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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 týmovou práci definujeme? 

 

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

dovednost přesně obnáší, a komunikovali o ní konzistentním jazykem. Pod pojmem „týmová 

práce“ si často představujeme jakoukoli práci ve skupině, skutečná týmová práce však vyžaduje 

mnohem více: schopnost reflektovat své chování i chování ostatních členů týmu, nastavit si cíl a 

efektivně komunikovat. 

 

„Týmovou práci“ definujeme jako „spolupráci vedoucí ke splnění společného cíle“. 

 

 

Jaká jsou jednotlivá stadia učení se této dovednosti? 

 

První kroky výuky této dovednosti jsou zaměřeny na porozumění tomu, proč je užitečné pracovat 

v týmu. Následně se žáci budou učit, jak být efektivním členem týmu: dozvědí se, jak správně 

podporovat ostatní a jak zajistit, aby tým při rozhodování bral v úvahu názory všech členů. Od 

kroku 9 se budou učit chápat a řídit týmovou dynamiku tak, aby se tým vyhnul konfliktům. Nakonec 

zjistí, jak zhodnotit výkon týmu, aby mohli pracovat na zlepšení. 
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Proč je tato dovednost důležitá? 
 

Ačkoliv schopnost dobré týmové spolupráce má potenciál pozitivně ovlivnit sociální dovednosti 

žáků, jejich studijní výsledky i budoucnost, výzkumy ukazují, že je týmová práce málokdy 

explicitně vyučována. Výsledkem je frustrace při týmových aktivitách, a to jak na straně mnoha 

žáků, tak učitelů (Claxton and Lucas, 2015). 

 

Explicitní výuka toho, jak úspěšně spolupracovat s ostatními, má pozitivní vliv už na nejmenší 

děti. Fungování v týmu dětem umožňuje odpoutávat se od egocentrického způsobu myšlení, 

podporuje rozvoj jejich sociálních a emocionálních dovedností, jako např. umění střídat se 

s ostatními, pomáhat jim, když mají problém, být vůči nim empatičtí a povzbudit je, když to 

potřebují.  

 

Pokračování s výukou týmové práce u starších žáků podle průzkumů vede ke zvýšení dobrého 

pocitu ze studia i lepším výsledkům. Z výzkumu provedeného na velkém počtu amerických škol 

vyplynulo, že správně vedená týmová práce ve třídě má pozitivní vliv na studijní prospěch jak 

„průměrných“, tak „nadaných“ studentů a zároveň snižuje rozdíly v prospěchu mezi chlapci 

a dívkami (Stevens a Slavin). Podle teoretika pedagogiky Vygotského interakce žáků s ostatními 

utváří celý jejich pohled na svět. Týmová práce jim navíc umožňuje prostřednictvím diskuze 

prohlubovat porozumění ostatním, což je zásadní i vzhledem k tomu, že složení tříd je dnes čím 

dál tím pestřejší a setkávají se v nich studenti z různých prostředí a kultur, kteří se díky týmové 

práci mohou od sebe navzájem mnoho naučit (Cohen a Lotan, 2014).  

 

Připravujete-li starší studenty na další vzdělání nebo začátek kariéry, výuka týmové práce bude 

velmi dobrým nástrojem i pro vás – zvláště v dnešním rychlém a proměnlivém světě, v němž si 

do budoucna nemůžeme být spoustou věcí jistí, jasné ale je, že budou mladí lidé potřebovat umět 

pracovat s ostatními. Proto pro ně trénování těchto dovedností ve škole bude skvělou investicí 

do budoucna. 

 

Důležitost schopnosti týmové práce zdůrazňuje také např. dokument britské vlády z roku 2016 

nazvaný „Výborné výsledky všem“, podle něhož by „vzdělání pro 21. století mělo děti připravit na 

dospělost také výukou toho, jak v práci i v soukromém životě spolupracovat s ostatními“. Že je 

týmové práci věnována čím dál větší pozornost i v globálním měřítku, ukazuje také celosvětová 

organizace zaměřená na vzdělání PISA, která zařadila ověřování této dovednosti do svých testů. 
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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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Týmová práce 
Spolupráce vedoucí ke splnění společného cíle. 

 

První kroky výuky této dovednosti jsou zaměřeny na porozumění tomu, 

proč je užitečné pracovat v týmu. 

 

Následně se žáci budou učit, jak být efektivním členem týmu: dozvědí 

se, jak správně podporovat ostatní a jak zajistit, aby tým při rozhodování 

bral v úvahu názory všech členů. 

 

Od kroku 9 se budou učit chápat a řídit týmovou dynamiku tak, aby se tým vyhnul konfliktům. 

Nakonec zjistí, jak zhodnotit výkon týmu, aby mohli pracovat na zlepšení. 
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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 Rád se s ostatními dětmi vystřídám. Žáci se dokážou ochotně vystřídat s dalšími dětmi. 

Krok 1 
Umím na něčem spolupracovat s ostatními 

dětmi. 
Žáci dokážou přispět ke splnění společného skupinového 
úkolu. 

Krok 2 Umím vysvětlit, proč je někdy lepší 
pracovat v týmu než pracovat sám. 

Žáci dokážou vysvětlit, proč může být týmová práce 
v některých situacích efektivnější než práce samostatná. 

Krok 3 Při týmové práci si beru na starost různé 
úkoly a své úkoly zvládnu dokončit. 

Žáci si při týmové práci dokážou brát na starost různé 

úkoly. 

Krok 4 
Umím se svým týmem dobře vycházet, a 
když se nemůžeme dohodnout, umím to 
vyřešit. 

Žáci dokážou efektivně řešit neshody a hádky mezi členy 
týmu a umějí se svým týmem dobře vycházet. 

Krok 5 
Když mám svou část úkolu hotovou, umím 

pomoct ostatním členům týmu. 

Žáci umí uvažovat nejen o splnění své vlastní části 

týmového úkolu, ale dokážou aktivně pomoct i ostatním 

členům týmu. 

Krok 6 Pomáhám svému týmu s rozhodováním 
a sám navrhuji nápady. 

Žáci dokážou přispět k rozhodovacímu procesu a sami 
navrhují nápady. 

Krok 7 
Umím ocenit nápady ostatních a sám 

přispívám užitečným způsobem. 

Žáci dokážou ocenit nápady ostatních členů týmu a jsou 
ochotni udělat kompromis, aby tým dospěl ke společnému 
rozhodnutí. 

Krok 8 
Do týmových diskuzí zahrnuju všechny 
členy a všechny povzbuzuju, aby k nim 
přispěli. 

Žáci chápou, že do řešení týmových úkolů je potřeba 
zahrnout všechny členy týmu a aktivně všechny 
povzbuzovat, aby přispěli k týmové diskuzi. 

Krok 9 
Umím poznat, že se schyluje ke konfliktu, 

a předejít mu. 

Žáci dokážou rozpoznat, že by neshoda se spolužákem mohla 

přerůst v konflikt, a umí mu předejít. 

Krok 10 

Umím rozpoznat, že se ke konfliktu 

schyluje mezi jinými členy týmu, a 

navrhnout jim, jak mu předejít. 

Žáci dokážou mít přehled o širší týmové dynamice 
a předcházet konfliktům v celém týmu. 

Krok 11 

K týmovým diskuzím umím přispívat 

výstižně, promyšleně a tak, aby to bylo 

užitečné. 

Žáci dokážou k týmové diskuzi přispívat promyšleně na 
základě předchozí týmové komunikace a zaměřit se při 
tom na konkrétní problémy. 

Krok 12 Umím zhodnotit výkon svého týmu a 
navrhnout zlepšení. 

Žáci dokážou efektivně zanalyzovat výkon svého týmu 
a navrhnout, jak ho zlepšit. 

Krok 13 

Umím reflektovat a hodnotit, jak můj tým 

přistupuje k úkolům, a zlepšit jeho výkon, 

abychom dosahovali lepších výsledků. 

Žáci dokážou zhodnotit přístup svého týmu a ovlivnit ho tak, 

aby tým zlepšil svůj výkon a výsledky. 

Krok 14 

Umím zhodnotit silné a slabé stránky 

vedoucího týmu a aktivně ho podpořit, 

když to potřebuje. 

Žáci dokážou zhodnotit výkon vedoucího týmu a aktivně ho 

podpořit tak, aby to přispělo ke zlepšení výsledků celého 

týmu. 

Krok 15 

Umím rozpoznat schopnosti členů svého 

týmu a vysvětlit, jak se navzájem můžeme 

podpořit, abychom se mohli zlepšovat. 

Žáci dokážou rozpoznat schopnosti ostatních členů týmu 

a navzájem si s nimi poskytnout zpětnou vazbu zaměřenou 

na zlepšení výkonu celého týmu. 
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Týmová práce  
Krok 0 
Rád se s ostatními dětmi vystřídám. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 0 se žáci dokážou 

ochotně vystřídat s dalšími dětmi. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Střídat se s dospělým. 

• Střídat se s dalšími dětmi, když je 

k tomu dospělý vyzve. 

• Vysvětlit, co pojem „střídat se“ 

znamená. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku se žáci naučí střídat se 

s ostatními a dozvědí se, proč je to při 

společné hře i práci důležité. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Názorně žákům předveďte situaci, kdy si 

dvě děti chtějí hrát obě s tou samou 

hračkou. „Jak to mohou vyřešit? 

Nemohou si s ní hrát oba najednou!“ 

Doveďte je k tomu, aby si uvědomili, že 

se děti mají vystřídat. 

• Definujte si, co znamená „střídat se“: 

„Když se dva lidé v něčem střídají, 

znamená to, že nejdřív to dělá jeden, 

potom zase druhý. Oba by měli mít 

stejnou příležitost věc dělat.“ 

• Předveďte, jak střídání může vypadat. 

Např. vyzvěte některého žáka, aby vám 

přišel pomoct nakreslit na tabuli 

panáčka. „Nejdřív jsi na řadě ty, nakresli 

hlavu. Tak, teď jsem na řadě já, 

nakreslím oči. Teď jsi na řadě zase ty, 

nakresli nos…“ Když máte obrázek 

hotový, ukažte celé třídě, které části kdo 

kreslil, aby žáci viděli, že jste se na 

kreslení oba podíleli stejnou měrou. 

• Čtěte si pohádky a vyprávějte příběhy, 

ve kterých se postavy střídají. 

Procvičování 
 

1. S každým žákem zvlášť střídání 

vyzkoušejte při nějaké jednoduché 

aktivitě, při které se dá střídavě vždy 

provést nějaký konkrétní úkon. Můžete 

např. střídavě skládat puzzle, stavět věž 

z kostek, po stránkách se střídat ve čtení 

pohádky nebo střídavě každý vždy 5krát 

driblovat s míčem. Napovídejte jim, kdy 

jste na řadě vy a kdy oni. 

2. Rozdělte žáky do dvojic, v každé bude 

jeden žák A a jeden B. Každé dvojici dejte 

míček. „Žáci A, pošlete míček, ať se kutálí 

k žákovi B. Výborně. Teď jsou na řadě 

žáci B: pošlete míček žákům A. A kdo je 

na řadě teď? Výborně – hezky se 

střídáte!“ 
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Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Když žákům zadáváte nějakou práci ve 

dvojicích, vyzvěte je nejdřív, aby se 

zamysleli, jak se při ní budou střídat, a 

vysvětlete jim, jak nejlépe na to. 

2. Chvalte žáky, když se se spolužákem 

úspěšně střídají: „Výborně, Leontýnko! 

Dnes ráno jste se s Ninou hezky střídaly 

na kole.“ 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Při práci ve dvojicích sledujte, jestli se v 

nich žáci střídají. Je potřeba, abyste je k 

tomu pobízeli? Když je pobídnete, 

střídají se ochotně? 

• Zeptejte se žáků, jak spravedlivě vyřešit 

situaci, kdy dva lidé chtějí oba používat 

tu samou věc. Povzbuďte je, aby 

vysvětlili, jak se vystřídat, aby mohli věc 

používat oba. 
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Týmová práce  
Krok 1 
Umím na něčem spolupracovat s ostatními dětmi. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 1 žáci dokážou přispět 

ke splnění společného skupinového úkolu. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vědět, že větší úkol se dá rozdělit na 

menší úkoly. 

