
SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY

KROK 9
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 9 žáci dokážou navrhnout několik různých řešení složitého problému

a posoudit „pro a proti“ každého z nich. V předchozím kroku se naučili určit, jaké informace

jim chybí, aby mohli zhodnotit příčiny a důsledky problému, a umějí si je samostatně zjistit. 

Už také vědí, co jsou „pro a proti“. V tomto kroku si mají především uvědomit vzájemné

souvislosti mezi různými příčinami a důsledky problému a jejich „pro a proti“ a pochopit, že

pro různé části problému nemusejí platit stejná „pro a proti“.

Žák musí zvládnout

• Navrhovat řešení na základě identifikovaných příčin problému.

• Na základě těchto příčin navrhnout řešení několik.

• Zhodnotit tato řešení na základě jejich „pro a proti“.

Hodnocení

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

• Vyzvěte žáky, aby sami zhodnotili, jak dobře jim jde určovat „pro a proti“ různých řešení.

• Sledujte, jestli žáci umějí vymyslet více různorodých řešení a aktivně se při tom radí

s ostatními.

• Při diskuzích sledujte, jestli žáci umějí rozpoznat souvislosti a zhodnotit „pro a proti“ svých

argumentů.

POSILOVÁNÍ KROKU 9

• Určete nějakou tabuli/nástěnku, kam mohou žáci i učitelé zaznamenávat problémy, 

které je potřeba vyřešit. Všichni žáci/učitelé k nim mohou na poznámkových

papírcích přidávat řešení, která je napadnou. Případně můžete zadat, aby k řešením

přidávali i „pro a proti“.

• Když má třída o něčem rozhodnout, vyzvěte žáky, aby všem představili „pro a proti“ 

řešení, které je podle nich nejlepší.



TORNÁDO NA JIŽNÍ MORAVĚ

Pomůcky: příběhy lidí zasažených tornádem, text, fotogalerie

Cíl aktivity: Žáci se budou zabývat reálnými osudy lidí, které zasáhlo tornádo na Moravě. 
Jejich úkolem je vybrat různá řešení a posoudit, komu a proč přidělí finance.

Průběh: Rozdělíme žáky do skupin po 3 až 5. Nastíníme žákům situaci, na konci června 2021 
se jižní Moravou přehnalo tornádo a zničilo několik vesnic. Žákům řekneme, že každá skupina 
bude představovat neziskovou organizaci, které se podařilo vybrat během 14 dnů od dárců 
přes deset milionů korun. Nyní peníze mohou rozdělit mezi pět příjemců. Je čistě na nich, jak 
peníze rozdělí, ale je nutné uvést argumenty, proč peníze dají nebo nedají právě tomuto 
příjemci.

1. Dagmara s Romanem z Moravské Nové Vsi byli v domě, který prošel před dvěma měsíci 
kolaudací, i se svým ročním synem. Nejoblíbenějšího plyšového medvěda jejich syna tornádo 
odneslo několik desítek metrů před dům. Našli ho až u hlavního uzávěru plynu. V jedné 
místnosti měli betonový strop, zbytek domu měl jen dřevěné stropy. Po úderu tornáda je 
celá zadní část domu včetně střechy pryč. Roman už chce mít do budoucna v celém domě jen 
betonové stropy. Nyní rodina bydlí v bytě, který jim za cenu energií nabídli dobrovolníci.

2. Tomáš pomáhá rodičům s vyklízením domu v Pánově. Jeho rodiče přišli o střechu nad 
hlavou a nejsou na tom psychicky dobře. Jejich dům není na zboření, ale přišli o střechu, 
okna a kus stěny. Maminka se schovala v komoře, kde nejsou okna. Táta byl v garáži, která 
nápor počasí naštěstí vydržela. Dům byl po kompletní rekonstrukci, která manželům zabrala 
postupně asi dvacet let. Dům nemají pojištěný.

