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Dokážu ostatní chvíli poslouchat.

Dokážu poslouchat dospělé, řídit se jejich pokyny a 
zopakovat, co jsem slyšel.

Dokážu poslouchat spolužáky a ptát se na to, co jsem 
slyšel.

Dokážu sledovat rozhovor a zrekapitulovat někomu, 
čeho se týkal.

Dokážu vysvětlit, že komunikace má různé účely, a 
umím účel komunikace identifikovat.

Kroky 0 - 3Schopnost 
naslouchat

Získávání, uchovávání a zpracování 
informací nebo myšlenek.
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Dokážu sledovat rozhovor a zrekapitulovat někomu, 
čeho se týkal.

Dokážu vysvětlit, že komunikace má různé účely, a 
umím účel komunikace identifikovat.

Dokážu poslouchat delší projev a umím rozpoznat 
klíčové informace, které potřebuji.

Dokážu se účastnit skupinové diskuze a odpovídat na 
otázky.

Dokážu analyzovat, jak mluvčí používá gesta a jazyk k 
upoutání pozornosti posluchačů.

Kroky 4 - 6Schopnost 
naslouchat

Získávání, uchovávání a zpracování 
informací nebo myšlenek.
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Dokážu se účastnit skupinové diskuze a odpovídat na 
otázky.

Dokážu analyzovat, jak mluvčí používá gesta a jazyk k 
upoutání pozornosti posluchačů.

Umím analyzovat, jak mluvčí mění jazyk za různými 
účely.

Umím analyzovat tón mluvčího, rozpoznat, na co klade 
důraz, jaké je jeho společenské postavení a jaký to má 
vliv na posluchače.

Umím pokládat prohlubující a rozšiřující otázky, abych 
si prohloubil a rozšířil vlastní porozumění.

Kroky 7 - 9Schopnost 
naslouchat

Získávání, uchovávání a zpracování 
informací nebo myšlenek.
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0 Dokážu něco srozumitelně sdělit někomu, koho znám.

Dokážu něco srozumitelně sdělit malé skupince lidí, 
které znám.

Dokážu srozumitelně sdělit své myšlenky skupině lidí.

Když mluvím, řadím své myšlenky tak, aby byly 
pochopitelné.

Svá sdělení umím uspořádat tak, aby mi posluchači co 
nejlépe rozuměli.

Kroky 0 - 3

skillsbuilder.org

Prezentační 
dovednosti

Ústní přenos informací či myšlenek.
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Když mluvím, řadím své myšlenky tak, aby byly 
pochopitelné.

Svá sdělení umím uspořádat tak, aby mi posluchači co 
nejlépe rozuměli.

Při projevu umím využívat formální jazyk, tón a výraz.

Svou řeč umím přizpůsobit účelu prezentace a publiku.

Dokážu svůj projev strukturovat tak, aby byl 
srozumitelný a zajímavý, a ke svým sdělením uvádím 
příklady.

Kroky 4 - 6

skillsbuilder.org

Prezentační 
dovednosti

Ústní přenos informací či myšlenek.
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Svou řeč umím přizpůsobit účelu prezentace a publiku.

Dokážu svůj projev strukturovat tak, aby byl 
srozumitelný a zajímavý, a ke svým sdělením uvádím 
příklady.

Dokážu upravit jazykové prostředky a míru 
podrobností, aby byl můj projev v daném kontextu co 
nejzajímavější.

Dokážu upravit strukturu projevu, jazyk a gesta tak, 
abych zaujal publikum.

Dokážu měnit jazyk, tón a výraz podle automatických i 
vědomých reakcí svých posluchačů.

Kroky 7 - 9
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Prezentační 
dovednosti

Ústní přenos informací či myšlenek.
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0 Dokážu vyřešit problém podle pokynů dospělého.

Dokážu si říct o pomoc, když ji potřebuji.

Dokážu popsat nějaký svůj jednoduchý problém a najít 
někoho, kdo mi s ním pomůže.

S něčí pomocí si dokážu zjistit informace, které mi 
pomohou vyřešit jednoduchý problém.

Jednoduchý problém dokážu vyřešit různými způsoby.

Kroky 0 - 3

skillsbuilder.org

Schopnost řešit 
problémy

Schopnost nalézt řešení komplexních 
situací nebo výzev.
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S něčí pomocí si dokážu zjistit informace, které mi 
pomohou vyřešit jednoduchý problém.

Jednoduchý problém dokážu vyřešit různými způsoby.