• Umět ke splnění většího skupinového 

úkolu přispět splněním menšího úkolu. 

• Vysvětlit, co znamená „spolupracovat“. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku jde hlavně o to, aby žáci 

pochopili, že společný větší úkol se dá 

rozdělit na menší části. V této fázi pro ně 

ještě může být náročné spolupracovat jako 

tým, takže se nejdřív naučí samostatně splnit 

svou část úkolu a části pak spojit do 

společného výsledku celého týmu. 
 
Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Vysvětlete žákům, že někdy se na 

splnění většího úkolu může podílet víc 

lidí společně: „Když máme nějaký větší 

úkol, někdy nás na něm může pracovat 

víc – každý udělá kousek. Kdybychom 

třeba chtěli nakreslit obrázek našeho 

města,  

• může nejdřív každý z nás nakreslit jednu 

budovu nebo silnici a pak můžeme 

všechny naše obrázky spojit 

dohromady.“ 

• Na základě tohoto příkladu žákům 

vysvětlete, že přestože bude nejdřív 

svou část obrázku kreslit každý sám, je 

potřeba, aby se spolu domlouvali: 

„I když nejdřív kreslí svou část obrázku 

každý sám, je potřeba se společně 

domluvit, aby měla každá budova 

správnou velikost a do obrázku města 

se hodila. Když používáme všichni 

společné pastelky, je také potřeba se 

domlouvat a střídat.“ 

• Vysvětlete, že při skupinové práci je 

potřeba se domluvit, co kdo bude dělat, 

ještě před tím, než pracovat začneme: 

„Než každý začne kreslit, je potřeba se 

domluvit, jakou budovu kdo nakreslí, 

aby nekreslili všichni to samé.“ 

• Předveďte, jak byste si úlohy mohli 

rozdělit: „Lukášku, ty bys třeba mohl 

kreslit požární stanici, Sára nákupní 

centrum, Mikuláš park a já třeba bazén.“ 

• Pokud jsou žáci s takovým rozdělením 

úloh spokojeni, dále jim vysvětlete, jak si 

úlohy rozdělit spravedlivě: „Je potřeba 

rozdělit si práci spravedlivě tak, aby toho 

nikdo neměl na starosti příliš mnoho ani 

málo, ale každý tak akorát. Takže 

Lukášek může kreslit jenom požární 

stanici, protože ta je složitější, já mohu 

nakreslit bazén a k tomu ještě silnici, 

protože to je oboje jednodušší.“ 
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Procvičování 
 

1. Rozdělte žáky do skupinek po 2–3 a dejte 

jim za úkol nakreslit město, jak jste si to 

vysvětlili ve výuce kroku (nebo jim zadejte 

nějaký podobný úkol). Každému žákovi 

rozdejte několik malých papírů a každé 

skupince jeden velký. Vysvětlete jim: 

„Máte za úkol nakreslit naše město 

(případně školu / čtvrť / park). Obrázek 

musí obsahovat aspoň 5 budov 

(místností/stromů apod.). Nejdřív se 

dohodněte, co kdo bude kreslit, nakonec 

obrázky slepíme dohromady na velký 

papír. Domluvte se tak, abyste nekreslili 

to samé, co ostatní ve skupince.“ Můžete 

žákům zadat seznam budov (místností 

apod.), které mají nakreslit, a před 

začátkem jim dát nějaký čas na to, aby si 

jednotlivé úlohy rozdělili. Nakonec se 

každé skupinky zeptejte, co kdo kreslil. 

Vyzvěte skupinky k zamyšlení: „Proč bylo 

důležité nejdřív se dohodnout, co kdo 

nakreslí? Kreslil někdo to samé, co 

ostatní?“ 

2. Rozdělte žáky tentokrát do jiných 

skupinek, aby si vyzkoušeli spolupráci 

s různými dětmi. Dejte jim za úkol postavit 

v krátkém časovém limitu co nejhezčí 

hrad (např. z papíru, kostek apod.). Tento 

úkol už je náročnější, protože je občas 

nutné počkat, až spolužák svou část 

dokončí, než můžeme pokračovat. 

Vyzvěte žáky, aby si proto úlohy rozdělili 

spravedlivě: „Než začnete, dohodněte se, 

co kdo bude mít na starosti. Bylo by 

spravedlivé, kdyby jeden žák stavěl celý 

hrad a druhý měl na starosti jenom 

vyrábění vlajek?“ Nakonec je vyzvěte 

k zamyšlení stejně jako v aktivitě 1. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

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

zdůrazňujte, jakým způsobem je 

rozdělujete tak, aby to bylo spravedlivé a 

každý měl co na práci. 

2. Chvalte žáky před ostatními, když 

splněním svého menšího úkolu přispějí 

ke splnění úkolu většího: „Výborně, 

Honzo, děkuju, že jsi vyhodil odpadky do 

koše, a přispěl tak k úklidu třídy!“ 

3. Vystavujte si práce, které žáci vytvořili 

společně, a vždy na jednotlivých částech 

označte, kdo je dělal, aby si žáci 

uvědomili, k čemu je spolupráce dobrá. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Uveďte žákům příklad nějakého většího 

úkolu (uklidit třídu, postavit model auta, 

vyzdobit zahradu před oslavou) a 

zeptejte se jich, jak by ho mohli splnit 

společně: „Jaké různé menší úkoly je 

potřeba udělat? Jak byste je spravedlivě 

rozdělili?“ 

• Pozorujte, jak si žáci vedou při 

skupinových aktivitách a jestli si mezi 

sebou rozdělují úkoly. 

• Pozorováním zjistěte, jestli každý z žáků 

umí k větším úkolům nějak přispět. 
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Týmová práce  
Krok 2 
Umím vysvětlit, proč je někdy lepší pracovat v týmu než pracovat sám. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 2 žáci dokážou 

vysvětlit, proč může být týmová práce 

v některých situacích efektivnější než práce 

samostatná. 

 

V předchozím kroku se naučili se spolužáky 

spolupracovat na větších úkolech a 

spravedlivě si je rozdělit. 

 

V tomto kroku se naučí uvažovat nejen 

o tom, jak spolupracovat, ale také o tom, kdy 

a proč je spolupráce výhodná. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit několik výhod týmové práce. 

• Vysvětlit, že týmová práce je někdy 

potřeba k tomu, abychom stihli úkol 

splnit dobře a včas. 

• Uvést několik příkladů úkolů, které je 

dobré dělat v týmu. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku se žáci dozvědí, že v týmu se 

nám může pracovat lépe a můžeme 

dosáhnout lepšího výsledku díky tomu, že 

dohromady máme víc znalostí, zdrojů 

a dovedností.  

 

Zaprvé zjistí, že díky tomu, že si v týmu 

rozdělíme jednotlivé úlohy, můžeme práci 

zvládnout rychleji. Zadruhé si uvědomí, proč 

je týmová práce nutná tehdy, když je potřeba 

dělat víc věcí zároveň. Nakonec přijdou na to, 

že je výhodné spojit různé nápady, znalosti a 

dovednosti. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Připomeňte si, co už jste se naučili. 

Vyzvěte žáky, aby vysvětlili, jakým 

způsobem si můžeme v týmu rozdělit 

nějaký větší úkol, např. stavbu hradu 

z papíru. 

• Vysvětlete žákům: „Některé úkoly se 

dělají v týmu lépe než samostatně: třeba 

když potřebujeme úkol splnit rychle, 

nebo když potřebujeme udělat víc 

menších věcí najednou.“ 

• Uveďte jim příklad: „Např. když 

potřebujeme kamarádovi připravit 

narozeninovou oslavu a nemáme na to 

moc času, pomůže nám, když bude 

každý dělat něco: třeba balonky může 

nafukovat víc lidí najednou.“ 

• Na základě toho samého příkladu 

vysvětlete, že více lidí má dohromady 

více znalostí, nápadů a dovedností. 

Např.: „Sám moc neumím péct dort, ale 

když nás bude víc, možná to někdo 

bude umět lépe, a já mohu zase třeba 

vyzdobit pokoj, což mi jde opravdu 

dobře.“ 

• Doplňte, že ne vždy je týmová práce 

lepší než práce samostatná – záleží na 

situaci. Např. když máme za úkol přečíst 
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si kapitolu z knížky nebo cvičit hru na 

klavír, je lepší dělat to samostatně. 

• Můžete si pustit nějaké video, které 

zobrazuje týmovou práci (výměna 

pneumatik Formule 1 při závodech, 

práce u montážní linky v továrně), a na 

jeho základě diskutovat o tom, proč 

může být týmová práce výhodná. 

 

Procvičování 
 

1. Zadejte žákům nejdřív samostatně nějaký 

vizuální úkol na rychlost, např. hledat 

rozdíly mezi 2 obrázky nebo slova v 

osmisměrce. Kolik zvládnou najít za 

minutu? Potom jim zadejte další úkol 

stejného typu, tentokrát budou pracovat 

ve skupinkách. Můžete jim dát i 

specifičtější pokyny, např. každému 

žákovi zadat, na jakou část obrázku se 

má dívat. Následně se zeptejte: „V čem 

bylo lepší pracovat v týmu? Proč je to 

dobré, když máme málo času?“ 

2. Rozdělte žáky do skupinek a vyzvěte je, 

aby si představili, že mají za úkol nacvičit 

a zahrát divadelní představení nebo 

muzikál, a zamysleli se, jaké všechny 

možné úlohy a dovednosti jsou k tomu 

potřeba: někdo bude hrát, někdo vyrábět 

kostýmy, někdo nakreslí plakáty atd. 

Zeptejte se: „Proč by bylo dobré pracovat 

na takovém úkolu v týmu?“ 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Když žáci pracují na nějakém 

skupinovém úkolu, zeptejte se jich, proč 

je při něm týmová práce výhodnější než 

práce samostatná. 

2. Když jim různé aktivity zadáváte, nejdřív 

se vždy zeptejte, jestli si myslí, že je 

vhodnější plnit je samostatně, nebo 

v týmu. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte žáky, aby vysvětlili, jestli je 

vhodné plnit následující úkoly v týmu 

a proč: 

a) Napsat učiteli dopis o tom, co jsem 

dělal o víkendu. 

b) Vymýšlet program na závěrečnou 

školní slavnost. 

c) Vytvořit a vyzdobit si ve třídě nový 

čtecí koutek. 

• Můžete žáky vyzvat, aby uvedli vlastní 

příklady toho, kdy je, nebo není týmová 

práce vhodná.  

• Jak dobře žáci rozumějí výhodám 

týmové práce, můžete zhodnotit podle 

jejich odpovědí na otázky z posilování 

dovednosti. 
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Týmová práce  
Krok 3 
Při týmové práci si beru na starost různé úkoly a své úkoly zvládnu 

dokončit. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 3 si žáci při týmové 

práci dokážou brát na starost různé úkoly. 

 

V předchozím kroku si uvědomili, proč je 

v některých situacích týmová práce lepší než 

práce individuální. 

 

V tomto kroku se naučí, že aby tým fungoval 

efektivně, musí každý své úkoly plnit a každý 

také musí být ochotný vzít si na starost různé 

druhy úkolů. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, že nejdůležitější je splnit celý 

týmový úkol. 

• Vysvětlit, proč je potřeba být ochotný 

brát si v týmu na starost různé úkoly. 

• Dokončit úkoly, které mají na starosti. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku se žáci naučí tři věci: zaprvé, 

že splnění týmového úkolu je důležitější než 

individuální preference, takže může být 

potřeba dělat kompromisy, zadruhé, že je 

potřeba být ochotný vzít si na starost různé 

úkoly, a zatřetí, že je potřeba plnit své úkoly 

zodpovědně. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

• Připomeňte si, co už jste se naučili. 

Zeptejte se žáků: „Proč je někdy lepší 

pracovat v týmu než pracovat 

samostatně?“ 

• Vysvětlete žákům, že při týmové práci 

musí být hlavním cílem všech splnit 

týmový úkol – to je důležitější, než co by 

chtěl dělat každý z členů týmu zvlášť. 

