
POZITIVNÍ NASTAVENÍ

KROK 9
U m í m v y m y s l e t ,  j a k  n á r o č n o u s i t u a c i z m ě n i t v  p o z i t i v n í

p ř í l e ž i t o s t .

Při zvládnutém kroku 9 žáci dokážou aktivně hledat způsoby, jak náročné situace vnímat v 

pozitivním světle. 

V předchozím kroku se naučili uvědomit si pozitiva náročné situace a vysvětlit je i ostatním. 

V tomto kroku se dozvědí, že náročná situace se často dá změnit v pozitivní příležitost, a 

naučí se uvažovat o způsobech, jak to udělat. 

Žák musí zvládnout

• Vysvětlit, že náročná situace se dá změnit v pozitivní příležitost. 

• Identifikovat příčiny náročné situace. 

• Umět vymyslet nebo vědět, kde zjistit, jak náročnou situaci změnit v pozitivní příležitost. 

Hodnocení

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

• Zadejte žákům následující příklad náročné situace: „V týmu pracujete na nějakém velkém

projektu. Jeden z členů týmu svou část práce nedělá.“ Vyzvěte žáky, aby 1) uvedli 3 možné

příčiny problému a 2) pro každou z nich vymysleli alespoň 2 nápady, jak ji řešit.

POSILOVÁNÍ KROKU 9

• Když se některý žák setká s nějakou náročnou situací, vyzvěte ho, aby přemýšlel o 

jejích příčinách. 

• Když žák zjistí, jaké jsou příčiny náročné situace, vyzvěte ho, aby vymyslel alespoň 3 

způsoby, jak by se tyto příčiny daly řešit. 

• Na konci hodiny vyzvěte žáky, aby se zamysleli, co na ní bylo nejtěžší, z jakých příčin

a co v tu chvíli udělali, nebo udělat mohli, aby je vyřešili. 



PLACEMAT – OSLAVA S KAMARÁDEM NA VOZÍKU

Pomůcky: velký papír A3 nebo flipchartový papír pro každou 4člennou skupinu

Cíl aktivity: Žáci využijí náročnou situaci jako příležitost pro hledání nových řešení.

Průběh: Učitel sdělí žákům téma: „Plánuješ oslavu narozenin a chceš na ni pozvat kamaráda, 

který je na vozíku. Bydlíš ale v bytě ve 2. patře domu bez výtahu. Jak to uděláš, abys měl oslavu, 

ale zároveň na ní byl i tvůj kamarád, který nemůže přijít k tobě domů?“ 

Poté učitel rozdělí žáky do 4členných skupin. Každá dostane papír formátu A3 – a pomocí

metody „Placemat“ („prostírání“) budou žáci formulovat co nejvíce možných způsobů, jak 

oslavu narozenin provést – jak vytěžit řešení a náročnou situaci vnímat jako příležitost k hledání

nových řešení. Učitel vysvětlí princip metody placemat.

Uprostřed papíru je nakreslený obdélník a jeho rohy jsou spojené s rohy papíru, takže okolo

obdélníku vzniknou čtyři oddělená políčka. Každý žák se posadí k jednomu políčku a poznamená

do něj svoje nápady na řešení situace (každý sám za sebe!). Pracuje se v tichosti. Potom se papír

otočí o 90°. Každý si potichu přečte, co napsal spolužák, a může doplnit komentářem. Takto se 

otáčí papír dál, dokud se zase neobjeví políčko, kde každý začínal. Až v tomto okamžiku spolu

žáci mohou opět mluvit. Jejich úkolem je shodnout se na společném názoru, a ten následně

zapíší do obdélníku uprostřed papíru.

Jakmile mají skupiny dopsaná svá řešení, vyjádří, co za příležitosti a nová řešení se jim podařilo

díky náročné situaci objevit.

Obměna: Papír se neotáčí, ale po uplynutí času každý člen prezentuje ostatním ve skupině, co 

napsal. 

Reflexe: Na jaké možnosti oslavy jste přišli díky tomu, že se jí měl účastnit kamarád, který

nemůže chodit? Jak to rozšířilo další nápady? Co pro vás bylo nejtěžší? Brali jste fakt, že se 

program mění v závislosti na kamarádovi, jako problém? Co jste přitom cítili?

Zdroj: technika inspirována Placemat Online Safety Institute a Klicksafe.de

https://www.pppuk.cz/soubory/primarni_prevence/jak_zvladnout_kybersikanu.pdf 



SILVER LINING V PRAXI (aneb všechno špatné je pro něco dobré)

Pomůcky: žádné

Cíl aktivity: Žáci aktivně hledají, jak lze náročné situace vidět v pozitivním světle, učí se 

přerámovávat zkušenosti a mění si tím perspektivu negativního vnímání na pozitivní.

Průběh: Učitel rozdělí žáky do dvou skupin, doporučujeme losem. Žáci mají v obou skupinách za 

úkol hledat nějaké situace nebo příběhy, které se jim staly. V obou případech hledají „špatné

zprávy“, něco opravdu nepovedeného (zabouchnuté klíče doma v bytě, promeškání termínu u 

zkoušek, odjezd v jiný den na dovolenou apod.). Ve skupině se dohodnou, kterou „perlu“ budou

druhé skupině sdílet – důležité je odvyprávět celý příběh. Úkolem skupiny, která si „perlu“ 

vyslechne, je hledat pozitivní aspekty této situace, co dobrého je na ní možné vidět a jaké

pozitivní příležitosti přináší. Angličané mají frázi – „every cloud has a silver lining“, která

znamená „všechno zlé/špatné je k něčemu / pro něco dobré“.

Reflexe: „Negativní“ zkušenost je málokdy pouze negativní. Často je to otázka úhlu pohledu. 

Sdílením negativní zkušenosti a jejím přeformulováním v (třeba i následném) pozitivním světle

můžete změnit perspektivy a vidět pozitivní příležitosti v negativních situacích. Sdílení

zkušeností také podporuje týmové propojení a pomáhá budovat hlubší vztahy.

Reflexi lze doplnit i o pohled konkrétního žáka, který situaci zažil. Zda a jak on sám následně

situaci nahlížel pozitivně. Jak ho ve vnímání situace posunuly úvahy spolužáků.

Proč je důležité si vzít z náročných situací ponaučení? Co nám to může přinést do řešení dalších

situací? Čím nás může obohatit to, že se naučíme vnímat negativní zkušenost pozitivně? V čem

může být jakákoliv náročná situace příležitostí do budoucna? 