3. Dagmar žije v domě v Hruškách 53 let. Dům byl po rodičích, ona jako jejich nejmladší dítě v 
domě zůstala. Vzala si hypotéku, kterou splácela 18 let, doplatila ji před měsícem. Dům nyní 
půjde k zemi. Dagmar byla při bouři schovaná mezi kamny, zdí a dveřmi přivřená a schovaná v 
rohu. Když tornádo přišlo, chtěla vyběhnout ven do dvora. Podívala se ze dveří ven, kde stála 
její fenka. Dívaly se z očí do očí a Dagmařina intuice jí napověděla, že se má schovat někam 
do díry. Kdyby vyběhla v tu chvíli ven a nedala na intuici, zavalila by ji sousedova zděná stěna, 
která se zřítila a zasypala jí celý dvůr. Dagmar doufá, že ještě vlastní domeček postaví.

4. Marta, Roman a jejich dcera Marta žijí v domě v Moravské Nové Vsi 16 let. Muž byl v garáži 
se psem, který začal ještě před příchodem tornáda šílet, jako kdyby cítil neštěstí. Marta s 
dcerou byly v domě. Během pěti sekund odletěla střecha. Při bouři všechno mlátilo, matka 
držela okna, aby se nezničilo všechno uvnitř domu. Přítel dcery je pořezaný a polámaný a leží 
v nemocnici. Příbuzní rodině nabídli byt v Hodoníně, kde jsou teď ubytovaní. Jejich domov je 
určený k demolici.

5. Otmarův dům v Hruškách je určený ke kompletní demolici. Nemovitost koupil před sedmi 

lety a od základů svépomocí zrekonstruoval. Na opravu padly veškeré peníze, nyní už nemá 
nic. Dům není pojištěný. Rodina tornádo přečkala v obýváku, který je téměř bez oken. Otmar 
bude nyní se svými třemi dětmi přebývat u svých rodičů v Moravské Nové Vsi. Během 
rozhovoru se Otmar odmlčel a nezvládal udržet slzy. Poté řekl, že i rodiče v Moravské Nové 
Vsi přišli o půlku střechy.





Reflexe: Jak jste se během této aktivity cítili? Podle jakých kritérií jste se rozhodovali? Jakým 
způsobem jste dospěli ke konečnému rozhodnutí, komu peníze přidělíte? Zapojovali jste se 
aktivně do skupinové diskuze? Co bylo při rozhodování nejobtížnější?

Zdroj: Příběhy a fotografie https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/obrazem-tornado-skody-
morava-pribehy-fotografka.A210628_124714_domaci_misl

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/obrazem-tornado-skody-morava-pribehy-fotografka.A210628_124714_domaci_misl


Příčina Řešení

ČTENÍ VE VOLNÉM ČASE

Pomůcky: PL s tabulkami, psací potřeby
Cíl aktivity: Žáci dovedou navrhnout řešení problému a zhodnotit jeho pro a proti.

Průběh: V dnešní době mnoho dospívajících upřednostňuje moderní technologie před 
knihou. Proč tomu tak je? Resp. čím dítě stárne, tím méně často čte.

Rozdělíme děti do 4–5členných skupin. Ve skupině děti v časovém intervalu 3 minut sepíší 
do tabulky možné příčiny, proč dnešní mládež méně čte. (popř. Proč čtou dospělí méně, 
než když byli děti.)

Návrh PRO PROTI

Svoji tabulku předají jiné skupině, která vymyslí a zapíše možná řešení uvedených příčin 
problému.
S celým kolektivem následně diskutujeme, které možnosti řešení zvolili, 
a zapisujeme do nové tabulky 5 nejčastěji se opakujících způsobů řešení. Skupina poté 
k daným řešením uvede jejich „pro“ a předá tabulku další skupince. Ta doplní k návrhům 
řešení „proti“.



Reflexe: Každá skupina si vybere jedno z možných řešení a prezentuje pro a proti k tomuto 
řešení. Společně následně všichni diskutují o pro a proti a hledají cestu, jak řešení 
formulovat či pozměnit tak, aby bylo funkční. Své návrhy řešení problému mohou zástupci 
třídy následně představit konkrétním vyučujícím, a mít tak možnost získat zpětnou vazbu, 
popř. ovlivnit aktivity v rámci předmětu českého jazyka a literatury (př. návštěvy besed, 
knižních veletrhů).