• Vysvětlete, že to znamená, že ne vždy 

můžeme dělat to, co bychom dělali 

nejraději: „Kdybychom např. chtěli 

vymyslet a nacvičit divadelní hru, 

nemohli by všichni hrát hlavní roli: bylo 

by potřeba rozdělit si mezi sebe všechny 

role a různé další úlohy.“ 

• Vysvětlete, že vzít si na starost nějaký 

úkol znamená převzít zodpovědnost za 

jeho splnění. 

• Definujte si, co znamená „převzít za 

nějaký úkol zodpovědnost“: „zajistit, že 

ho sám splním nebo zařídím, že mi ho 

někdo splnit pomůže.“ 

• Vysvětlete to na zmíněném příkladu 

divadelní hry. Zeptejte se žáků: 

„Kdybyste měli na starosti kostýmy, co 

všechno by bylo potřeba zajistit?“ 

Možné odpovědi jsou třeba „vzít hercům 

míry“, „sepsat si seznam potřebných 

kostýmů“, „sehnat kostýmy“ apod. 
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Procvičování 
 

1. Rozdělte žáky do skupinek po 3–4. Dejte 

jim za úkol nakreslit dům, vybarvit ho a 

pojmenovat. Řekněte jim, že každému 

zadáte konkrétní úlohu: 

a) První pokus: Všem žákům zadejte 

úlohu dům vybarvit. Nechte je 2 minuty 

pracovat a potom se zeptejte: „Co se 

stalo, když jste měli za úkol všichni to 

samé? Povedlo se vám dům 

dokončit?“ 

b) Druhý pokus: Každému zadejte jinou 

úlohu: nakreslit obrysy, obrázek 

vybarvit, dům pojmenovat. Znovu jim 

na splnění dejte 2 minuty. Zeptejte se, 

jak to šlo tentokrát: „Šlo vám to lépe, 

když měl každý zadanou jinou úlohu?“ 

2. Celé třídě dejte za úkol zamyslet se nad 

tím, co by se dalo dělat v následujících 

situacích: 

a) Jeden člen týmu nechce svůj úkol 

splnit. 

b) Jeden člen týmu svůj úkol splnit neumí 

nebo nemůže. 

c) Jeden člen týmu svůj úkol plnit začne, 

ale pak odejde, dříve než ho dokončí. 

3. Vysvětlete, že převzít za své úkoly 

zodpovědnost znamená, že je všichni 

poctivě splní. Proto řešením bodů a) a c) 

nemůže být, že za tohoto člena jeho úkol 

udělá někdo jiný.  

4. Vytvořte si jednoduchou „výrobní linku“ 

na výrobu narozeninových přání. Žáci 

budou v řadě za sebou plnit následující 

kroky: 

a) Jeden bude překládat kartičky a psát 

na vnější stranu. 

b) Jeden bude psát přání dovnitř. 

c) Jeden bude vybarvovat. 

d) Jeden bude na zadní stranu psát 

jméno týmu. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Chvalte přede všemi žáky, když si 

ochotně vezmou na starost jakýkoli úkol, 

který je potřeba v rámci týmové práce 

splnit, nebo když si navzájem pomohou, 

aby úkoly úspěšně dokončili: „Výborně, 

Ondra poprosil Káju o pomoc 

s kreslením, aby zajistil, že svůj úkol 

stihne splnit, a Kája mu pomohla.“ 

2. Před začátkem skupinových úkolů 

napište na tabuli jednotlivé dílčí úlohy a 

vyzvěte žáky, aby rozhodli, kdo si kterou 

vezme na starost. Kdo svou úlohu splní, 

může ji na tabuli odškrtnout / napsat k ní 

své jméno. 

Hodnocení 
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

• Zadejte žákům týmový úkol a rozdělte 

mezi ně dílčí úlohy. Zjistěte, jestli jsou 

ochotni přijmout úlohu, i když si ji 

nevybrali. 

• Zeptejte se žáků, co znamená „převzít 

zodpovědnost“, a dejte jim na výběr 

z následujících možností: 

a) Splnit úkol sám. 

b) Zajistit, že úkol splním, i kdyby bylo 

potřeba, abych někoho poprosil 

o pomoc (správně). 

c) Zařídit, aby někdo úkol splnil za mě. 
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Týmová práce  
Krok 4 
Umím se svým týmem dobře vycházet, a když se nemůžeme 

dohodnout, umím to vyřešit. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 4 žáci dokážou 

efektivně řešit neshody a hádky mezi členy 

týmu a umějí se svým týmem dobře vycházet. 

 

V předchozím kroku se naučili brát si na 

starost úkoly, které je v rámci týmové práce 

potřeba splnit. 

 

V tomto kroku se dozvědí, jaký dopad mohou 

mít na týmovou spolupráci nevyřešené 

neshody, a osvojí si několik jednoduchých 

strategií k jejich řešení. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, proč je dobré s ostatními členy 

týmu dobře vycházet. 

• Popsat několik jednoduchých strategií, 

které nám pomohou s ostatními dobře 

vycházet. 

• Znát jednoduché strategie k řešení 

neshod. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku už žáci chápou výhody týmové 

práce. Teď je potřeba, aby zjistili, s jakými 

problémy se při ní mohou v praxi setkat, a 

naučili se, jaký vliv má na úspěšnou týmovou 

práci pozitivní atmosféra a jak ji udržovat. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

• Vysvětlete žákům, že důležitým 

předpokladem týmové práce je 

schopnost dobře vycházet s ostatními 

členy týmu: „Když spolu v týmu dobře 

vycházíme, máme chuť spolu sdílet 

nápady, navzájem se podporovat a 

vždycky se nějak dohodnout.“ 

• Zeptejte se žáků: „Co můžeme udělat 

pro to, abychom s ostatními dobře 

vycházeli?“ Nápady zaznamenávejte. 

Pár strategií jim můžete napovědět: 

 

a) Být k ostatním vlídní a na jejich 

nápady reagovat zdvořile. 

b) Zajistit, aby tým bral v úvahu nápady 

všech členů. 

• Vysvětlete, že k různým neshodám 

může při týmové práci dojít často, zvlášť 

při rozhodování a rozdělování úloh: 

„Neshody mohou být užitečné, pokud je 

vyřešíme, protože nás mohou přivést 

k novým nápadům. Když je ale 

nevyřešíme, povedou k tomu, že budou 

členové týmu rozzlobení nebo 

frustrovaní a tým nebude moct 

pokračovat v práci.“ 

• Uveďte žákům pár jednoduchých 

strategií k řešení neshod: 

a) Vysvětlit, proč se necítíme dobře, aby 

měli ostatní příležitost se omluvit. 

b) O nápadech hlasovat. 

c) Zkombinovat více nápadů. 
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d) Střídat se v jednotlivých úkolech nebo 

v tom, kdo bude rozhodovat. 

• Zeptejte se žáků, jestli je napadají ještě 

nějaké další způsoby, jak neshody 

v týmu řešit. Návrhy zaznamenávejte. 

 

Procvičování 
 

3. Vyzvěte tři žáky, aby zahráli scénku, v níž 

dva budou předvádět, že se ke třetímu 

nechovají hezky – např. si povídají 

a neposlouchají ho, když jim chce říct, co 

ho napadlo. Následně se všech žáků 

zeptejte: „Co v této scénce bylo 

problémem? Co by teď měl tým udělat, 

aby ho vyřešil? Jaké by k tomu mohl 

použít strategie?“ 

4. Rozdělte žáky do skupinek po 3–5. 

Zadejte jim úkol postavit věž pomocí 

papíru, izolepy (či lepidla) a nůžek. Než 

skupinky začnou stavět, zadejte každé 

jednu strategii pro řešení neshod: 

hlasovat, kombinovat nápady, nechat 

rozhodovat vedoucího týmu. Dejte jim 

5 minut na splnění úkolu. Nakonec se 

skupinek zeptejte: „Nemohli jste se 

v týmu na něčem shodnout a využili jste 

zadanou strategii? Byla úspěšná? Proč?“ 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Podporujte žáky v tom, aby si neshody 

mezi sebou řešili sami namísto toho, aby 

žádali o pomoc dospělé. 

2. Při skupinových úkolech týmy chvalte, 

když spolu dobře vycházejí, a zmiňujte při 

tom konkrétní prospěšné jednání: 

„Výborně, tento tým o rozhodnutí 

hlasoval, takže neshodu rychle 

a spravedlivě vyřešil.“ 

3. I při běžné výuce věnujte čas a prostor 

týmové práci, neshodám při ní se 

nevyhýbejte a diskutujte o nich. Dávejte 

žákům krátké pauzy a pokládejte při nich 

týmům otázky, jimiž zdůrazníte 

prospěšné jednání: „Jak členové vašeho 

týmu přispívají k dobré atmosféře? Jak 

řešíte neshody?“ 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte žáky, aby písemně nebo ústně 

uvedli různé strategie pro udržování 

dobré atmosféry v týmu a řešení 

neshod. 

• Zadejte žákům příklady různých neshod 

v týmu a zeptejte se jich, pomocí jakých 

strategií by se daly nejefektivněji vyřešit. 

• Vyzvěte žáky, aby si v rámci sebereflexe 

zapisovali, jak se jim daří v týmu 

vycházet s ostatními a jaké k tomu 

používají strategie. 

• Zadejte každému členovi týmu jiný 

výsledek, ke kterému má při plnění 

týmového úkolu dojít, a potom sledujte, 

jestli se žákům daří dosáhnout 

kompromisu.  
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Týmová práce  
Krok 5 
Když mám svou část úkolu hotovou, umím pomoct ostatním členům 

týmu. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 5 žáci umí uvažovat 

nejen o splnění své vlastní části týmového 

úkolu, ale dokážou aktivně pomoct i ostatním 

členům týmu. 

 

V předchozím kroku se naučili efektivním 

způsobem řešit neshody v týmu a dobře 

vycházet s ostatními členy. 

 

V tomto kroku se dozvědí, jak aktivně 

ostatním členům svého týmu pomáhat. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Chápat, že podpora ostatních k týmové 

práci patří, protože přispívá 

k úspěšnému splnění týmového úkolu. 

• Znát různé strategie, kterými můžeme 

ostatním pomoct, a vědět, jaké jednání 

naopak nápomocné není. 

• Umět po skončení svého vlastního úkolu 

konstruktivně nabídnout pomoc dalším 

členům týmu. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku žáci od řešení neshod pokročí 

k aktivnímu vyhledávání příležitostí pomoct 

ostatním. 

 

Zároveň se naučí, jak reagovat na prosbu o 

pomoc (což souvisí také se zodpovědným 

plněním úkolů, viz krok 4). 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

• Zopakujte si, co už jste se naučili. 

Zeptejte se žáků: „Jaké výhody přináší 

týmová práce? Jak se chová dobrý člen 

týmu?“ 

• Vysvětlete žákům: „Dobrý člen týmu by 

měl také pomoct ostatním, když o to 

poprosí, a sledovat, jestli někdo z týmu 

pomoc nepotřebuje. Přispívá tím k 

úspěšnému splnění týmového úkolu.“ 

• Zeptejte se žáků: „Jak poznáme, že člen 

našeho týmu potřebuje pomoct? Jak to 

může vypadat?“ Napovězte jim, např.: 

„Můžeme si třeba všimnout, že má před 

sebou ještě hodně práce, i když už 

nezbývá moc času, nebo že je nějak 

rozladěný.“ Nápady žáků 

zaznamenávejte. 

• Uveďte žákům různé možnosti, jak 

členovi svého týmu pomoct. Vyzvěte je, 

aby se zamysleli nad výhodami a 

nevýhodami každé z nich: 

a) Splnit jejich úkol za něj (výhoda: bude 

rychle hotový, nevýhoda: nenaučí se 

to sám). 

b) Poradit mu, jak úkol dokončit (výhoda: 

naučí se něco nového, nevýhoda: 

rada nemusí stačit). 
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c) Říct mu, kde najít řešení svého 

problému (výhoda: vyřeší problém 

sám, nevýhoda: může to trvat příliš 

dlouho). 

d) Ukázat mu, jak bych úkol splnil já 

(výhoda: něco nového se naučí, 

nevýhoda: můj způsob plnění daného 

úkolu pro něj nemusí být nejlepší). 

