
SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY

KROK 10
U m í m  z h o d n o t i t  r ů z n á  ř e š e n í  s l o ž i t é h o  p r o b l é m u  

a  v y b r a t  t o  n e j l e p š í .

Při zvládnutém kroku 10 žáci dokážou na základě opodstatněné metody, např. ohodnocení

jednotlivých řešení a zvážení jejich dopadů, zhodnotit své návrhy a zvolit ten nejlepší.

V předchozích krocích už se naučili navrhnout více různých řešení a určit jejich „pro a proti“. 

Také již se seznámili s tím, jak svou volbu řešení zhodnotit a odůvodnit. V tomto kroku se 

mají především naučit posuzovat potenciální řešení metodicky pomocí hodnotících kritérií.

Žák musí zvládnout

• Uvědomit si, že kritéria, podle kterých o něčem rozhodujeme, se dají seřadit podle

důležitosti.

• Vědět, jak hodnotit důsledky různých řešení.

• Umět hodnotit důsledky různých řešení při vlastním rozhodování.

Hodnocení

Následujícím způsobem zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.

• Vyzvěte žáky, aby vám ústně nebo písemně odpověděli na následující otázku: „Proč je 

užitečné při posuzování různy ́ch řešení problému ohodnotit si různá kritéria a přiřadit

řešením skóre?“ Pochvalte žáky, kteří odpoví, že nám to pomůže uvažovat objektivněji

a zvážit různé priority.

POSILOVÁNÍ KROKU 10

• Postarejte se, aby žáci často měli příležitost hodnotit naučeným postupem různá

řešení problémů.

• Při řešení problémů se jich ptejte: „Jaké máte při řešení tohoto problému priority? 

Jsou stejné jako priority jiných lidí?“



MÁŠ PADÁKA

Pomůcky: popis situace
Cíl aktivity: Žák se musí rozhodnout na základě informací, které mu dáme k dispozici, kterého 
zaměstnance propustí. 

Průběh: Z důvodu reorganizace musí z pracoviště odejít jeden pracovník. Vedoucí oddělení 
(mistr), zástupce odborů a zástupce vedení musí rozhodnout, kdo to bude. V úvahu připadají 
3 pracovníci:

• padesátiletý zkušený pracovník, celkově spolehlivý, ženatý, dvě děti

• třicetiletý, rozvedený, jedno dítě, na které platí výživné, občas má zajímavé a inovační nápady, 
vede nepravidelný život, někdy chodí pozdě

• dvacetiletý, svobodný, půl roku byl na stáži v USA, má často nepříjemně kritické poznámky vůči 
mistrovi i vůči vedení

Vyučující rozdělí žáky do skupin po 6 členech, v rámci skupin si žáci vylosují své role (mistr, 
zástupce odborů, zástupce vedení a pak tři zaměstnanci) a dostanou asi 15 minut na to, aby se 

připravili, rozmysleli si své argumenty pro rozhodnutí, kdo bude muset odejít. Ti, kteří dostanou 
roli „vybraných k odchodu“, si rozmyslí své argumenty, aby svou pozici uhájili. Argumenty potom 
prezentují zaměstnavatelům.

Následně se rozběhnou diskuze mezi 3 zástupci zaměstnavatele. Po těchto diskuzích debatuje 
tým zástupců o tom, koho ze zaměstnanců vyloučí a proč právě jeho. Vyučující v průběhu diskuzí 
připomíná vhodnost hledání důsledků, pro a proti konkrétních řešení případu, nebo je žákům 
napomáhá formulovat. Závěrem aktivity je oznámení zástupců zaměstnancům, kdo bude 
vyloučen a jaké jsou pro to argumenty.

Reflexe: Jaké argumenty při diskuzi kdo volil? Racionální (věcné), nebo emocionální? Podle 

jakých kritérií je rozhodnuto? Jaká váha je připisována věcným argumentům? Jak se jednotliví 
hráči ve svých rolích prosazují? V případě více skupin je možné srovnat výsledky. Jak se jednotlivé 
skupiny rozhodly, jaké volily argumenty?

