
CÍLEVĚDOMOST

KROK 10
U m í m e f e k t i v n ě z h o d n o t i t s v é s c h o p n o s ti

a  i d e n t i f i k o va t ,  v  č e m s e  m ů ž u z l e p š i t .

Při zvládnutém kroku 10 žáci dokážou zanalyzovat a odůvodnit své silné a slabé stránky

a efektivně určit, jak se mohou dál zlepšovat.

V předchozích krocích se naučili stanovovat si jednoduché cíle a plánovat si jejich plnění. 

V tomto kroku se dozvědí, jak zhodnotit své schopnosti a na základě toho určit, v čem by 

se mohli zlepšit. Zároveň se tím připraví na zvládnutí kroku 11, ve kterém se budou učit

stanovovat si cíle konkrétněji pomocí metody SMART.

Žák musí zvládnout

• Definovat, co jsou to „schopnosti“. • Popsat své vlastní schopnosti. 

• Určit, co mohou udělat pro to, aby své schopnosti zlepšili.

Hodnocení

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

jistí. 

Protože důležitou součástí tohoto kroku je sebereflexe, mohou žáci svůj pokrok hodnotit

i sami, pokud se necítí na to, aby s vámi všechny své sebereflexe sdíleli. 

• Vyzvěte žáky, aby pomocí barev semaforu odpověděli, do jaké míry souhlasí s následující

větou (zelená = „naprosto souhlasím“): „Mám dobrý přehled o tom, jaké mám schopnosti, 

a mám jasně naplánováno, jak určité konkrétní schopnosti budu zlepšovat.“ 
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• Vyzvěte žáky, aby zhodnotili své silné a slabé stránky v nějakém konkrétním 

předmětu nebo zájmové činnosti, určili, jak by se chtěli zlepšit, a stanovili si postup, 

jakým toho mohou dosáhnout. 

• Pravidelně kontrolujte, že žáci sami uvažují o tom, v čem se mohou zlepšovat, a 

pracují na tom.



QUO VADIS – KAM JDEŠ?

Pomůcky: pracovní lístek k aktivitě, pracovní list – seznam silných a slabých stránek (viz dále),
psací potřeby

Je vhodné mít pro každé dítě jednu kopii, nejlépe pro děvčata „pracovní list – holky“ a pro 

chlapce „pracovní list – kluci“. Důvodem je správná formulace slov a snazší ztotožnění se se 
schopnostmi. Seznam může vyučující pozměnit či doplnit.
Cíl aktivity: Žáci dokážou pojmenovat své silné a slabé stránky a efektivně určit, jak se 
mohou dál zlepšovat.

Průběh: Při této aktivitě se děti dozvědí, jaké silné stránky u nich vnímají spolužáci/žačky.
Znát své silné stránky je velmi dobré k jejich využití v budoucnu – při výběru vhodného
povolání, volnočasové činnosti apod. Aktivitu proto začneme diskuzí – proč je dobré znát své

silné (slabé) stránky.

Forma této aktivity je dále závislá na kvalitě vztahů v třídním kolektivu. Záleží tedy na
vyučujícím, jakou formu pro svoji třídu zvolí, nebo nechá děti vybrat.

Děti mohou pracovat v dobrovolných dvojicích, v menších skupinách nebo jako celý kolektiv. 
Případně i individuálně, nicméně tak neodkryjí pohled na sebe samého/samu od ostatních.

Dítě o sobě/o spolužákovi/žačce zapíše, jakou u sebe/něj/ní vnímá silnou stránku osobnosti. 
Vyučující může konkretizovat oblast, ve které má být dítě schopno tuto svoji silnou stránku 
uplatňovat.

Možné oblasti:

• Učení

• Spolupráce

• Sport

• Hra na hudební nástroj

• Vztahy (přátelství)

• Komunikace

• Cizí jazyk

Následně dítě popíše 1–2 větami stručně příběh, kdy mu/jí tato „síla“ pomohla něčeho 

dosáhnout.