• Vyzvěte žáky, aby popsali své vlastní 

zkušenosti s pomocí jinému členovi 

týmu: „Jak jste mu pomohli? Jak jste 

poznali, že pomoc potřebuje?“ 

 

Procvičování 
 

1. S jedním žákem zahrajte scénku, v níž on 

potřebuje pomoc a vy mu ji nabízíte (např. 

s vařením nebo skládáním puzzle). 

Předveďte, jaké jednání nápomocné 

není. Např.: 

a) Nedokončenou věc uklidíte. 

b) Zkritizujete, že činnost nedokončil. 

c) Budete na něj křičet, aby si pospíšil. 

Zeptejte se třídy, proč váš přístup nebyl 

ideální: „Co jsem měl udělat jinak? Jak 

jsem mohl členovi svého týmu pomoct 

lépe?“ Následně můžete scénku přehrát 

znovu tak, jak navrhují žáci, nebo nechat 

dělat „pomocníka“ některého z nich. 

2. Rozdělte žáky do dvojic, v každé dvojici 

bude jeden žák A a jeden žák B. Nejdřív 

dejte žákům A za úkol hledat slova v 

osmisměrce. Po 1 minutě vyzvěte žáky B, 

aby žákům A pomohli, a to nejlepším z 

následujících způsobů: 

a) Hledat slova místo nich. 

b) Poradit jim, jak by osmisměrku řešili 

sami. 

c) Hledat oba společně. 

d) Chvíli slova hledat sami, aby žákům A 

názorně ukázali, jak na to, a pak je 

nechat osmisměrku dokončit 

samotné. 

Následně vyzvěte žáky B, aby řekli, který 

postup si vybrali, a žáky A, aby 

zhodnotili, jak efektivně jim to pomohlo 

úkol dokončit. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Chvalte žáky před ostatními vždy, když si 

všimnete, že při skupinové práci 

pomáhají ostatním. 

2. Seznam způsobů, jak pomoct ostatním, z 

výuky kroku někam ve třídě vyvěste, 

abyste na něj mohli při týmové práci 

poukazovat.  

3. Když si při týmových úkolech všimnete, 

že žáci dělají něco, co nápomocné není, 

ptejte se jich: 

a) „Přemýšlel jsi o různých strategiích, 

kterými bys mohl spolužákovi 

pomoct?“ 

b) „Jakou strategií bys mu teď mohl 

pomoct nejlépe?“ 

c) „Jak bys mu mohl pomoct tak, aby se 

naučil tento úkol zvládat sám?“ 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 
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• Vyzvěte žáky, aby uvedli (písemně nebo 

ústně) co nejvíc strategií, jak pomoct 

druhému s jeho úkolem. 

• Opakujte aktivitu 1 z procvičování kroku 

s různými dvojicemi žáků a sledujte, jak 

se jim daří druhému pomáhat.  
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Týmová práce  
Krok 6 
Pomáhám svému týmu s rozhodováním a sám navrhuji nápady. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 6 žáci dokážou přispět 

k rozhodovacímu procesu a sami navrhují 

nápady. 

 

V předchozím kroku se naučili uvažovat 

nejen o splnění své vlastní části týmového 

úkolu, ale aktivně pomáhat i ostatním členům 

týmu. 

 

V tomto kroku si uvědomí, že důležitou roli 

hraje v týmové práci také rozhodování. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, jak rozhodování pomáhá týmu 

postupovat v plnění úkolu. 

• Vysvětlit, proč je užitečné vymýšlet 

různé nápady a být ochotný sdílet je se 

členy svého týmu. 

• Umět používat jednoduché strategie pro 

usnadnění týmového rozhodování. 

 

Výuka kroku 
 

V této fázi už žáci znají různé strategie pro 

řešení drobných neshod v týmu. V tomto 

kroku se naučí komplexnější metody, které 

se dají použít při rozhodování. Zároveň zjistí, 

že je potřeba sebevědomě sdílet vlastní 

nápady a podporovat v tom i ostatní. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Vyzvěte žáky, aby vysvětlili, co podle 

nich znamená „rozhodovat“, a uvedli 

příklad, kdy v týmu o něčem 

rozhodovali.  

• Vysvětlete, že aby tým mohl rozhodnout 

co nejlépe, je potřeba mít na výběr více 

různých návrhů. To znamená, že by 

každý člen týmu měl nějakými nápady 

přispět. 

• Připomeňte si, co už jste se naučili. 

Zeptejte se žáků, jaké znají strategie, 

které nám pomohou rozhodnout nějaký 

spor, např.: 

a) Hlasování. 

b) Nechat rozhodnutí na vedoucím. 

c) Zkombinovat více nápadů. 

• Vysvětlete, že při týmové práci se dají 

pomocí různých strategií rozhodovat 

nejen spory, ale také dělat rozhodnutí o 

tom, jak splnit týmový úkol. Uveďte 

příklad: „Představte si, že cílem vašeho 

týmu je provozovat v rámci nějaké školní 

akce kavárnu, abyste si vydělali na 

školní večírek. Musíte rozhodnout, co se 

bude nejlépe prodávat. Pokud někdo z 

vašeho týmu už někdy v kavárně 

pracoval, bude lepší nechat rozhodnutí 

na něm než např. hlasovat, protože už 

má s touto činností zkušenosti.“  

• Upřesněte, že to, jaká strategie bude pro 

rozhodování nejlepší, závisí na 

následujících okolnostech: 
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a) Kolik máme času: pokud musíme 

rozhodnout rychle, nebude nejlepší 

strategií např. diskuze – lepší by 

mohlo být třeba nechat rozhodnutí na 

vedoucím. 

b) Z kolika návrhů vybíráme: pokud 

máme víc nápadů než členů týmu, 

hlasování se nehodí. 

c) Jak důležité je dané rozhodnutí pro 

celkový cíl: čím je důležitější, tím víc 

bychom o něm měli spolu diskutovat. 

• Zeptejte se žáků na další rozhodovací 

strategie, které je napadají, a 

zaznamenávejte je. 

 

Procvičování 
 

1. Rozdělte žáky do týmů po 4–5. Jednomu 

žákovi z každého týmu dejte tajně za úkol 

„blokovat“ všechna rozhodnutí: všechny 

nápady ostatních odmítat a sám žádnými 

nepřispívat. Zadejte týmům úkol do 2 

minut si svůj tým pojmenovat (tak, aby se 

jménem všichni členové souhlasili). Po 2 

minutách se zeptejte, jak se žákům úkol 

plnil a jak rozhodování týmu a splnění 

úkolu ovlivnilo blokování.  

2. Rozdělte žáky do týmů po 4–5. Dejte jim 

za úkol v týmu nakreslit co nejnápaditější 

nové zvíře (např. krávu, která chrlí oheň a 

místo mléka dojí limonádu). Nejdřív dejte 

žákům 5 minut na to, aby si každý sám 

vymyslel a načrtl vlastní nápad. Potom 

týmy vyzvěte, aby vymyslely týmový 

návrh, který bude obsahovat část 

každého z nápadů jednotlivých členů. 

Dejte jim na splnění úkolu 10 minut a 

zdůrazněte, že mají používat rozhodovací 

strategie. Nakonec se týmů zeptejte, jak 

ke kvalitě finálního návrhu přispělo to, že 

měl tým k dispozici víc různých nápadů, a 

jakým způsobem používaly rozhodovací 

strategie. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Seznam rozhodovacích strategií si 

někam ve třídě vyvěste a před týmovými 

úkoly ho žákům připomínejte. 

2. Chvalte žáky před ostatními vždy, když si 

všimnete, že využívají různé rozhodovací 

strategie podle situace: „Výborně, 

chválím tento tým, že tentokrát využil 

namísto hlasování raději diskuzi, protože 

šlo o důležité rozhodnutí a bylo potřeba 

ujistit se, že všechno dobře promysleli a 

na nic nezapomněli.“ 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte žáky, aby zapsali tři různé 

strategie pro týmové rozhodování a ke 

každé uvedli příklad situace, kdy se tato 

strategie hodí, a situace, kdy naopak 

není nejvhodnější. 

• Po týmových úkolech žáky vyzývejte, 

aby svou práci zhodnotili následujícím 

způsobem: „Při rozhodování jsme 

použili strategii X. Fungovala dobře, 

protože...“ 
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Týmová práce  
Krok 7 
Umím ocenit nápady ostatních a sám přispívám užitečným způsobem. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 7 žáci dokážou ocenit 

nápady ostatních členů týmu a jsou ochotni 

udělat kompromis, aby tým dospěl ke 

společnému rozhodnutí. 

 

V předchozím kroku se naučili přispět k 

týmovému rozhodování a sdílet s ostatními 

své nápady. 

 

V tomto kroku jde o to, aby k úspěšnému 

plnění úkolu přispěli jak vlastními nápady, tak 

schopností ocenit nápady druhých. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, čím jsou hodnotné nápady 

ostatních. 

• Zhodnotit, jestli je jejich vlastní nápad 

užitečný. 

• Umět využívat složitější rozhodovací 

strategie, které jim pomohou dospět ke 

kompromisu.  

 

Výuka kroku 
 

Tento krok spojuje dohromady znalosti z 

předchozích kroků o tom, jak úspěšně 

spolupracovat a v čem je spolupráce 

užitečná. Od jednoduchého rozhodování 

mezi dvěma možnostmi teď žáci pokročí ke 

složitějšímu kombinování různých možností 

a dělání kompromisů. 

 

Aby mohli užitečným způsobem přispívat 

vlastními nápady a podporovat nápady 

ostatních, musí se naučit zhodnotit, jak 

užitečné jejich nápady i nápady ostatních 

jsou. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Zopakujte si, co už jste se naučili. 

Zeptejte se žáků: „V čem je užitečné mít 

v týmu k dispozici hodně různých 

nápadů?“ Žáci mohou např. zmínit, že 

některé nápady jsou lepší než jiné, 

některé mohou inspirovat vznik dalších, 

nebo že když máme k dispozici hodně 

nápadů, budeme si jistější, že finální 

řešení jsme dobře zvážili. 

• Definujte si, co v tomto kontextu 

znamená pojem „ocenit“: „Ocenit něčí 

nápad znamená uznat, že je užitečný, a 

vyslechnout si ho.“ 

• Vysvětlete: „I když mít k dispozici 

spoustu nápadů a oceňovat nápady 

všech členů týmu je velice pozitivní, 

může nám velké množství nápadů 

rozhodování zkomplikovat. Je proto 

důležité uvažovat o tom, jestli můj nápad 

bude týmu užitečný.“ 

• Uveďte žákům následující otázky, které 

jim pomohou užitečnost nápadu 

zhodnotit: 

a) „Souvisí můj nápad dostatečně s 

naším týmovým úkolem a s tím, jak ho 

řešíme?“ 
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b) „Je to nový nápad, který ještě nikdo 

jiný nenavrhoval?“ 

c) „Rozvíjím svým nápadem nápad 

někoho jiného?“ 

• Zdůrazněte, že při týmovém 

rozhodování se někdy nedají využít 

všechny nápady, tak je to ale v pořádku: 

„I když jsou naše nápady i nápady 

ostatních členů týmu zajímavé, někdy je 

potřeba vybrat jen ten nejlepší nebo 

zkombinovat pouze některé z nich, aby 

tým mohl v práci pokročit.“ 

 

Procvičování 
 

1. Rozdělte žáky do týmů po 3–4. Rozdejte 

žákům papíry a každého zvlášť vyzvěte, 

aby napsal své oblíbené jídlo. Následně 

každý pošle svůj papír jinému členovi 

svého týmu, takže každý dostane nějaké 

„nové“ oblíbené jídlo. Potom mají žáci za 

úkol v týmu jeden po druhém vysvětlit, 

proč je toto jídlo nejlepší, a uvést několik 

důvodů. Nakonec se žáků zeptejte, jak jim 

tato aktivita pomohla víc se zamyslet nad 

názory ostatních: „Zamysleli jste se nad 

názorem svého spolužáka víc než jindy?“  

2. Zadejte žákům seznam 7 různých věcí, 

které by jim mohly pomoct přežít, kdyby 

ztroskotali na opuštěném ostrově: telefon, 

deštník, láhev vody, deka, tabulka 

čokolády, nůžky a krabička zápalek. 