Umím posoudit „pro a proti“ různých řešení 
jednoduchého problému a vybrat to nejlepší.

Umím vysvětlit, čím se liší jednoduchý a složitý 
problém.

Umím si udělat průzkum, abych lépe porozuměl 
složitým problémům.

Kroky 4 - 6

skillsbuilder.org

Schopnost řešit 
problémy

Schopnost nalézt řešení komplexních 
situací nebo výzev.
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Umím vysvětlit, čím se liší jednoduchý a složitý 
problém.

Umím si udělat průzkum, abych lépe porozuměl 
složitým problémům.

Dokážu zhodnotit příčiny a důsledky složitého 
problému a zjistit si chybějící informace pomocí 
průzkumu.

Umím navrhnout několik možných řešení složitého 
problému a posoudit „pro a proti“ každého z nich.

Umím zhodnotit různá řešení složitého problému a 
vybrat to nejlepší.

Kroky 7 - 9
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Schopnost řešit 
problémy

Schopnost nalézt řešení komplexních 
situací nebo výzev.
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0 Umím si něco představit a předvést to.

Umím popisovat, co si představuju.

Umím zapsat, nakreslit nebo zahrát, co si představuju.

Umím si něco představit na základě zadaných kritérií.

Umím v představách vyjít od nějakého výchozího bodu 
a dál je rozvíjet sám.

Kroky 0 - 3

skillsbuilder.org

Kreativní 
myšlení

Zapojení představivosti a vymýšlení nových 
nápadů.
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Umím si něco představit na základě zadaných kritérií.

Umím v představách vyjít od nějakého výchozího bodu 
a dál je rozvíjet sám.

Umím myšlenky a představy kombinovat a vymýšlet tak 
představy nové.

Umím vysvětlit, co je to kreativita a jak se dá využít v 
různých situacích.

Umím popsat, jakým způsobem v různých oblastech 
kreativitu využívám.

Kroky 4 - 6
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Kreativní 
myšlení

Zapojení představivosti a vymýšlení nových 
nápadů.
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Umím vysvětlit, co je to kreativita a jak se dá využít v 
různých situacích.

Umím popsat, jakým způsobem v různých oblastech 
kreativitu využívám.

Umím podpořit svou kreativitu a vymýšlet nové nápady 
za pomoci myšlenkové mapy.

Umím popsat, jak může kreativitu podpořit nějaká 
zdánlivě nesouvisející, nahodilá myšlenka.

Umím vysvětlit, jak kreativitu podporuje zvážení různých 
pohledů na věc.

Kroky 7 - 9
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Kreativní 
myšlení

Zapojení představivosti a vymýšlení nových 
nápadů.
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0 Umím vysvětlit, co může lidi rozveselit a rozesmutnit.

Umím poznat, že se něco nedaří, a vím, proč se mohou 
lidé zlobit nebo být rozrušení.

Umím vysvětlit, proč nepomáhá něco vzdát, když se mi 
to nedaří.

Když se něco nedaří, snažím se zachovat klid.

Když se mi něco nepodaří, přemýšlím proč a zkouším 
to dál.

Kroky 0 - 3

skillsbuilder.org

Pozitivní 
nastavení

Schopnost použít taktiku a strategii k 
překonání komplikací a k dosažení cílů.
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Když se něco nedaří, snažím se zachovat klid.

Když se mi něco nepodaří, přemýšlím proč a zkouším 
to dál.

Když se něco nedaří, zkouším to dál a snažím se 
povzbudit i ostatní.

I když je něco náročné, nevzdávám se a motivuji také 
ostatní.

V náročných situacích se umím zaměřit na to pozitivní.

Kroky 4 - 6

skillsbuilder.org

Pozitivní 
nastavení

Schopnost použít taktiku a strategii k 
překonání komplikací a k dosažení cílů.
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I když je něco náročné, nevzdávám se a motivuji také 
ostatní.

V náročných situacích se umím zaměřit na to pozitivní.

Umím pozitiva náročné situace vysvětlit ostatním.

Umím vymyslet, jak náročnou situaci změnit v pozitivní 
příležitost.

V náročné situaci se nevzdám, ale naopak vymyslím 
nejlepší způsob, jak v ní pokročit.

Kroky 7 - 9
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Pozitivní 
nastavení

Schopnost použít taktiku a strategii k 
překonání komplikací a k dosažení cílů.
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0 Umím poznat, když je něco pro mě těžké.

