
SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY

KROK 8
D o k á ž u z h o d n o t i t p ř í č i n y a  d ů s l e d k y s l o ž i t é h o p r o b l é m u

a  z j i s t i t d ů l e ž i t é i n f o r m a c e p o m o c í p r ů z k u m u .

Při zvládnutém kroku 8 žáci dokážou určit, jaké informace jim chybí, aby mohli zhodnotit

příčiny a důsledky problému, a umějí si je samostatně zjistit. V předchozích krocích se naučili

dohledat si dodatečné informace, aby lépe porozuměli složitému problému. V tomto kroku

se mají naučit rozkládat si problémy na části systematičtěji, aby přesně zjistili jejich příčiny

a důsledky a informace dohledávali na jejich základě.

Žák musí zvládnout

• Definovat, co je „příčina“ a „důsledek“, a uvést příklady.

• Rozložit si problém na příčinu a důsledky pomocí diagramu.

• Popsat, jaký průzkum by si udělali, aby lépe porozuměli příčinám složitého problému.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.

• Vyzvěte žáky, aby definovali klíčové pojmy „příčina“ a „důsledek“.

• Zadejte žákům samostatně rozložit nějaký problém pomocí „rybího“ diagramu. 

Zkontrolujte, že uvedli příčiny i důsledky.

• Dejte žákům za úkol ohodnotit se navzájem. Vyzvěte je, aby ve dvojicích spolužákovi

vysvětlili, proč si zvolili nějakou konkrétní metodu průzkumu. Spolužák by se měl soustředit

na to, jestli mluvčí zmiňuje pojmy problém, příčina, důsledek, primární průzkum a sekundární

průzkum.

POSILOVÁNÍ KROKU 8

• Při řešení problémů žáky pobízejte, aby vám své uvažování sdělovali nahlas: „Jaké

jsou příčiny tohoto problému? A jaké důsledky? Jaký průzkum si potřebujete

udělat?“ 

• Až budete řešit nějaký problém při výuce, používejte „rybí“ diagram.



ŠKOLNÍ SVAČINKY

Pomůcky: PL s diagramem rybí kosti, psací potřeby
Cíl aktivity: Žáci definují příčiny a důsledky konkrétního problému. Diskutují o možnostech 
potlačení příčin problému.

Průběh: Ve většině škol dostávají děti ve škole svačinky nebo si mohou po obědě odnést 
moučník, např. pomeranč, mléko v krabičce apod. Problémem je, že ne všechny děti je 
skutečně jedí nebo pijí.
Žáci společně s vyučujícím diskutují, jak využívají školní svačinky, moučníky, ovoce do škol 
apod. Snědí/vypijí je hned, jak je dostanou? Nesou si je domů? Dělají to tak všichni? Diskuzí 
dospějeme k problému: Poházené, záměrně znehodnocené jídlo z oběda/svačinek v okolí 
školy.
Představíme dětem diagram ve tvaru rybí kosti, kam budou následně ve 4–5členných
skupinách zaznamenávat příčiny a důsledky tohoto problému.

Obr. Schéma diagramu rybí kosti.



Skupinovou práci na diagramu prezentují třídě zástupci skupin. Na mnoha příčinách se 
pravděpodobně skupiny shodnou, vnímají stejně i důsledek? Sepíšeme příčiny na tabuli.

Žáci se opět vrátí do skupin (případně lze vytvořit skupiny nové). Každá skupina se zaměří 

na jednu příčinu (mohou se shodovat) a sepíše, co se o dané příčině potřebují dozvědět. 
Vyhodnotí, zda k zjištění informací potřebují provést primární či sekundární průzkum.

Příčina: P/S 

průzkum

Př. příčina: Děti nejedí svačinky ve škole -> potřeba zjistit např.: Dostávají to, co jim chutná? 
Mají možnost ovlivnit výběr? Kdy svačinku dostávají? Mají čas na konzumaci?

Skupiny prezentují svoji práci – představí seznam informací, které je třeba zjistit, a uvedou, 
jak by tyto informace zjišťovali.

V průběhu prezentace si ostatní děti dělají poznámky a zapíší si alespoň 3 „dotazy“, které je 
dle nich možné snadno/rychle zodpovědět pomocí průzkumů. Pro jednodušší orientaci při 
následné diskuzi doporučujeme označit je všechny symbolem, př. A1 (1. dotaz u první 
skupiny/příčiny).

