
TÝMOVÁ PRÁCE

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.

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/a 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.  

Když žáci pracují na

nějakém skupinovém

úkolu, zeptejte se jich,

proč je při něm týmová

práce výhodnější než práce

samostatná. 

TÝMOVÁ PRÁCE - KROK 2
U m í m  v y s v ě t l i t ,  p r o č  j e  l e p š í  n ě k d y  

p r a c o v a t  v  t ý m u  n e ž  p r a c o v a t  s á m / a .  

KROK 2

Když jim různé aktivity

zadáváte, nejdřív se vždy

zeptejte, jestli si myslí, že

je vhodnější plnit je

samostatně, nebo v týmu.



CO BUDEME VYRÁBĚT/PODNIKAT?  
Pomůcky: papír a psací potřeby
Cíl aktivity:  Žáci dokážou přispět ke splnění společného skupinového úkolu. 

Průběh: Vyučující rozdělí žáky do skupin po 4-5 členech. Ponechá jim prostor pro zamyšlení
nad tím, co je zajímá, baví a inspiruje. Motivujte všechny žáky, aby v rámci svých skupin sdíleli,
co mají rádi nebo co rádi dělají (např. rádi hrají počítačové hry). Každý žák by měl dostat
prostor se projevit. Jednotlivé skupiny by po skupinových diskusích měly navrhnout  aktivitu
(vytvoří počítačovou hru), která vychází ze zájmů členů skupiny. Podpořte žáky 
v kreativitě. Celý proces by měl být pro žáky zábavou.
Až dojdou žáci k návrhu společné (podnikatelské aktivity), dejte jim za úkol zamyslet se 
a sepsat všechny možné úlohy/úkoly a dovednosti, které jsou k realizaci aktivity potřeba, např.
tvorba počítačové hry (téma), programování hry, výběr/tvorba hudby ke hře.
Po uplynutí stanoveného času pro plánování dostane každá skupina prostor 5 minut pro
představení svého (podnikatelského) nápadu ostatním žákům. V prezentaci by měla zaznít
základní myšlenka společného nápadu, kdo se na její realizaci bude podílet a jak.

Reflexe: Na závěr se žáků zeptejte: Proč by bylo dobré pracovat na takovém úkolu v týmu?
Bylo by možné, aby aktivitu někdo realizoval sám/a? V čem by se realizace lišila? 

ROZDÍLY A OSMISMĚRKY
Pomůcky: osmisměrky, obrázky pro hledání rozdílů
Cíl aktivity:  Žáci dokážou přispět ke splnění společného skupinového úkolu. 

Průběh: Vyučující žákům zadá nejdřív samostatně vypracovat nějaký vizuální úkol na rychlost,
např. hledat rozdíly mezi 2 obrázky nebo slova v osmisměrce. Na hledání budou mít žáci časový
limit 1 minutu. Potom jim vyučující zadá další úkol stejného typu, tentokrát ale budou žáci
pracovat ve skupinách. Vyučující rozdělí žáky do skupin po 2-3. Žáci budou mít na hledání
rozdílů/slov v osmisměrce znovu 1 minutu. V rámci třetího kola může vyučující dát žákům ve
skupinách i specifičtější pokyny, např. každému žákovi zadat, na jakou část obrázku se má
dívat. 

Reflexe: Následně po aktivitě s žáky diskutujte: Liší se počet nalezených rozdílů/slov při
samostatné práci a při práci skupinové? V čem bylo lepší pracovat v týmu? Proč je dobré
pracovat v týmu, když máme málo času?



NATÁČENÍ REKLAMY
Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci vysvětlí výhody týmové spolupráce při náročnějším úkolu. 

Průběh: Vyučující náhodně žáky rozdělí do skupin po max. deseti členech. Poté uvítá tyto
tvůrčí skupiny na konkurzu, z nějž by měla být zvolena jedna skupina jako budoucí exkluzivní
tvůrčí tým pro natáčení televizních reklam v příštím roce.
Nejprve v jednotlivých skupinách obsadí místo režiséra, dramaturga a hudebníků. Poté celá
skupina domyslí a secvičí reklamu, kterou předvedou porotě, ta zvolí vítěze. Kritéria pro
hodnocení: nápaditost reklamy a míra vlivu reklamy na zákazníka (lákavost). Závěrečnou
porotu tvoří všichni (součástí poroty mohou být i rodiče, žáci z jiných tříd apod.).
Vnitřní soutěž o místo dramaturga: Žáci samostatně během pěti minut vymýšlejí, k jakému
výrobku (je možno zadat okruh - př. hračky, mléčné výrobky, pečivo) by mohla být natočena
reklama jejich skupiny, lze přidat i konkrétní nápady, dialog apod. Po prezentaci návrhů ve
skupině je jeden vybrán a jeho autor se stává ve skupině dramaturgem.
Vnitřní soutěž o místo režiséra: K výběru použijeme aktivitu zvanou „Slepý čtverec“. Každá
skupinka dostane provaz (dlouhý cca 10 m). Všichni (kromě dramaturgů) mají zavázané oči 
a snaží se z provazu vyrobit co nejpřesnější čtverec. Aktivitu provádějí všechny skupiny
současně a na každou dohlíží její „dramaturg“. Pečlivě sleduje dění ve skupině a vytipuje
člověka, který se ujme řízení skupiny. Při společné diskusi po rozvázání očí je určen „režisér“,
člen skupiny, který ji dokázal zorganizovat, aby úkol splnila.
Třetí aktivita určí hudební složku každé ze skupin. Všichni kromě režiséra a dramaturga 
(ti v tomto čase vymýšlejí společně podobu reklamy, jež se bude točit) se v rámci své skupiny
rozdělí do dvojic či trojic a jejich úkolem bude za 10 minut předvést zadanou (nebo libovolnou)
píseň v co nejzajímavějším provedení. Fantazii se meze nekladou. Výběr z hudebníků může
uspořádat každá skupina interně (porotou jsou režisér a dramaturg). Hudebníci mohou být
vybráni hlasováním celé skupinky. Vítězná dvojice či trojice je pověřena zpracováním hudební
složky reklamy. Ostatní členové skupiny jsou realizačním týmem.
 
(Podobným principem mohou mezi sebou vybrat herce, choreografa, rekvizitáře, atd. Tj. může
být do úlohy, která se během realizace vyskytne, nominován ten, kdo si řekne: ano, jsem 
v tomto dobrý a můžu tím být pro skupinu prospěšný.)

Nyní má skupina určitý čas (10 – 30 minut) na realizaci.
Následuje přehlídka reklam (máte-li k dispozici kameru, můžete reklamy natočit doopravdy) 
a vyhlásit vítězné tvůrčí skupiny. 

Reflexe: Po skončení aktivity diskutujte s dětmi: Jakou formou při této aktivitě probíhala
týmová spolupráce? Proč bylo dobré tuto aktivitu provádět v týmu? Jaké to mělo výhody? 
V čem byl patrný rozdíl mezi týmovou spoluprací a prací samostatně?
Zdroj: Barbora Nováková (2007). Ovládáme umění soutěžit. Praha, Projekt Odyssea, 
str. 54-55.