Nejdřív žáky vyzvěte, aby si každý sám za 

sebe vybral 3, které jsou podle něj 

nejužitečnější. Následně jim dejte za úkol 

vytvořit týmy po 3–5 a diskutovat o tom, 

proč si dané 3 věci vybrali (pobídněte je, 

aby pomocí reflektivních otázek z výuky 

kroku hodnotili, jestli jsou jejich nápady 

užitečným příspěvkem k týmové diskuzi). 

Nakonec týmy vyzvěte, aby se společně 

rozhodly pro 3 finální předměty, které by 

si na ostrov vzaly. Zeptejte se týmů, jak 

se rozhodly, a vyzvěte žáky k zamyšlení: 

„Byly vaše příspěvky k týmové diskuzi 

užitečné? Jak jste ostatním dali najevo, 

že oceňujete jejich nápady? Jak jste jako 

tým dospěli ke společnému rozhodnutí?“ 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Názorně žákům předvádějte, jak nápady 

druhých ocenit: „Tuhle aktivitu vymyslel 

pan učitel Kozmík.“, „Když mi žáci odpoví 

na otázku, vždycky jim poděkuju.“ 

2. Povzbuzujte žáky, aby při komentování 

toho, jak se jim plnily různé aktivity, 

nezapomínali zmiňovat, čím je inspirovali 

ostatní. 

3. Chvalte žáky, když udělají kompromis, 

aby mohli rychle dospět ke společnému 

rozhodnutí. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte žáky, aby napsali alespoň 3 

důvody, proč je důležité mít při týmových 

úkolech k dispozici hodně nápadů. 

• Když žáci při výuce přispějí vlastním 

nápadem, nechte je vyslechnout si 

několik nápadů cizích, aby mohli ten 

svůj zhodnotit, a následně se jich 

zeptejte, co si o něm myslí. 
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• Dejte žákům za úkol písemně 

okomentovat, jakými kroky při týmové 

aktivitě dospěli ke společnému 

rozhodnutí (např. na základě aktivity 2 z 

procvičování). 

• Pozorujte, jestli se žákům daří přispívat 

při týmových aktivitách užitečnými 

nápady a zároveň oceňovat užitečné 

nápady ostatních. 
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Týmová práce  
Krok 8 
Do týmových diskuzí zahrnuju všechny členy a všechny povzbuzuju, 

aby k nim přispěli. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 8 žáci chápou, že do 

řešení týmových úkolů je potřeba zahrnout 

všechny členy týmu a aktivně všechny 

povzbuzovat, aby přispěli k týmové diskuzi. 

 

V předchozím kroku se naučili ocenit nápady 

ostatních členů týmu a dělat kompromisy, 

aby tým dospěl ke společnému rozhodnutí. 

 

V tomto kroku se naučí přispět k pozitivní 

týmové dynamice tak, aby nebyl žádný člen 

vyloučen ze společného rozhodování. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, proč je důležité, aby se 

společných diskuzí účastnili všichni 

členové týmu. 

• Používat strategie, kterými všechny 

členy týmu povzbudím, aby ke společné 

diskuzi přispěli. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku se žáci začínají seznamovat s 

týmovou dynamikou. První fází je pochopení 

toho, že je důležité, aby byli do týmových 

aktivit zahrnuti všichni členové týmu. 

 

Zjistí, jak ocenit nejen jednotlivé nápady 

členů, ale jak podpořit výkon týmu jako celku. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• člen musí cítit motivaci přispět. 

•  

• Definujte si, co je to „motivace“: „Důvod, 

proč chci něco dělat.“ 

• Vysvětlete: „Naši motivaci může ovlivnit 

mimo jiné to, jestli ostatní členové týmu 

oceňují naše příspěvky. Kdyby např. váš 

tým udělal nějaké důležité rozhodnutí 

bez vás, měli byste nejspíš menší 

motivaci dál týmu pomáhat.“ 

• Zeptejte se žáků, proč může mít člen 

týmu pocit, že k týmové diskuzi nemůže 

přispět. Např.: ostatní členy týmu moc 

nezná, nebo má pocit, že toho o tématu, 

o kterém tým diskutuje, moc neví. 

Návrhy zaznamenávejte.  

• Uveďte žákům následující seznam 

strategií, jimiž mohou ostatní členy týmu 

povzbudit, aby ke společné diskuzi 

přispěli: 

a) Přímo se zeptat: „Petře, co si o tom 

myslíš ty?“ 

b) Dát na výběr z možností: „Martine, je 

podle tebe lepší možnost A, nebo 

možnost B?“ 

c) Pomoct jim rozvést svou myšlenku 

otázkou: „To znělo jako dobrý nápad, 

Leni, mohla bys to popsat 

podrobněji?“ 
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d) Dohodnout se, že mluvit bude vždycky 

jenom ten, kdo má v ruce nějaký 

předmět (např. míč), což umožní, aby 

se členové týmu nepřekřikovali.  

e) Ve sdělování svých názorů se střídat, 

aby názor vyslovil každý člen týmu. 

• Zeptejte se žáků, jestli je napadají další 

možnosti, jak pomoct ostatním zapojit se 

do společné diskuze, a návrhy 

zaznamenávejte. 

 

Procvičování 
 

1. Rozdělte žáky do týmů po 3–5. Vyzvěte 

je, aby sepsali vlastní pravidla správné 

týmové diskuze, které se účastní všichni 

členové týmu. Následně si pusťte nějaké 

video týmové diskuze (např. z nějakého 

soutěžního pořadu) a týmy vyzvěte, aby 

sledovaly, jestli tým ve videu jejich 

pravidla dodržuje. Zeptejte se: „Co tým 

dělal pro to, aby všichni členové přispěli 

ke společné diskuzi? Měl by něco dělat 

lépe? Jaké používal strategie?“ 

2. Rozdělte žáky do týmů po 3–5. Každému 

týmu zadejte jinou strategii z výuky kroku, 

jak do společné diskuze zahrnout 

všechny své členy (např. tým 1: přímo se 

jich ptá na názor, tým 2: kdo mluví, drží v 

ruce nějaký určený předmět atd.). Dejte 

týmům 5 minut na to, aby společně 

diskutovaly a rozhodly, jestli by se ve 

všech školách měly povinně nosit 

uniformy. Každý tým při tom musí 

využívat přidělenou strategii. Nakonec se 

žáků zeptejte: „Účastnili se diskuze 

všichni členové týmu? Pomohla vám 

přidělená strategie? Proč? Proč ne?“ 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Ve třídě vyvěste strategie z výuky kroku 

nebo pravidla správné týmové diskuze, 

která žáci sestavili v aktivitě 1 z 

procvičování kroku, a připomínejte je 

žákům před týmovými úkoly, v nichž bude 

potřeba spolu diskutovat. 

2. Sami při běžné výuce předveďte, jak 

zahrnout do společné diskuze všechny: 

vyvolávejte různé žáky, a nejen ty, kteří 

se hlásí. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Sledujte, jestli se týmových diskuzí 

účastní všichni členové týmů a jestli žáci 

povzbuzují ostatní, aby také do diskuze 

přispěli. 

• Dejte žákům za úkol písemně 

vypracovat aktivitu 1 z procvičování 

kroku, abyste zjistili, jestli dobře rozumí 

různým strategiím pro zahrnutí ostatních 

do skupinové diskuze. 
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Týmová práce  
Krok 9 
Umím posoudit „pro a proti“ různých řešení jednoduchého problému a 

vybrat to nejlepší. 

 

Vysvětlení pro učitele 
Při zvládnutém kroku 9 žáci dokážou 

rozpoznat, že by neshoda se spolužákem 

mohla přerůst v konflikt, a umí mu předejít. 

 

V předchozím kroku se naučili do řešení 

týmových úkolů zahrnovat všechny členy 

týmu a aktivně všechny povzbuzovat, aby 

přispěli k týmové diskuzi. 

 

V tomto kroku si budou osvojovat další 

strategie pro podporu pozitivní skupinové 

dynamiky, tentokrát zaměřené na zvládání 

vlastních emocí. 

 

Žáci musí zvládnout: 

• Vysvětlit, že neshoda může mít jak 

negativní, tak i pozitivní dopad. 

• Vysvětlit, jak definujeme „konflikt“ a proč 

mohou konflikty týmu uškodit. 

• Popsat a umět použít strategie, které 

pomáhají konfliktům se vyhnout. 

 

Výuka kroku 
V předchozích krocích se žáci naučili, že je 

pro tým důležité do společné diskuze 

zahrnout všechny členy a mít k dispozici 

hodně nápadů. V tomto kroku se dozvědí, jak 

v týmu fungují konflikty, a že jestli budou mít 

pozitivní, nebo negativní dopad, závisí na 

tom, jak při nich komunikujeme. Klíčovou 

myšlenkou je, že tým, který je názorově 

rozdělený, pravděpodobně nebude 

spolupracovat dobře. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Definujte si, co je to „konflikt“: „vyostřená 

výměna názorů.“ 

• Vysvětlete žákům: „I když někdy mohou 

mít neshody pozitivní dopad, protože 

nás přivedou k více různým myšlenkám, 

není dobré, když přerostou do konfliktu, 

protože ten může mít na týmovou 

spolupráci negativní vliv. Proto je 

potřeba znát strategie, které nám 

pomohou konfliktům předcházet.“  

• Vyzvěte žáky, aby uvedli příklad nějaké 

situace, kdy v týmu museli řešit konflikt: 

„Proč ke konfliktu došlo? Jaký měl 

dopad na splnění týmového úkolu?“ 

• Ptejte se dál: „Jak se projevovalo, že se 

ke konfliktu schyluje? Jak jste se cítili? 

Mohlo to na vás být nějak poznat z toho, 

co jste říkali, nebo z vaší řeči těla?“ 

Můžete si pustit nějaké video, ve kterém 

se schyluje ke konfliktu, a diskutovat o 

něm: „Podle čeho můžeme počínající 

konflikt rozpoznat?“ Nápady 

zaznamenávejte. 

• Uveďte žákům následující strategie, 

které jim mohou pomoct se konfliktům 

vyhnout: 

a) Když s ostatními nesouhlasíme, mluvit 

zdvořile a konstruktivně: „Na tvém 

nápadu se mi líbí X, nejsem si ale jistý, 

jestli by fungovalo Y. Mohli bychom to 

zkusit ještě jinak?“ 



 skillsbuilder.org 

 

Týmová práce 32 Krok 9 

b) Když cítíme, že se potřebujeme 

uklidnit, na chvilku od ostatních odejít. 

c) Soustředit se na společný týmový cíl. 

• Zeptejte se žáků, jestli je napadají ještě 

nějaké další možnosti, a případně je 

zaznamenejte. 

 

Procvičování 
1. Dejte žákům za úkol samostatně si 

napsat odpovědi na následující otázky: 

„Jak poznáte, když se s někým dostáváte 

do konfliktu? Jak se v takové situaci 

cítíte? Jak při takových pocitech 

reagujete na ostatní?“ Když mají žáci 

vlastní odpovědi zapsané, vyzvěte je, aby 

je přečetli spolužákovi ve dvojici. Dvojice 

pak mají za úkol navzájem si navrhnout, 

jak se v takové situaci může spolužák 

zachovat, aby se konfliktu vyhnul. 

2. Ukažte třídě následující seznam reakcí a 

zeptejte se: „Které z nich jsou 

konstruktivní a pomohly by předejít 

konfliktu? Které by naopak týmové práci 

uškodily? Proč?“ 

a) „Ty se v tom vůbec nevyznáš.“ 

b) „To je hloupý nápad.“ 

c) „Mohl bys vysvětlit konkrétněji, jak by 

to fungovalo?“ 

d) „Líbí se mi, jak je ten nápad kreativní, 

ale nejsem si jistý, jestli by v téhle 

situaci fungoval.“ 

e) „Děkuju za tvůj návrh, líbí se mi 

některé jeho části – možná bychom ho 

mohli trochu vylepšit takto: ...“ 

f) „Děkuju za tvůj nápad. Poslechněme 

si teď ještě ostatní členy týmu, kteří s 

tím mají víc zkušeností, a uvidíme.“ 

 

Posilování dovednosti 
Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Strategie pro předcházení konfliktům si 

ve třídě vyvěste a před začátkem 

týmových úkolů je žákům připomínejte. 