Nakonec s žáky vyučující společně diskutuje, že nejlepší řešení nemusí vždy pro všechny 
znamenat totéž. Je to ovlivněno například přístupem k informacím, které naše rozhodnutí při 
řešení ovlivňují.  



PYRAMIDA DĚTSKÝCH PRÁV

Pomůcky: samostatný PL - výroky o dětských právech
Cíl aktivity: Žáci posoudí dle stanovených kritérií práva dítěte a seřadí je dle důležitosti. Dále 
si žáci uvědomí důsledky vlastního rozhodnutí.

Průběh: Na tabuli napíšeme citát: „Dítě bez odvahy je jako obloha bez hvězd.“ Diskutujeme s 
žáky, co tento výrok znamená, jak mu rozumíme. Rozdělíme žáky do skupin po 3–5, do každé 
skupiny předáme obálky s nastříhanými kartičkami s výroky z Úmluvy o právech dítěte a 
seznámíme je s existencí mezinárodně platného dokumentu, který ošetřuje dětská práva. 
Požádáme žáky, aby ve skupině sestavili výroky do dvojité pyramidy z hlediska jejich 
důležitosti. Na vrchol pyramidy umístí po společné diskusi kartičku s právem, které považují 
za nejdůležitější, druhý řádek pyramidy budou tvořit další dva důležité výroky, třetí řádek tři. 
Pak se pyramida začne zužovat, ve čtvrtém řádku budou tedy dva méně důležité výroky a na 
posledním řádku, tedy na nejnižším místě dvojité pyramidy, bude ten nejméně důležitý výrok. 

Vyzveme žáky, aby se prošli po třídě a seznámili se s výsledky práce dalších skupin, potom je 
svoláme ke společnému vyhodnocení.

Reflexe: Diskutujeme s žáky o důsledcích jejich rozhodnutí. Mluvčí skupin v případě potřeby 
vysvětlí průběh a důsledek jejich práce. Všímáme si společně, v čem se výsledky jednotlivých 
skupin shodují a v čem se liší. Ptáme se: Proč mají lidé různé priority? Přeje si některá skupina 
změnit své původní řazení na základě toho, co říkali ostatní? Existují země, ve kterých nejsou 
tato práva dodržována? Pokud ano, uveďte příklad. Napadají vás práva, která nejsou v úmluvě 
zmíněna, ale měla by tam podle vás být? Myslíte si, že děti potřebují zvláštní úmluvu, proč 
ano/ne? Je reálné na dodržování těchto práv dohlížet? Znáte nějaké organizace, které tak 
činí?

Zdroj: www.jsns.cz

http://www.jsns.cz/


Výroky k aktivitě: 
• Dítě má právo svobodně vyjadřovat své názory ve všech záležitostech, které se jej dotýkají. 

Názorům dítěte se musí věnovat patřičná pozornost. 

• Mělo by být uznáno právo dítěte na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Dítě má 
právo na svobodu sdružování a pokojného shromažďování.

• Žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému nebo nezákonnému zasahování do svého 
soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence. Dítě by mělo být chráněno před 
nezákonnými útoky na svou čest a pověst.

• Rodiče mají prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Rodičovské odpovědnosti a s 
tím souvisejících povinností a práv se nelze vzdát. Je vázaná na osobu rodiče a nelze ji 
převést na jinou osobu. Stejně tak dítě se nemůže vzdát práva na péči rodiče nebo na 
osobní styk s ním. To však neznamená, že pokud není dítě ochotno se s rodičem stýkat, 
bude k tomu násilím přinuceno. Dítě může momentálně nevykonávat své právo se s 
rodičem stýkat. Vzdát se tohoto práva by ale bylo definitivní právní jednání jednou 
provždy.

• Dítě má právo na vzdělání. Stát by měl zavést pro všechny děti bezplatné a povinné 
základní vzdělání. Kázeň ve školách by měla být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou 
důstojností dítěte. Výchova dítěte by měla směřovat k rozvoji jeho osobnosti, jeho nadání a 
schopností, k rozvoji úcty k lidským právům a základním svobodám, k přípravě na 
zodpovědný život ve svobodné společnosti, v duchu míru, přátelství, porozumění, 
snášenlivosti a rovnosti i k rozvoji úcty vůči přírodnímu prostředí.