Obdobně lze pracovat i se slabými stránkami – děti popíší příběh, kdy je jejich „slabost“ 
v něčem omezila a jak se z toho poučily.



Pracovní lístek

Jméno: Oblast:

Silná stránka: Silná stránka:

Příběh dokládající silnou stránku: Příběh dokládající silnou stránku:

Slabá stránka:

Příběh dokládající slabou stránku:

Např. Oblast: přátelství – silná stránka: nápomocný. Příběh: Když jsem byl nemocný, XY mi 
nabídl/a, že se se mnou vše doučí ve svém volném čase. Moc si toho vážím.

Oblast: spolupráce – silná stránka: laskavá. Příběh: Když jsme pracovali ve skupině a já jsem 

něčemu nerozuměl/a, XY mi vše vysvětlil/a a neviděl/a v tom problém. Nepřipadal/a jsem si 
hloupě, bylo to od něj/ní moc milé.

Oblast: spolupráce – slabá stránka: bojácná. Příběh: Byla škoda, že když jsme si ve skupině 
připravili super scénku, tak se ji XY nakonec styděl/a předvést před třídou. Nevím, čeho se 
bál/a. Práce pak byla zbytečná.

Reflexe: Po vyplnění pracovních listů a věnování dostatku času jejich prostudování (co
o každém dítěti někdo jiný napsal, což dá prostor dětem samotným, aby se dozvěděly, jak
vnímají jejich silné stránky druzí), je velmi dobrá další diskuze na komunitním kruhu
s celým kolektivem třídy, popřípadě individuálně či ve dvojicích, ve kterých děti pracovaly.
Dobrovolníci se „pochlubí“ svými silnými stránkami, ostatní je mohou doplnit svými

komentáři – příběhy, kdy zažili s dotyčným obdobnou situaci, apod.

Pokud bychom se zabývali slabými stránkami, je vhodné, abychom dětem společně 
s ostatními dali tipy, jak jejich slabou stránku zkusit korigovat.

Obecně je vhodné zaměřit se spíše na silné stránky dětí a jejich rozvoj než na snahu 
zdokonalit jejich slabé stránky – to může vyústit v utápění se v neschopnosti.

Budou-li děti znát své silné (potažmo slabé) stránky, bude pro ně snazší vybírat si takové 
aktivity, kde svých silných stránek využijí, a budou se tak cítit dobře, bude je bavit to, co 
dělají, díky čemuž budou spokojenější a následně přínosnější pro kolektiv (společnost).



V ČEM JE MOJE SÍLA

Pomůcky: pracovní list, pracovní list – seznam silných a slabých stránek, psací potřeby

Je vhodné mít pro každé dítě jednu kopii, nejlépe pro děvčata „pracovní list – holky“ a pro 
chlapce „pracovní list – kluci“. Důvodem je správná formulace slov a snazší ztotožnění se se 

schopnostmi. Seznam může vyučující pozměnit či doplnit.

Cíl aktivity: Žáci dokážou pojmenovat své silné a slabé stránky a efektivně určit, jak se mohou
dál zlepšovat.

Průběh: Děti dostanou list papíru, na který obkreslí svoji ruku. Pokud nemáte čas na kreslení,
lze dětem rozdat pracovní list s obrázkem ruky.

S pomocí seznamu silných stránek napíší do každého prstu namalované ruky jednu svoji silnou 
stránku. Následně do dlaně vyberou a zapíší pouze tři ze zapsaných silných stránek. Nakonec 
na úroveň zápěstí zapíší svoji nejsilnější stránku. Vybrat jen jednu silnou stránku může být 
velmi obtížné. Pokud chtějí děti aktivitu ukončit výběrem tří, není to problém.

Obrázek ruky vystřihnou děti z papíru a na druhou stranu dlaně zapíší, v čem jim dle jejich 
názoru nejsilnější stránka v životě / různorodých aktivitách pomáhá. Proč si myslí, že je to jejich 
nejsilnější stránka.