2. Dávejte žákům pravidelně příležitost 

komentovat navzájem své nápady, aby 

mohli trénovat pozitivní, konstruktivní 

zpětnou vazbu. 

3. Chvalte žáky před ostatními, když si 

všimnete, že se jim podařilo předejít 

nějakému konfliktu: „Kuba tu situaci 

vyřešil moc dobře, když se na chvilku 

odešel uklidnit a pak se k týmu vrátil s 

pozitivnější náladou. Výborně, Kubo!“ 

 

Hodnocení 
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Po týmové aktivitě dejte žákům za úkol 

písemně odpovědět na následující 

otázky: „Připadalo vám v nějaké chvíli, 

že se mezi vámi a dalším členem týmu 

schyluje ke konfliktu? Co jste udělali, 

abyste se konfliktu vyhnuli? Jaký to mělo 

efekt?“ 

• Vyzvěte žáky, aby napsali několik 

příkladů pozitivní, konstruktivní reakce 

na něčí příspěvek. 

• Pozorujte, jak si žáci vedou při různých 

týmových úkolech včetně stresujících 

situací. Daří se jim úspěšně se delší 

dobu vyhýbat konfliktům?
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Týmová práce  
Krok 10 
Umím rozpoznat, že se ke konfliktu schyluje mezi jinými členy týmu, a 

navrhnout jim, jak mu předejít. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 10 žáci dokážou mít 

přehled o širší týmové dynamice a 

předcházet konfliktům v celém týmu. 

 

V předchozím kroku se naučili rozpoznat, že 

se mezi nimi a dalším členem týmu schyluje 

ke konfliktu, a postupovat tak, aby mu 

předešli. 

 

V tomto kroku tyto nové dovednosti využijí 

také k tomu, aby zabránili konfliktům mezi 

ostatními členy svého týmu. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Uvést příklady situací, v nichž může 

hrozit konflikt. 

• Rozpoznat, že se ke konfliktu schyluje 

mezi členy jejich týmu. 

• Popsat a využít strategie, které 

konfliktům v jejich týmu zabrání. 

 

Výuka kroku 
 

V této fázi už by měli žáci rozumět tomu, jaký 

vliv mohou mít na týmovou práci konflikty, a 

měli by umět rozpoznat, že se schyluje ke 

konfliktu mezi nimi a dalším členem týmu. 

 

V tomto kroku se naučí předvídat stresující 

situace, zhodnotit atmosféru v týmu a aktivně 

podporovat ostatní členy v tom, aby zabránili 

hrozícím konfliktům. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Zopakujte si, co už jste se naučili. 

Zeptejte se žáků: „Jak byste definovali 

‚konflikt‘? Jak se liší od toho, když spolu 

jen nesouhlasíme? Jaký může mít 

konflikt dopad na týmovou práci?“ 

• Uveďte následující příklady situací, v 

nichž mohou hrozit konflikty: 

a) Práce v krátkém časovém limitu. 

b) Členové týmu mají hodně rozdílné 

nápady a nemohou se dohodnout. 

c) Tým má za sebou celodenní práci a 

všichni už začínají být unavení. 

Vyzvěte žáky, aby vymysleli další takové 

situace. 

• Zeptejte se žáků: „Jak poznáte, že se 

mezi vámi a dalším členem týmu 

schyluje ke konfliktu?“ Nápady 

zaznamenávejte. 

• Vysvětlete žákům: „Dobrý člen týmu 

dokáže nejen zvládat vlastní reakce, aby 

se sám nedostal do konfliktu, ale umí v 

tom podpořit i ostatní, aby předcházel 

konfliktům v celém týmu.“ 

• Uvažujte společně o tom, jak se může 

projevovat, když se ke konfliktu schyluje 

mezi dalšími lidmi: např. si navzájem 
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odsekávají, otáčejí se k sobě zády nebo 

si někdo jde sednout pryč od ostatních. 

• Zopakujte si, co už umíte. Zeptejte se 

žáků: „Pomocí jakých strategií se 

můžeme konfliktu vyhnout?“ Návrhy 

zaznamenávejte. Potom žáky vyzvěte, 

aby z nich vybrali ty strategie, které by 

pomohly předejít konfliktu i ostatním. 

Např.: „Já se snažím konfliktům 

předcházet tím, že zpětnou vazbu 

podávám vždycky vlídně a pozitivně. To 

samé mohu navrhnout a předvést i 

ostatním.“ 

 

Procvičování 
1. Vyzvěte žáky, aby ve dvojicích napsali 

seznam 8 různých strategií, kterými 

můžeme pomoct ostatním předejít 

konfliktu. Následně má každá dvojice za 

úkol vyměnit si svůj seznam s jinou dvojicí 

a zakroužkovat v jejím seznamu tři 

strategie, které jsou podle ní nejlepší. 

Zeptejte se žáků, co zakroužkovali a proč 

jsou podle nich tyto tři strategie 

nejefektivnější. 

2. Přečtěte žákům následující scénář: 

„Tříčlenný tým spolužáků pracuje na 

přípravě společné prezentace. Teprve 

dnes zjistili, že prezentace má obsahovat 

i jejich vlastní videa, a termín odevzdání 

už se blíží. Jen jedna členka týmu umí 

videa natáčet a upravovat, takže řekla, že 

bude o videích rozhodovat sama. Další 

člen týmu má strach, že prezentaci 

nestihnou připravit včas, a proto se snaží 

všechno dělat narychlo. Poslední člen by 

naopak chtěl odvést co nejlepší práci, 

protože posledně se mu moc nedařilo.“ 

Zeptejte se žáků: „Proč by v tomto týmu 

mohlo s velkou pravděpodobností dojít ke 

konfliktům? Co byste poradili každému z 

členů týmu, abyste mu pomohli konfliktům 

předejít?“ 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Při týmových úkolech dělejte pauzy, v 

nichž týmům připomenete, aby 

předvídaly, jaké konflikty by jim mohly 

hrozit, a postupovaly tak, aby jim 

předešly. Např.: „Zastavuju čas, ještě 

vám zbývá 10 minut. Jaké složité 

rozhodování vás ještě čeká? Co můžete 

udělat pro to, abyste spolu komunikovali 

konstruktivně?“ 

2. Chvalte žáky před ostatními, když si 

všimnete, že pomocí nějaké strategie 

předcházejí ve svém týmu konfliktům: 

„Slyšel jsem, že Tom navrhl, aby se 

všichni v týmu střídali v přispívání k 

diskuzi, aby se dostalo na každého –

výborně, Tome!“ 

 

Hodnocení 
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Při týmové práci pozorujte a 

zaznamenávejte si, jak často žáci 

využívají strategie pro předcházení 

konfliktům. Můžete také dát žákům za 

úkol, aby to sledovali sami. 

• Dejte žákům za úkol vypracovat aktivitu 

2 z procvičování kroku písemně, abyste 

zjistili, jak dobře chápou konfliktní 

situace a znají strategie, kterými se dá 

konfliktu předejít.  
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Týmová práce  
Krok 11 
K týmovým diskuzím umím přispívat výstižně, promyšleně a tak, aby to 

bylo užitečné. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 11 žáci dokážou k 

týmové diskuzi přispívat promyšleně na 

základě předchozí týmové komunikace a 

zaměřit se při tom na konkrétní problémy. 

 

V předchozích krocích se naučili lépe 

rozumět širší týmové dynamice a předcházet 

ve svém týmu konfliktům. 

 

V tomto kroku začnou uvažovat o tom, jak 

svému týmu pomoct ke smysluplné a 

efektivní spolupráci. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Zhodnotit účel týmové porady. 

• Zhodnotit, jaký příspěvek by byl 

nejužitečnější. 

• Umět ho podat výstižně a promyšleně. 

 

Výuka kroku 
 

V této fázi si žáci začnou zvykat na 

profesionální týmovou práci. Naučí se 

důsledně se držet účelu týmové porady a 

vyhodnotit, jak mohou přispět co 

nejužitečněji. 

 

Zároveň se dozvědí, že je důležité k týmové 

diskuzi přispívat výstižně a promyšleně, a 

budou komunikaci tímto stylem trénovat. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Vysvětlete žákům, že každá týmová 

porada má nějaký konkrétní účel: např. 

předat si navzájem informace nebo 

rozhodnout o něčem, co nám pomůže v 

plnění týmového úkolu. Vyzvěte je, aby 

uvedli nějaký příklad z vlastní 

zkušenosti. 

• Vysvětlete jim: „Při efektivní poradě je 

potřeba správně využít čas, protože to je 

důležitý zdroj, kterým nechceme plýtvat. 

Když budeme příliš dlouho a podrobně 

ostatním sdělovat informace, může toho 

být na ně moc a nezbyde už energie na 

další plnění úkolu. Když jim naopak 

nesdělíme všechno, co je potřeba, může 

to vést ke zmatku nebo špatnému 

rozhodnutí. Proto je potřeba si dobře 

promyslet, jak bude náš příspěvek 

vypadat.“ 

• Definujte si, co je to „promyšlený 

příspěvek“: „takový příspěvek, který 

jsme si dobře rozvážili a naplánovali.“ 

• Definujte si, co je to „užitečný 

příspěvek“: „takový příspěvek, který je 

pro tým dostatečně hodnotný.“ 

• Definujte si, co je to „výstižný 

příspěvek“: „takový příspěvek, který 

obsahuje dost jasných informací a 

zároveň je dostatečně stručný.“ 

• Vysvětlete, že když se budeme snažit 

přispívat promyšleně, výstižně a 
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užitečně, pomůžeme tak svému týmu 

pracovat efektivně a splnit úkoly včas. 

• Názorně předveďte, jak může příprava 

takového příspěvku vypadat. Např.: 

„Dnes odpoledne máme v naší 

organizaci poradu, na které se má 

rozhodovat o nové ekologické strategii. 

Našel jsem článek o tom, jak ve stejné 

situaci postupovala jedna organizace 

podobná té naší. Je v něm spousta 

velice užitečných myšlenek, je ale 

dlouhý, takže si z něj připravím a 

ostatním přednesu jenom tři 

nejdůležitější myšlenky, aby byl můj 

příspěvek promyšlený a výstižný.“ 

 

Procvičování 
 

1. Rozdělte žáky do týmů po 4–5. Dejte jim 

za úkol jednomyslně rozhodnout, kam 

pojednou na jednodenní výlet, s tím, že 

každý člen může říct jenom tři věty. 

Postupujte následovně: 

a) Nejdřív žáky vyzvěte, aby si promysleli 

a zapsali první větu, která by měla na 

ostatní hodně zapůsobit. 

b) Řekněte žákům, že každý může 

argumentovat třikrát, pokaždé ale jen 

jednou větou. 

c) Potom musí tým na základě příspěvků 

rozhodnout. 

d) Nakonec se žáků zeptejte, jak 

postupovali, aby byly jejich příspěvky 

výstižné a aby úkol úspěšně splnili. 

2. Přečtěte žákům následující tři verze 

instrukcí. Vyzvěte je, aby je seřadili podle 

výstižnosti a užitečnosti (upozorněte je, 

že „výstižný“ příspěvek neznamená jen 

„stručný“, ale musí také obsahovat 

relevantní informace). 

a) Když chcete najít knihovnu, musíte se 

nejdřív vydat ze třídy směrem doleva. 

Pak si po pravé ruce nejspíš všimnete 

plakátu s animovaným psem. Pak 

zahněte do chodby vpravo; bude 

podobná jako chodba nalevo, ale 

trochu širší. Musíte hledat modré 

dveře, nebudou to ty první ani druhé, 

ale až ty další dveře nalevo – myslím, 

že poslední dveře před nimi jsou 

červené. Na modrých dveřích uvidíte 

nápis „Knihovna“. 

b) Vyjděte ze třídy po chodbě doleva. 

Pak zahněte do první chodby vpravo a 

pokračujte po ní. Knihovna bude na 

levé straně, na dveřích má nápis 

„Knihovna“. 

c) Běžte doleva, pak zahněte do první 

chodby vpravo. Tam knihovnu 

najdete; má modré dveře. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Pokaždé, když žáci v rámci plnění 

týmového úkolu plánují nějakou poradu, 

vyzvěte je, aby si nejdřív stanovili její účel. 