• Dítě má právo na odpočinek, volný čas, na hru a na svobodnou účast v kulturním životě a 
umělecké činnosti.

• Dítě by mělo být chráněno před hospodářským vykořisťováním a před vykonáváním práce, 
která je nebezpečná pro jeho život a rozvoj. Dítě by mělo být chráněno před všemi formami 
sexuálního vykořisťování a zneužívání, před využíváním k prostituci nebo jiným 
nezákonným sexuálním praktikám a před využíváním k pornografii a při výrobě 
pornografických materiálů.

• Každému dítěti obviněnému ze spáchání přestupku nebo trestného činu by mělo být 

zaručeno, že bude považováno za nevinné až do té doby, kdy mu bude vina prokázána, že 
bude mít ve svém případu právní pomoc, že nebude nuceno vypovídat nebo přiznávat svoji 
vinu, že bude plně uznáno jeho soukromí a že s ním bude zacházeno způsobem, který 
odpovídá jeho věku, situaci a jeho blahu. Za trestné činy spáchané osobami mladšími 18 let 
nesmí být udělen trest smrti ani trest odnětí svobody na doživotí bez možnosti propuštění 
na svobodu.

Zdroj: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/Preklady-dokumentu-
OSN.pdf

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/Preklady-dokumentu-OSN.pdf
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ZASEDACÍ POŘÁDEK

Pomůcky: PL s tabulkami pro zápis kritérií a hodnocení kritérií, psací potřeby
Cíl aktivity: Žáci dokážou pomocí vlastních stanovených kritérií zvolit nejlepší řešení pro 
výběr zasedacího pořádku.

Průběh: Zasedací pořádek řeší každý vyučující minimálně na začátku školního roku. Jaký by 
volily děti, kdyby měly možnost si vybrat? Co je pro ně rozhodující a pro výběr místa důležité?

Rozdělíme kolektiv do 4členných skupin. Ve skupině děti společně vymyslí různá kritéria pro 
výběr místa v rámci zasedacího pořádku. Např. první lavice, poslední lavice, u okna, u dveří, 
u umyvadla, osoba, se kterou sedí apod. Kritéria zapíší do tabulky.

Skupiny se rozdělí na jednotlivce, kteří vytvoří skupiny nové, kdy v každé nové skupině bude 
po jednom zástupci ze skupin předešlých. V nových skupinách si navzájem představí kritéria, 
která vytvořili. Poté se děti vrací do původních skupin a doplní své tabulky o případná další 
kritéria nebo naopak svůj seznam redukují. Společně zkontrolujeme, zda mají všechny skupiny 

stejná kritéria.

Každé kritérium pak zhodnotí děti dle stupně důležitosti počtem bodů 0–10, kdy 10 je 
nejvyšší důležitost. Dáme jim prostor k diskuzi v rámci skupiny.

Vyučující vytvoří plánek zasedacího pořádku dané třídy. Každá skupina dostane kopii tohoto 
plánku. V plánku označí vyučující jedno až dvě místa různě barevným křížkem. Členové 
skupiny se domluví a zhodnotí, nakolik dané místo odpovídá jejich stanoveným kritériím. Př. 
pokud je místo u umyvadla, je v rámci tohoto kritéria hodnocení 10. Čím dál od umyvadla je, 
tím nižší je hodnocení. Původní hodnocení kritéria přitom dle skupiny může být jen 3, protože 
pro děti není toto kritérium důležité.
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Řešení 1 Řešení 2

Hodnocení Skóre Hodnocení Skóre

Celkem

Následně děti vypočítají skóre jednotlivých možností řešení. Vynásobí hodnocení každého 
kritéria jeho důležitostí. Sečtou skóre všech kritérií pro každé řešení. Čím vyšší počet 
bodů, tím lépe odpovídá dané řešení stanoveným kritériím.

Samostatně nakonec děti zkusí vyhledat a zaznačit do plánku místo, které odpovídá jejich 
kritériím a má více bodů při součtu všech skóre.

