický?“ Můžete s žáky 

diskutovat, nebo jim dát za úkol 

odpovědět písemně. 

• Vyzvěte žáky, aby zhodnotili pomocí 

barev semaforu, jak dobře dokážou určit 

nejvhodnější styl vedení pro konkrétní 

situaci a své vedení tomu přizpůsobit. 
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Glosář 
 

 

Cíl: Výsledek, ke kterému bychom chtěli 

dospět. 

 

Emoce: Silný pocit. 

 

Empatie: Schopnost porozumět pocitům 

ostatních a vcítit se do nich. 

 

Motivovat: Poskytnout někomu důvod 

něco dělat. 

 

Shoda: Rozhodnutí, s nímž souhlasí 

většina lidí. 

 

Silná stránka: Něco, co nám jde nebo 

se při tom cítíme sebevědomě. 

 

 

Slabá stránka: Něco, co nám moc 

nejde nebo je to pro nás náročné. 

 

Strategie: Plán nebo způsob práce, díky 

kterému můžeme splnit svůj cíl. 

 

Vnější motivace: Motivace nějakým 

vnějším faktorem, např. možností dostat 

dobrou známku, pochvalu před ostatními, 

nějakou cenu nebo peníze. 

 

Vnitřní motivace: Motivace nějakým 

vnitřním faktorem, např. pocitem uspokojení 

nebo splněním nějakého svého cíle. 
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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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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  

 