2. Než žáci začnou přispívat do diskuze celé 

třídy, vyzvěte je vždy, aby se nejdřív 

zamysleli, co řeknou, aby byl jejich 

příspěvek promyšlený, užitečný a 

výstižný. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 
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• Vyzvěte žáky, aby definovali klíčové 

pojmy „promyšlený“, „výstižný“ a 

„užitečný“ příspěvek. 

• Sledujte, jak výstižně žáci přispívají k 

diskuzím svého týmu i celé třídy.  

• Dejte žákům za úkol vymyslet vlastní 

test s několika možnostmi (podobný 

tomu v aktivitě 2 v procvičování kroku). 

Následně test zadají spolužákovi ve 

dvojici a zhodnotí, jestli vybral správnou 

možnost. 



 skillsbuilder.org 

 

Týmová práce 38 Krok 12 

Týmová práce  
Krok 12 
Umím zhodnotit výkon svého týmu a navrhnout zlepšení. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 12 žáci dokážou 

efektivně zanalyzovat výkon svého týmu a 

navrhnout, jak ho zlepšit. 

 

V předchozím kroku se naučili přispívat k 

týmové diskuzi tak, aby týmu pomohli 

pracovat efektivněji. 

 

V tomto kroku se začnou učit efektivitu práce 

týmu hodnotit a uvažovat o tom, jak ji zvýšit. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Pomocí hodnoticích otázek reflektovat, 

jaký výkon tým podává.  

• O výkonu týmu uvažovat na základě 

znalostí o tom, jak vypadá spravedlivá 

spolupráce a pozitivní komunikace.  

• Navrhnout, jak výkon týmu zlepšit. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku se žáci naučí na základě toho, 

co už znají, zhodnotit, jak efektivně jejich tým 

pracuje. 

 

Při plnění týmových úkolů pak budou schopni 

zároveň analyzovat, jaký výkon tým podává 

a jaká je v něm atmosféra. 

 

Důležité je umět zhodnotit, jestli všichni 

členové přispívají k týmové práci 

spravedlivým dílem a zda spolu komunikují 

pozitivním způsobem, což jsou dva základní 

kameny úspěchu týmové práce. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Nejdřív se žáků zeptejte: „Jak můžeme 

změřit, jak dobrý výkon náš tým 

podává? Jaké otázky nám pomohou to 

zjistit?“ Následující otázky uveďte jako 

příklad, na jehož základě pak můžete 

dál diskutovat: 

a) Povedlo se splnit týmový úkol v 

zadaném čase? 

b) Přispívá každý ke splnění týmového 

úkolu spravedlivým dílem? 

c) Komunikují spolu členové týmu 

pozitivním způsobem? 

d) Co ještě týmu zbývá udělat? 

• Zaznamenávejte další návrhy otázek. 

• Připomeňte si, co znamená „spravedlivý 

příspěvek“ k týmové práci: „Každý 

přispívá tak, jak nejlépe umí a zvládá.“ 

• Připomeňte si, co znamená „pozitivní 

komunikace“: „Být zdvořilý, mluvit 

výstižně, předcházet konfliktům, ocenit 

všechny příspěvky a umět přijmout 

zpětnou vazbu.“ 

• Vysvětlete žákům: „Přemýšlet o tom, jak 

zlepšit výkon týmu, můžeme např. na 

základě zhodnocení, jestli členové 

přispívají k týmové práci spravedlivým 

dílem a zda spolu komunikují pozitivně.“ 
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• Předveďte, jak se dá pomocí 

hodnoticích otázek zanalyzovat výkon 

týmu a navrhnout zlepšení. Např.: 

„Uvažoval jsem, jestli se nám daří plnit 

týmové úkoly v zadaném čase, a 

uvědomil jsem si, že často nestíháme 

splnit ty úkoly, které vyžadují týmovou 

diskuzi. Myslím, že je to způsobeno tím, 

že často diskutujeme i o věcech, které s 

týmovým úkolem přímo nesouvisejí. 

Mohlo by nám pomoct soustředit se na 

výstižnost a třeba dát někomu za úkol, 

aby téma diskuze kontroloval.“ 

 

Procvičování 
 

1. Pusťte celé třídě video nějaké týmové 

spolupráce (např. z nějaké televizní 

soutěže). Musí být jasné, jakého cíle se 

tým snaží dosáhnout. Vyvěste si 

hodnoticí otázky z výuky kroku, aby je 

žáci měli před očima, a vyzvěte je, aby na 

jejich základě po skončení videa 

zhodnotili, jak si tým podle jejich názoru 

vedl. Zeptejte se: „Co by měli zlepšit? Co 

byste jim poradili, aby si spravedlivěji 

rozdělili práci a lépe spolu komunikovali?“ 

2. Rozdělte žáky do týmů po 3–5. V každém 

týmu určete jednoho „pozorovatele“. 

Zadejte týmům nějaký úkol na čas. Např.: 

„Máte 10 minut na to, abyste společně 

vyrobili jednoduchou deskovou hru pro 

děti do 5 let.“ Pozorovatel bude mít za 

úkol dělat si poznámky na téma 

„spravedlivé příspívání“ a „pozitivní 

komunikace“: zaznamenávat bude 

zaprvé to, co tým dělá dobře, zadruhé to, 

co by měl zlepšit. Nakonec se 

pozorovatelů zeptejte, jak si týmy vedly. 

Úkol můžete případně následně 

zopakovat s tím, že týmy už mají zpětnou 

vazbu a vědí, na co se soustředit. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Při týmových aktivitách dělejte pauzy, při 

nichž žáky vyzvete, aby se zamysleli nad 

tím, jak si jejich tým vede. 

2. Vyvěste si ve třídě hodnoticí otázky, aby 

je žáci měli na očích. 

3. Názorně předveďte, jak převést reflexi do 

praxe: „Když jsem přemýšlela o hodině z 

minulého týdne, uvědomila jsem si, že 

dost z vás novou látku nepochopilo. Proto 

ji tento týden rozdělím na menší části a 

budu ji vysvětlovat pomaleji.“ 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte žáky, aby samostatně písemně 

vypracovali aktivitu 1 z procvičování 

kroku, a zkontrolujte, jak dobře umějí 

pomocí otázek zhodnotit výkon týmu a 

poradit mu, jak se zlepšit. 

• Pozorujte, jestli žáci při týmových 

aktivitách uvažují o tom, jak si jejich tým 

vede, a snaží se jeho výkon zlepšit. 

• Dejte žákům za úkol pozorovat při práci 

nějaký jiný tým a následně mu dát ústní 

nebo písemnou zpětnou vazbu. 

Zkontrolujte, jestli se v ní věnují hlavním 

tématům, o kterých se v tomto kroku 

učili. 
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Týmová práce  
Krok 13 
Umím reflektovat a hodnotit, jak můj tým přistupuje k úkolům, a zlepšit 

jeho výkon, abychom dosahovali lepších výsledků. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 13 žáci dokážou 

zhodnotit přístup svého týmu a ovlivnit ho tak, 

aby tým zlepšil svůj výkon a výsledky. 

 

V předchozím kroku se naučili efektivně 

zanalyzovat výkon svého týmu se 

zaměřením na to, jestli všichni členové 

přispívají k týmové práci spravedlivým dílem 

a zda spolu komunikují pozitivním způsobem, 

a na základě toho navrhnout zlepšení. 

 

V tomto kroku budou analyzovat celkový 

výkon týmu a zjistí, jak ho zlepšit správným 

přístupem k jednotlivým členům. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Zhodnotit přístup týmu na základě 

znalostí, které už mají. 

• Vysvětlit, jakými různými způsoby se dá 

k týmovým úkolům přistupovat. 

• Navrhnout, jak efektivně přistupovat k 

ostatním členům na základě jejich 

osobnostních typů 

 

Výuka kroku 
 

V předchozím kroku se žáci naučili 

rozpoznat, jak zlepšit výkonnost týmu 

všeobecně (podporou spravedlivého 

rozdělení práce a konstruktivní komunikace), 

v tomto kroku se budou zabývat tím, jak 

přispět k lepším týmovým výsledkům pomocí 

přesněji cílené komunikace. 

 

Zároveň se naučí uvažovat o tom, jak k 

řešení týmových úkolů přistupují ostatní 

členové týmu. Poslouží jim k tomu 

jednoduché schéma 8 osobnostních typů na 

následující stránce. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Připomeňte si, co už znáte. Zeptejte se 

žáků, jaké otázky jim pomohou 

zhodnotit, jak dobře si tým vede. Uveďte 

příklad: „Podaří se nám týmový úkol 

splnit včas? Co nám ještě zbývá 

udělat?“ 

• Ptejte se dál: „Dal by se výkon našeho 

týmu zhodnotit ještě nějakým dalším 

způsobem?“ Uveďte následující 

příklady: „Vycházejí spolu členové týmu 

dobře? Přistupujeme k úkolu efektivně?“ 

Nápady zaznamenávejte. 

• Definujte si, co v tomto kontextu 

znamená „přístup“: „způsob, jakým tým 

spolupracuje a dělá rozhodnutí. Např. 

jak rozděluje zdroje, přiděluje členům 

úkoly a komunikuje.“ 

• Uveďte příklad: „Náš tým využívá 

následující přístup: většinou se radíme 

na začátku práce a potom pracuje každý 

sám.“ 

• Ukažte žákům schéma 8 osobnostních 

typů, které jim pomůže zjistit, jakým 
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způsobem přistupují k úkolům. 

Vysvětlete jim: „Je to sice velice 

zjednodušený pohled na lidskou 

osobnost, protože nikdo nespadá jen do 

jedné barvy, ale může nám posloužit 

jako užitečný nástroj pro reflexi toho, jak 

řešíme úkoly. Zároveň nám pomůže 

také komunikovat s ostatními o tom, jak 

by mohli svůj přístup upravit oni.“ 

 

• Uveďte názorný příklad: „Pomocí 

hodnoticích otázek jsem dospěl k tomu, 

že náš tým zpomaluje, když své dílčí 

úlohy plní každý člen zvlášť, protože 

nemusí vzniknout takový výsledek, jaký 

ostatní očekávali, což pak vede ke 

konfliktům. Protože jedna členka našeho 

týmu má osobnostní typ ‚ředitel‘, 

uvědomil jsem si, že když jí ukážu, že 

nám tato situace zhoršuje výsledky, 

dokáže to nejspíš nejefektivněji z nás 

vyřešit.“ 

 

Procvičování 
1. Rozdělte žáky do malých týmů, v nichž by 

se ideálně měli navzájem dobře znát. 

Dejte jim za úkol nejdřív podle schématu 

určit svůj osobnostní typ (zopakujte, že 

jde o zjednodušený model a nikdo 

nespadá výhradně do jednoho typu) a 

následně svému týmu vysvětlit, jaký to má 

vliv na to: 

a) jak komunikují s ostatními. 

b) jaký způsob komunikace 

upřednostňují od ostatních. 

c) jak přistupují k práci. 

2. Potom stejným týmům zadejte nějaký 

úkol (např. související s tím, co zrovna 

probíráte ve výuce, nebo nějaký jiný 

jednoduchý úkol). Zeptejte se jich, jak ho 

budou řešit na základě svých 

osobnostních typů a stylů práce, které 

preferují: „Kdo bude dělat co? Jak budete 

sledovat svůj výkon?“ 

 

Posilování dovednosti 
Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Ve třídě vyvěste schéma 8 osobnostních 

typů. 

2. Při týmových úkolech dělejte pauzy, kdy 

budou mít žáci možnost zamyslet se nad 

svým přístupem. 

 

Hodnocení 
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Po skončení nějakého týmového úkolu 

žáky vyzvěte, aby individuálně napsali 

zhodnocení práce svého týmu, popsali, 

jaký přístup zvolili a čím přispěli 

jednotliví členové. 

• Vyzvěte žáky, aby napsali několik 

hodnoticích otázek, které by jim 

pomohly reflektovat výkon jejich týmu. 
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Týmová práce  
Krok 14 
Umím zhodnotit silné a slabé stránky vedoucího týmu a aktivně ho 

podpořit, když to potřebuje. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 14 žáci dokážou 

zhodnotit výkon vedoucího týmu a aktivně ho 

podpořit tak, aby to přispělo ke zlepšení 

výsledků celého týmu. 