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

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

Dokážu se snažit, jak nejlépe umím, a jsem pak sám na 
sebe pyšný.

Sám si hledám příležitosti vyzkoušet něco náročného a 
žádám dospělé, aby mi zadávali různé výzvy.

Kroky 0 - 3

skillsbuilder.org

Cílevědomost
Schopnost nastavit si jasné, dosažitelné cíle 
a navrhnout funkční cestu k jejich dosažení.
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Dokážu se snažit, jak nejlépe umím, a jsem pak sám na 
sebe pyšný.

Sám si hledám příležitosti vyzkoušet něco náročného a 
žádám dospělé, aby mi zadávali různé výzvy.

Umím si stanovovat cíle s pomocí učitele nebo jiného 
dospělého.

Umím si samostatně stanovit cíl, který mi umožní 
vyzkoušet si něco náročného.

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

Kroky 4 - 6

skillsbuilder.org

Cílevědomost
Schopnost nastavit si jasné, dosažitelné cíle 
a navrhnout funkční cestu k jejich dosažení.
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Umím si samostatně stanovit cíl, který mi umožní 
vyzkoušet si něco náročného.

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

Umím zjistit, jaké zdroje k dosažení svých cílů 
potřebuji, a vím, jak se k nim dostat.

Umím si samostatně naplánovat, jak dosáhnout 
jednoduchého cíle pomocí jeho rozložení na dílčí kroky 
a získání potřebných zdrojů.

Umím efektivně zhodnotit své schopnosti a 
identifikovat, v čem se můžu zlepšit.

Kroky 7 - 9
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Cílevědomost
Schopnost nastavit si jasné, dosažitelné cíle 
a navrhnout funkční cestu k jejich dosažení.
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0 Někdy dokážu popsat, jak se cítím.

Umím popsat, jak se cítím, svému týmu.

Umím popsat, jak se cítí členové mého týmu.

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

Umím převzít zodpovědnost za to, že členové mého 
týmu splní své úkoly včas.

Kroky 0 - 3
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Vůdčí schopnosti
Podpora, povzbuzování a motivace ostatních 

k dosažení společných cílů.
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Umím rozdělit úkoly tak, aby měl každý z týmu něco 
na práci, a umím členům svého týmu pomoct, když to 
potřebují.

Umím převzít zodpovědnost za to, že členové mého 
týmu splní své úkoly včas.

Umím svému týmu pomoct dojít k rozhodnutí, se kterým 
bude většina členů spokojena, a dokončit tak zadaný 
úkol.

Umím řešit neshody mezi členy svého týmu.

Umím zhodnotit své silné a slabé stránky a vím, jak 
jejich znalost nejlépe využít při vedení týmu.

Kroky 4 - 6
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Vůdčí schopnosti
Podpora, povzbuzování a motivace ostatních 

k dosažení společných cílů.
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Umím řešit neshody mezi členy svého týmu.

Umím zhodnotit své silné a slabé stránky a vím, jak 
jejich znalost nejlépe využít při vedení týmu.

Umím popsat silné stránky a zájmy členů svého týmu.

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

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

Kroky 7 - 9
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Vůdčí schopnosti
Podpora, povzbuzování a motivace ostatních 

k dosažení společných cílů.
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0 Rád se s ostatními dětmi vystřídám.

Umím na něčem spolupracovat s ostatními dětmi.

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

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

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

Kroky 0 - 3
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Týmová práce
Spolupráce s ostatními na dosažení 

společného cíle.
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Při týmové práci si beru na starost různé úkoly a své 
úkoly zvládnu dokončit.

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

Když mám svou část úkolu hotovou, umím pomoct 
ostatním členům týmu.

Pomáhám svému týmu s rozhodováním a sám navrhuji 
nápady.

Umím ocenit nápady ostatních a sám přispívám 
užitečným způsobem.

Kroky 4 - 6

skillsbuilder.org

Týmová práce
Spolupráce s ostatními na dosažení 

společného cíle.
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Pomáhám svému týmu s rozhodováním a sám navrhuji 
nápady.

Umím ocenit nápady ostatních a sám přispívám 
užitečným způsobem.

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

Umím poznat, že se schyluje ke konfliktu, a předejít mu.

Umím rozpoznat, že se ke konfliktu schyluje mezi jinými 
členy týmu, a navrhnout jim, jak mu předejít.

Kroky 7 - 9
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Týmová práce
Spolupráce s ostatními na dosažení 

společného cíle.


