
CÍLEVĚDOMOST

KROK 6
U m í m s i s a m o s t a t n ě s t a n o v i t c í l ,  k t e r ý m i  u m o ž n í

v yz k o u š e t s i n ě c o n á r o č n éh o.

Při zvládnutém kroku 6 si žáci dokážou sami stanovovat cíle, které jim poskytnou příležitost

vyzkoušet si něco, co je pro ně náročné. 

V předchozím kroku se žáci naučili stanovit si jednoduchý, zvládnutelný cíl s pomocí učitele

nebo jiného dospělého. 

V tomto kroku se naučí stanovovat si cíle sami. 

Žák musí zvládnout

• Uvědomovat si, co je pro ně náročné, a chápat, jak to souvisí s možností stanovit si nějaký

cíl.

• Samostatně si stanovit nějaký cíl.

Hodnocení

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

• Vyzvěte žáky, aby vysvětlili, co znamená „samostatně si stanovit nějaký cíl“, a uvedli

příklad. 

• Dejte žákům za úkol ústně nebo písemně si navzájem zhodnotit, jaké cíle si stanovili

(mohou např. hodnotit, jak zvládnutelné nebo jak náročné spolužákovy cíle jsou). Zároveň

tím ukážou, jak dobře stanovování cílů pochopili.

POSILOVÁNÍ KROKU 6

• Dejte žákům za úkol si stanovené cíle někam zaznamenávat, aby mohli sledovat, jak 

se jim daří je plnit. Pokládejte jim otázky, které je nasměrují ke správnému 

uvažování: „Když se vám povedlo nějakého cíle dosáhnout, co si myslíte, že vám 

k tomu pomohlo? Museli jste některý stanovený cíl změnit? Proč?“ 

• Každý týden žáky vyzvěte, aby celé třídě řekli, jaké cíle si stanovili. Dejte jim zpětnou 

vazbu, případně vyzvěte ostatní, aby stanovené cíle také okomentovali. 



SEBEHODNOCENÍ II.
Pomůcky: sebehodnotící listina

Cíl aktivity: Žáci si dokážou sami stanovovat cíle, které jim poskytnou příležitost vyzkoušet si
něco, co je pro ně náročné.

Průběh: V tomto kroku je potřeba, aby děti porozuměly, co jim okolí sděluje zpětnou vazbou
na jejich výkony, činy apod., aby dovedly samostatně zhodnotit, zda se jim něco daří či nikoli,
a dovedly definovat, co se jim povedlo, co nepovedlo a co by bylo potřeba udělat, aby se jim to
dařilo lépe.

K takovému porozumění je potřeba vést děti kontinuálně diskuzemi individuálními i 
skupinovými na komunitním kruhu, otevřenou diskuzí, kde se děti cítí bezpečně.

Jako velmi vhodné se ukazuje sebehodnocení – viz sebehodnotící listina v Kroku 3. Je tedy 
možné tuto listinu v tomto kroku rozšířit o novou položku „Co mohu zlepšit a co pro to mohu 
udělat já“.

Sebehodnocení – týden ………….
Opravdu se mi (po)dařilo: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………
Co už umím (bych uměl/a) vysvětlit druhým: 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..………………
…………..
S čím bych potřeboval/a pomoci, poradit: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………
Děkuji za pomoc, radu, inspiraci (zapíše spolužák/žačka):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………

Co ještě mohu zlepšit. Co pro to mohu udělat já?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………
Podpis dítěte: .............................................................

Podpis vyučujícího: ........................................ Podpis rodiče: ...................................................



Reflexe: Při doplňování sebehodnotící listiny může vyučující děti vyzvat, aby při zápisu toho, 
co se jim daří a co umí, vycházely ze svých předešlých cílů, v čem se chtějí zlepšit, co pro to 
hodlají udělat. Děti se tak naučí pravidelně sledovat svůj pokrok a především se pokusí 

o definici takových cílů, které v příštím týdnu zvládnou splnit, aby si je mohly takzvaně 
„odškrtnout jako splněné“. Děti se tak budou postupně skutečně zlepšovat a samostatně na 
tom pracovat.

Varianta práce se stanovenými cíli:

•Děti mohou ve dvojicích hodnotit, zda se spolužákovi/spolužačce podařilo svůj cíl splnit.
•Vyučující může vybrat hodnotící listiny a namátkou přečíst některé ze stanovených cílů. Děti 
mohou a) hádat, kdo si takový cíl mohl stanovit, b) souhlasit, že takový cíl by si také rády 

stanovily. Posléze je samozřejmě možné, že by se přihlásili dobrovolníci, kteří mohou daným 
dětem se splněním jejich stanoveného cíle pomoci, tzn. látku jim vysvětlit, dovednost jim 
ukázat a pomoci se naučit (např. kotoul vzad) apod.