Zaujalo mne:

Informace, kterou je potřeba zjistit
Značka (A1 

apod.)

P/S 

průzkum



Následně s celým kolektivem sjednotíme poznámky dětí, diskutujeme, proč si kdo co myslí, 
argumentujeme. Vybereme přibližně 3–5 průzkumů, na kterých se všichni shodnou, že je 

možné je snadno a rychle provést.

Reflexe: Na konci aktivity je vhodné s žáky diskutovat, že téměř každý problém má své 
řešení, jen je potřeba věnovat čas hledání příčin problému a projevit snahu dané příčiny 
potlačit, omezit. I to je však potřeba dělat uváženě, protože např. v situaci se svačinkami by 
mohlo být řešením dětem žádné svačinky nedávat, a tak zamezit nechtěným odpadkům v 
okolí školy. Je to ale řešení?
Společně žáci diskutují, jak by mohli problém s poházenými svačinkami vyřešit.

Závisí na možnostech a času vyučujícího, zda s dětmi provedou některé či dokonce všechny 

průzkumy – např. jednotlivé skupiny provedou jednotlivé průzkumy – a využijí je k zlepšení
problému se svačinkami. Doporučujeme, protože jakýkoli projekt dotažený do konce dává 
dětem možnost pocítit, že snaha vyřešit problém, postavit se mu a hledat řešení má smysl. 
Příkladem řešení tohoto problému je projekt na škole ZŠ Litomyšl.

Projekt ZŠ Litomyšl (Učíme se podnikavosti)

VYLADĚNÝ ŠKOLNÍ JARMARK

Pomůcky: zbylé výrobky z jarmarku, seznam prodaných výrobků, seznam cen –
ceníky jednotlivých stánků výrobků, PL s diagramem rybí kosti
Cíl aktivity: Žáci zhodnotí úspěch třídního/školního výdělečného jarmarku a diskutují
o možnostech zlepšení.

Průběh: Pořádáte-li u vás ve škole výdělečné jarmarky pravidelně, možná jste 
podobnou aktivitu již prováděli. Pokud jste při výuce použili aktivitu Výdělečný jarmark 
(krok 7) – provedli průzkumy, zjištění a na jejich základě uspořádali svůj první jarmark, mohli 
jste dojít k závěru, že některé dílčí aktivity jarmarku by mohly proběhnout lépe a rádi byste 
se na základě svých zkušeností při pořádání nového jarmarku zaměřili na tato úzká 
místa. Po zhodnocení jarmarku – co se podařilo, co by šlo udělat příště jinak, co naopak 
chcete udělat stejně, diskutujte s dětmi na komunitním kruhu o úzkých místech jarmarku, 
aneb co mohlo být jinak, aby byl jarmark ještě úspěšnější. V průběhu diskuze si děti na papír 
s diagramem rybí kosti zaznamenají, na které dílčí prvky by měly zaměřit pro příště 
pozornost.

Př. příčin: příliš drahé výrobky, nepraktické výrobky, nefunkční výrobky apod.
Následně společně diskutujte jednotlivé příčiny postupně a formulujte, co je nutné se o 
nich dozvědět. Př. Jak jste stanovili cenu výrobku? Má výrobek skutečně tuto hodnotu? Za 
jakou cenu lze podobný výrobek zakoupit v obchodě? Které výrobky se nejvíce prodávaly? 
Co zákazníci oceňovali? K uvedeným příčinám následně děti uvedou samostatně důsledky.
Př. důsledků: kupovaly se výrobky s odpovídající cenou, oblíbený výrobek je určen k 

snědku, pěkně zabalené zboží se lépe prodávalo apod.

Reflexe: Po skončení aktivity lze s žáky diskutovat, jak jim vyhovovala práce s 
diagramem rybí kosti, v čem jim připadala přínosná. V jaké jiné situaci by mohli tento typ 
práce s informacemi využít?

Společně sestavte seznam otázek pro cílové zákazníky a v dostatečném předstihu 
před konáním příštího jarmarku pomocí nich zjistěte preference zákazníků, popř. prodejců.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15WqQKByJQpM2qV94beCbAblCelEA6jFP



