
TÝMOVÁ PRÁCE
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.

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.

Podporujte žáky v tom,

aby si neshody mezi sebou

řešili sami namísto toho,

aby žádali o pomoc

dospělé. 

TÝMOVÁ PRÁCE - KROK 4
U m í m  s e  s v ý m  t ý m e m  d o b ř e  v y c h á z e t ,

a  k d y ž  s e  n e m ů ž e m e  d o h o d n o u t ,  u m í m

t o  v y ř e š i t .  

KROK 4

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.“ 



PAPÍROVÁ VĚŽ
Pomůcky: papír, izolepa (lepidlo), nůžky
Cíl aktivity:  Žáci dokážou vyřešit neshody a hádky mezi členy týmu a umějí se svým týmem
dobře vycházet.

Průběh: Vyučující rozdělí žáky do skupin po 3–5. Zadá jim úkol - postavit věž z papíru,  pouze 
s použitím izolepy (či lepidla) a nůžek. Než skupiny začnou stavět, zadejte každé jednu strategii
pro řešení neshod: hlasovat, kombinovat nápady, nechat rozhodovat vedoucího týmu. Dejte
žákům 5 minut na splnění úkolu. 

Reflexe: Po ukončení aktivity s žáky diskutujte: Vznikly ve vašem týmu v průběhu práce
neshody? Využili jste zadanou strategii? Byli jste úspěšní? Pokud ne, čím myslíte, že to bylo?

 
RŮZNÝ ÚHEL POHLEDU

Pomůcky: obrázek s číslem 6/9 (viz níže)
Cíl aktivity:  Žáci dokážou vyřešit neshody a hádky mezi členy týmu a umějí se svým týmem
dobře vycházet.

Průběh: Vyučující rozdělí žáky do menších skupin po 2-3 žácích a ukáže jim obrázek s číslem 6/9.
Nechte žáky v rámci skupin zamyslet se nad otázkami:
a. Kdo si myslíte, že má pravdu? A proč?
b. Napadá vás situace z vašeho života, kdy jste měli jiný názor na věc než někdo jiný? Jak jste
neshodu v úhlu pohledu vyřešili?
Po uplynutí stanoveného času diskutujte s žáky jejich odpovědi.
Obměna: Napište číslo 6/9 na papír, rozdělte třídu na dvě skupiny a nechte každou skupinu
podívat se na číslo z jedné strany a říci, které číslo vidí. Zamyslete se nad významem situace
pomocí výše uvedených otázek.

Reflexe: Smyslem aktivity je poukázat na význam různých úhlů pohledu. Pravdu mohou mít
obě strany a vystoupení z vlastních pozic vede k porozumění a toleranci pohledu druhého
člověka. Diskutujte s žáky, zda je pro ně snadné, nebo naopak obtížné dívat se na věci 
z pohledu druhých lidí. 

 

zdroj obrázku: https://betterprogramming.pub/the-problem-with-the-word-agile-1682868e757c



LISTINA PRÁV
Pomůcky: flipchart, fixy, tužky, papíry
Cíle aktivity: Žáci přemýšlí o svých osobních právech a právech druhých. Pomocí různých
strategií k řešení neshod dojdou ve skupině k dohodě a vytvoří soupis práv. 

Průběh: Vyučující rozdělí žáky do skupin po čtyřech. Skupiny se rozmístí po místnosti tak, aby
se navzájem nerušily. Do každé skupiny dáme jeden pracovní list (velikost A4-A2, dle
možností). Úkolem každé skupiny je během 15 minut sestavit svoji listinu práv. Členové týmu
se společně zamyslí a sepíší seznam (cca 13) práv, která by měli dle jejich názoru
bezpodmínečně mít. 
Pokud se názory členů skupiny liší, používají vhodné strategie k řešení neshod - vysvětlení
pomocí argumentů, hlasování, kombinace názorů, spravedlivé přijetí stejného počtu návrhů od
každého člena apod.
Každá skupina poté prezentuje svoji listinu práv. V plénu následně žáci diskutují o všech
právech, o nichž si kterýkoli žák myslí, že jsou nejednoznačná. Dále se identifikují 
a diskutují sporné nároky. Nakonec se kolektiv třídy pokusí ze všech jednotlivých listin sestavit
jednu jedinou, která se stane třídní listinou práv. Opět při rozhodování využívají žáci vhodné
strategie k řešení neshod (viz výše). 

Reflexe: V závěrečné diskusi se žáky vyučující probere, jak se cítí, když někdo v kolektivu
nerespektuje nebo dokonce porušuje jejich práva. Jak reagují v situacích, kdy je narušováno
nějaké jejich právo. Jak takovou situaci řeší. Pozornost je možné zaměřit i na to, zda oni sami
někdy svým chováním neomezují nebo nenarušují práva druhých a jak na to druzí reagují, zda
se dovedou s druhými dohodnout.
Zdroj: Zdenko Matula (2007). Učíme se otevřeně uplatňovat své názory, potřeby a práva.
Praha, Projekt Odyssea, str. 59.