 

V předchozích krocích se naučili zhodnotit 

přístup týmu a ovlivnit ho tak, aby tým zlepšil 

svůj výkon a výsledky. 

 

V tomto kroku se zaměří na hodnocení 

silných a slabých stránek vedoucího týmu, 

aby ho mohli aktivně podporovat. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, čím je pro členy týmu důležitý 

vedoucí a naopak. 

• Rozpoznat a popsat silné a slabé 

stránky vedoucího týmu. 

• Podpořit vedoucího týmu tak, aby mohl 

co nejlépe využít své silné stránky a jeho 

slabé stránky nebyly překážkou. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku se žáci zaměří na hodnocení a 

podporu schopností vedoucího týmu. 

Uvědomí si, že vedoucí a členové týmu na 

sobě navzájem závisejí a že úkolem dobrého 

člena týmu je také podporovat a motivovat 

svého vedoucího. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Objasněte, co v tomto kontextu míníme 

„silnými a slabými stránkami“: „Silné 

stránky jsou věci, které nám jdou dobře. 

Mohou to být velmi specifické 

dovednosti, např. schopnost pracovat s 

konkrétními kódovacími jazyky, nebo 

všeobecnější dovednosti, např. vysoká 

empatie a schopnost podporovat 

ostatní. Slabé stránky jsou věci, které 

nám moc nejdou, a je potřeba pracovat 

na jejich zlepšování. Mít slabé stránky a 

vědět o nich neznamená, že jsme 

‚neschopní‘, ale naopak nám to 

umožňuje zaměřit se na to, v čem máme 

prostor se zlepšit.“  

• Diskutujte, jakým způsobem můžeme 

zjistit, jaké silné stránky lidé mají a co je 

zajímá. Uveďte pár příkladů, např. 

dotazem, pozorováním nebo z toho, co 

už o nich víme. 

• Vysvětlete žákům: „Týmy mívají 

většinou vedoucího, který na sebe bere 

zodpovědnost za finální rozhodnutí a 

udávání směru, jímž se týmová práce 

ubírá. To, že je někdo vedoucí, ale ještě 

neznamená, že nepotřebuje podporu od 

ostatních členů. Když víme, jaké má nás 

vedoucí silné a slabé stránky, můžeme 

ho podpořit, čímž přispějeme ke 

společným výsledkům celého týmu.“ 

• Zeptejte se žáků, jestli je napadá nějaká 

situace, kdy bylo potřeba, aby podpořili 
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svého vedoucího a dali mu zpětnou 

vazbu. 

• Zdůrazněte, že při poskytování zpětné 

vazby je potřeba mluvit pozitivně, 

promyšleně a zaměřit se na konkrétní 

možnosti zlepšení. Uveďte příklad: 

„Pavle, podle mě umíš lidi výborně 

nadchnout a motivovat. Mohl bych ti 

nějak pomoct s organizací toho, co je 

potřeba udělat?“ 

 

Procvičování 
1. Všichni společně diskutujte o tom, jaké 

silné a slabé stránky mají různí fiktivní 

nebo slavní vedoucí a jak by je jejich tým 

mohl podpořit. Např.: 

a) Brumbál. Silné stránky: inspirativní, 

moudrý, zkušený. Slabé stránky: příliš 

emotivní, někdy mu chybí energie. Jak 

ho podpořit: navrhnout mu, aby si na 

rozhodování nechával víc času a 

zvážil názory více různých lidí, 

nabídnout mu pomoc při úkolech, 

které vyžadují více energie. 

b) Darth Vader. Silné stránky: 

ambiciózní, má jasně nastavené cíle, 

má loajální a oddaný tým. Slabé 

stránky: neempatický, zastrašuje 

ostatní, neumí flexibilně měnit plány. 

Jak ho podpořit: navrhnout mu, aby víc 

uvažoval o pocitech ostatních, nebo 

dal někomu za úkol, aby mu je pomohl 

vyhodnocovat. 

2. Rozdělte žáky do týmů po 3–5 a zadejte 

jim nějaký jednoduchý úkol (např. postavit 

věž z novinových papírů). Aktivitu 

několikrát zopakujte, aby si všichni 

členové týmů mohli vyzkoušet roli 

vedoucího. Nakonec vždy vyzvěte ostatní 

členy týmu, aby dali vedoucímu zpětnou 

vazbu na základě následujících otázek: 

a) „V čem byl dobrý?“ 

b) „Co by mohl jako vedoucí zlepšit?“ 

c) „Jak byste ho jako vedoucího 

oznámkovali na stupnici 1–5?“ (1 = 

vedení mu jde skvěle, 5 = na 

některých věcech bude muset hodně 

zapracovat). 

 

Posilování dovednosti 
Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Po skončení týmových úkolů nechte členy 

týmů zhodnotit výkon vedoucího a dát mu 

zpětnou vazbu. 

2. Během reflektivních pauz při týmových 

úkolech vyzývejte žáky také ke 

konstruktivní reflexi efektivity vedoucího. 

3. Vedoucí týmů vyzývejte, aby se 

zamysleli, v čem je členové jejich týmu 

podpořili, a dali jim o tom zpětnou vazbu. 

 

Hodnocení 
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte žáky, aby aktivitu 1 z 

procvičování kroku vypracovali písemně 

(upozorněte je, aby nezapomněli zmínit 

silné stránky, slabé stránky a 

navrhovanou zpětnou vazbu). 

• Po dokončení aktivity 2 z procvičování 

kroku žáky vyzvěte, aby zhodnotili 

zpětnou vazbu, kterou dostali jako 

vedoucí týmů: „Byla zpětná vazba, 

kterou jste dostali, užitečná? Zmínili 

členové týmu vaše silné stránky? 

Navrhli vám, jak se zlepšit?“ 
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Týmová práce  
Krok 15 
Umím rozpoznat schopnosti členů svého týmu a vysvětlit, jak se 

navzájem můžeme podpořit, abychom se mohli zlepšovat. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 15 žáci dokážou 

rozpoznat schopnosti ostatních členů týmu a 

navzájem si s nimi poskytnout zpětnou vazbu 

zaměřenou na zlepšení výkonu celého týmu. 

 

V předchozím kroku se naučili zhodnotit 

výkon vedoucího týmu a aktivně ho podpořit 

tak, aby to přispělo ke zlepšení výsledků 

celého týmu. 

 

V tomto kroku budou dále rozvíjet schopnost 

hodnotit výkon členů i vedoucího týmu a 

zjistí, jak může vzájemná zpětná vazba 

přispět k rozvoji jednotlivců i týmu jako celku. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, jak může zpětná vazba 

pomoct jednotlivci i týmu ke zlepšení. 

• Vysvětlit, co zahrnuje konkrétně 

zaměřená, konstruktivní zpětná vazba. 

• Umět v rámci týmu poskytovat i přijímat 

konstruktivní zpětnou vazbu. 

 

Výuka kroku 
 

V předchozích krocích se žáci naučili 

vyhodnotit silné stránky týmu jako celku a 

podpořit svého vedoucího. 

 

V tomto kroku se budou soustředit na 

vzájemnou zpětnou vazbu mezi členy týmu. 

Aby mohli ostatním členům dát promyšlenou, 

konstruktivní zpětnou vazbu, musí 

porozumět tomu, jak důležité je znát vlastní 

kvality a mít možnost poskytnout zpětnou 

vazbu ostatním, a zároveň také spojit 

dohromady všechno, co se už naučili.  

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• • Připomeňte si, co už znáte. Zeptejte 

se žáků: „Co všechno už víte o tom, jak 

zjistit silné stránky ostatních a přispět ke 

zlepšení výkonu svého týmu?“ Nápady 

zaznamenávejte. Případně napovězte: 

„Můžeme se zeptat lidí, kteří se členy 

našeho týmu spolupracovali dříve, 

pozorovat jejich práci, poslouchat, co o 

svých schopnostech a zájmech sami 

říkají.“ 

• Zeptejte se žáků: „Kdy jste dali členům 

svého týmu nějakou zpětnou vazbu? 

Jaký to mělo dopad na týmovou práci?“ 

• Vyzvěte žáky, aby nejdřív diskutovali 

mezi sebou a potom vám řekli, co je 

podle jejich názoru „konkrétní“ a 

„konstruktivní“ zpětná vazba. 

• Na příkladu jim názorně předveďte, jak 

konkrétní a konstruktivní zpětná vazba 

vypadá: „Máš výborné organizační 

schopnosti, kterými jsi přispěl k dobrému 

naplánování týmové práce. Víc 

soustředit by ses příště mohl na to, abys 

ostatním dával jasné a jednoznačné 
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pokyny, např. konkrétní termíny, aby 

každý přesně věděl, co má dělat.“ 

Procvičování 
 

1. Rozdělte žáky do týmů po 4–6, ideálně 

tak, aby se v nich navzájem dobře znali. 

Nechte žákům 3–4 minuty na to, aby si 

samostatně promysleli a zapsali na 

papírek, v čem jsou dobří a v čem by se 

naopak mohli zlepšit. Potom každý svůj 

papírek složí a umístí doprostřed stolu. 

Následně si každý jeden z papírků 

vylosuje a zkusí poznat, komu z týmu 

patří. Aby se při tom skutečně zaměřili na 

schopnosti daného člena týmu, zeptejte 

se jich: „Co víte o schopnostech ostatních 

členů svého týmu? Podle jakých 

informací jste rozhodli, komu papírek 

patří?“  

2. S celou třídou diskutujte o tom, jak by 

mohl znít návod pro poskytování 

konstruktivní zpětné vazby ostatním 

členům týmu. 

3. Rozdělte žáky do dvojic tak, aby byli ve 

dvojici s někým, s kým nedávno 

spolupracovali v týmu. Vyzvěte je, aby si 

navzájem dali na tuto týmovou práci 

zpětnou vazbu na základě návodu, který 

třída vymyslela v předchozí aktivitě. 

Každý žák má za úkol si zpětnou vazbu, 

kterou dostal, zaznamenat a uvažovat o 

tom, co na jejím základě zlepší. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Po skončení týmových aktivit žákům 

dávejte prostor k zamyšlení a zpětné 

vazbě. 

2. Uveďte žákům příklady toho, kdy zpětná 

vazba od kolegů pomohla vám: „Dostal 

jsem zpětnou vazbu, že při přednášení 

pořád přecházím tam a zpátky, což může 

posluchače rušit, takže bude lepší, když 

se naučím stát na místě.“ 

3. Návod k poskytování zpětné vazby si 

někam vyvěste, aby se jím žáci mohli 

inspirovat při všech možných předmětech 

a aktivitách. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Po dokončení aktivity 3 z procvičování 

kroku žáky vyzvěte, aby se navzájem 

ohodnotili pomocí následujících otázek: 

„Byla má zpětná vazba dostatečně 

konkrétní a konstruktivní? V čem byla 

pro tebe užitečná?“ 

• Sledujte, jak se žákům daří dávat 

zpětnou vazbu různým spolužákům. 
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Glosář 
 

Konflikt: Vyostřená výměna názorů. 

 

Motivace: Důvod, proč chci něco dělat. 

 

Neshoda: Situace, kdy mají lidé rozdílné  

názory nebo se na něčem nemohou 

dohodnout. 

 

Ocenit něčí nápad: Uznat, že je 

užitečný, 

a vyslechnout si ho. 

 

Promyšlený příspěvek: Takový 

příspěvek,  

který jsme si dobře rozvážili a naplánovali. 

 

Převzít zodpovědnost: Zajistit, že  

nějaký svůj úkol sám splním nebo zařídím,  

že mi ho někdo splnit pomůže. 

 

Rozhodnout se: Zvolit, jak budu 

postupovat. 

 

Užitečný příspěvek: Takový 

příspěvek, který je pro tým dostatečně 

hodnotný. 

 

Výstižný příspěvek: Příspěvek, který 

je  

stručný, ale zároveň obsahuje dost jasných  

informací. 

 

Zdroj: Něco, co potřebuju ke své práci: 

čas, materiál, lidé. 
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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  

 