Reflexe: Diskutujeme s dětmi, na co při stanovování kritérií narazily. Shodly se na 
důležitosti jednotlivých kritérií? Proč? Je to dobře či špatně? Jaká je výhoda v tom, že pro 
každého může být nejdůležitější jiné kritérium? Jakou to může přinášet nevýhodu?

Je možné vytvořit takový zasedací pořádek, kdy budou spokojeni všichni ve třídě? Jak to 
lze učinit, nebo se k tomu alespoň přiblížit?

V nejlepším případě si dle stanovených kritérií děti zvolí zasedací pořádek, který mohou 
vyzkoušet. Pokud bude takový zasedací pořádek odpovídat i kritériím vyučujícího, lze jej 
takto ponechat.



NEJLEPŠÍ KROUŽEK PRO MĚ

Pomůcky: PL s tabulkami pro zápis kritérií a hodnocení kritérií, psací potřeby

Cíl aktivity: Žáci dokážou pomocí vlastních stanovených kritérií vyhodnotit, který kroužek 
ve volném čase si zvolit / pokračovat v něm / zrušit.

Průběh: Některé děti mají plné diáře, nemají příliš volného času a nevědí, co dělat dřív, 
protože mají velmi mnoho odpoledních kroužků a mimoškolních aktivit. Je to případ i 
některých dětí u vás ve třídě? Přemýšlí, kterému kroužku dát přednost a který přestat 
provozovat? Dovedou svá rozhodnutí zdůvodnit?

Rozdělíme děti do dvojic. Ve dvojici si sdělí, kolik mají kroužků, jakých a případně kdo je 
vybíral. Dvojice spojíme do čtveřic, ve kterých každé dítě představí aktivity, jejich rozsah a 

zaměření svého spolužáka/spolužačky (dovednost naslouchat). Pokud je potřeba, každé 
dítě popis svých aktivit doplní. Tato část aktivity by neměla zabrat příliš dlouhý časový 
úsek (max. 10 min.).

Ve 4členné skupině pak děti definují kritéria pro mimoškolní aktivity a stupeň důležitosti, 
který tato kritéria pro ně mají.

Může se objevit např. doba konání, sportovní zaměření, hudební zaměření, výtvarné 
zaměření, jazykové zaměření, den konání, místo konání, kolektiv, individuálně, časová 
náročnost, vystoupení.
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____________

(řešení 1)

____________

(řešení 2)

Hodnocení Skóre Hodnocení Skóre

Celkem

Každé dítě pak dostane tabulku novou (viz níže), do které si přepíše kritéria a jejich 
důležitost, na kterých se domluvili v rámci skupiny. (Lze vybrat např. 4 nejdůležitější kritéria.) 
Do tabulky doplní své vlastní mimoškolní aktivity a zhodnotí je dle stanovených kritérií. (Např. 
řešení 1 = kroužek kolektivního plavání, řešení 2 = lidové tance atd.)
Následně děti vypočítají skóre pro své konkrétní dva zvolené kroužky. Vynásobí hodnocení 
každého kritéria jeho důležitostí. Sečtou skóre všech kritérií pro každý kroužek. Čím vyšší 
počet bodů, tím lépe odpovídá daný kroužek stanoveným kritériím. Stejným způsobem 
mohou děti vyhodnotit všechny své kroužky a dle skóre jednotlivých kroužků si sepsat  jejich 
seznam.

Reflexe: Na základě výpočtu celkového skóre jednotlivých kroužků můžeme zhodnotit, který 
kroužek nejlépe odpovídá stanoveným kritériím a který jim naopak odpovídá nejméně. Toto 
zjištění může dětem pomoci v rozhodování, který kroužek přerušit, případně tak mohou 
zjistit, který nový kroužek si vybrat, protože odpovídá kritériím, která považují za důležitá.
Aktivitu zakončíme na diskuzním kruhu, kdy vyzveme jednotlivce, aby s námi sdíleli svá 
zjištění a následné rozhodnutí.
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____________

(řešení 1)

____________

(řešení 2)

Hodnocení Skóre Hodnocení Skóre

Celkem
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