Vzor vyplněných rukou z obou stran.



Obměna: Obecně lze tabulky se seznamy silných a slabých stránek běžně používat při výuce, 
např. po skupinovém projektu, sportovním utkání apod., kdy každý označí ty silné stránky, 
které při aktivitě použil. Lze také hodnotit někoho druhého ze skupiny. Případně lze 

k jednotlivým silným stránkám vypsat konkrétní jména členů skupiny, ve které děti pracovaly. 
Znázorní tak, jakou formou byl kdo přínosný pro výslednou práci skupiny.

Reflexe: U starších dětí můžeme aktivitu zakončit volbou povolání, ke kterému je kombinace 
zapsaných silných stránek osobnosti potřebná a přínosná. Děti mohou opět do zápěstí zapsat 

několik povolání, ve kterých by svoje silné stránky uplatnily.

Trvale je dobré s dětmi o jejich silných stránkách mluvit, aby si byly vědomy toho, kdy je 
potřebují, využívají, čím jsou jim prospěšné, a byly si této své sebehodnoty nejen vědomy, ale 

dovedly ji i přiblížit, např. při pohovoru, konkrétním příběhem.

Obecně je vhodné zaměřit se spíše na silné stránky dětí a jejich rozvoj než na snahu zdokonalit 
své slabé stránky – to může vyústit v utápění se v neschopnosti.

Budou-li děti znát své silné (potažmo slabé) stránky, bude pro ně snazší vybírat si takové 
aktivity, kde svých silných stránek využijí, a budou se tak cítit dobře, bude je bavit to, co dělají, 
díky čemuž budou spokojenější a následně přínosnější pro kolektiv (společnost).



Pracovní list

Do každého prstu ruky zapiš jednu svoji silnou stránku.

Do dlaně vyber a zapiš pouze tři ze zapsaných silných stránek.

Na úroveň zápěstí zapiš svoji nejsilnější stránku.

Zdroj obr.: https://beasthackerz.ru/cs/zhestkijj-disk/sozdanie-v-photoshop-hudozhestvennoi-
abstrakcii-vvedenie-v-abstraktnuyu.html

https://beasthackerz.ru/cs/zhestkijj-disk/sozdanie-v-photoshop-hudozhestvennoi-abstrakcii-vvedenie-v-abstraktnuyu.html


Silné stránky Slabé stránky

upřímná neupřímná

trpělivá netrpělivá

empatická – vnímavá puntičkářská

vytrvalá impulzivní – výbušná

samostatná nesamostatná

zodpovědná nezodpovědná

pracovitá líná

přátelská škodolibá

nápomocná zákeřná

má smysl pro humor zapomnětlivá

umí se rozdělit stydlivá

přejícná nepřejícná

obratná roztržitá

odvážná tvrdohlavá

ohleduplná urážlivá

ochotná útočná

organizačně schopná neorganizovaná

otevřená bojácná

pohotová úzkostlivá

pořádná roztržitá

laskavá manipulativní

pečlivá

Pracovní list – seznam silných a slabých stránek – holky



Silné stránky Slabé stránky

upřímný neupřímný

trpělivý netrpělivý

empatický – vnímavý puntičkářský

vytrvalý impulzivní – výbušný

samostatný nesamostatný

zodpovědný nezodpovědný

pracovitý líný

přátelský škodolibý

nápomocný zákeřný

má smysl pro humor zapomnětlivý

umí se rozdělit stydlivý

přejícný nepřejícný

obratný roztržitý

odvážný tvrdohlavý

ohleduplný urážlivý

ochotný útočný

organizačně schopný neorganizovaný

otevřený bojácný

pohotový úzkostlivý

pořádný roztržitý

laskavý manipulativní

pečlivý

Pracovní list – seznam silných a slabých stránek – kluci


