
TÝMOVÁ PRÁCE

KROK 8
D o  t ým o v ýc h d i s k u z í z a h r n u j i v š e c h n y č l e n y a  v š e c h n y

p o v z b u z u j i ,  a b y k  n i m p ř i s pě l i .

Při zvládnutém kroku 8 žáci chápou, že do řešení týmových úkolů je potřeba zahrnout

všechny členy týmu a aktivně všechny povzbuzovat, aby přispěli k týmové diskuzi.

V předchozím kroku se naučili ocenit nápady ostatních členů týmu a dělat kompromisy, aby 

tým dospěl ke společnému rozhodnutí. 

V tomto kroku se naučí přispět k pozitivní týmové dynamice tak, aby nebyl žádný člen

vyloučen ze společného rozhodování.

Žák musí zvládnout

• Vysvětlit, proč je důležité, aby se společných diskuzí účastnili všichni členové týmu. 

• Používat strategie, kterými všechny členy týmu povzbudím, aby ke společné diskuzi

přispěli.

Hodnocení

• Sledujte, jestli se týmových diskuzí účastní všichni členové týmů a jestli žáci povzbuzují

ostatní, aby také do diskuze přispěli. 

• Dejte žákům za úkol v týmech písemně vypracovat vlastní pravidla správné týmové diskuze, 

abyste zjistili, jestli dobře rozumí různým strategiím pro zahrnutí ostatních do skupinové

diskuze.

POSILOVÁNÍ KROKU 8

• Ve třídě vyvěste strategie z výuky kroku nebo pravidla správné týmové diskuze a 

připomínejte je žákům před týmovými úkoly, v nichž bude potřeba spolu

diskutovat.

• Sami při běžné výuce předveďte, jak zahrnout do společné diskuze všechny: 

vyvolávejte různé žáky, a nejen ty, kteří se hlásí. 



SKLÁDÁNÍ OBRAZU POSTAVY
Pomůcky: papíry, psací potřeby

Cíl aktivity: Žáci umí povzbudit ostatní členy týmu, aby přispěli k diskuzi, a přispívají tak k 

pozitivní týmové dynamice.

Průběh: Žáci vytvoří skupiny po 4 až 6. Každá skupina si vezme jeden list papíru, pastelky a fixy. 

Úkolem žáků ve skupinách je společně nakreslit na papír lidskou postavu, která bude složena z 

částí těla jednotlivých členů skupiny. Společně se tedy žáci domlouvají, čí vlasy, nos, pusu, krk, 

ramena, ruce atd. bude postava mít. Každou volbu je třeba zdůvodnit. Podmínkou je, aby každá

nakreslená postava měla minimálně dvě různé části od každého z členů skupiny.

Vyučující před započetím aktivity upozorní žáky na různé strategie, jak zapojit ostatní členy do 

společné diskuze, např. přímo se zeptat: „XY, co si o tom myslíš ty?“, dát na výběr: „Je podle

tebe, XY, lepší tato část těla od A nebo od B?“, pravidelně se střídat ve sdělování

názorů/nápadů apod.

Každý žák dostane dva drobné předměty – papírky, sirky, špendlíky apod. Jakmile povzbudí

někoho z týmu k diskuzi, položí jeden svůj předmět doprostřed stolu. Každý by měl dvakrát

někoho povzbudit.

Po dokončení kreseb si žáci sednou do kruhu tak, aby členové skupin seděli pohromadě. 

Všechny skupiny postupně představí své výtvory včetně určení, o čí část těla se jedná. 

Reflexe: Jak se vám dařilo zapojit do diskuze všechny členy týmu? Bránilo tomu něco, např. 

někdo si nárokoval velký prostor pro mluvení? Jak jste si s tím poradili? Podařilo se každému

žákovi povzbudit během diskuze další dva členy? Bylo to obtížné? Proč ano/ne? Jaký to byl

pocit, když vás někdo povzbudil?

Tato aktivita podporuje všímavost žáků ke druhým a umožňuje všem žákům obdržet ocenění a 

zároveň přispět ke společnému výtvoru. Děti obvykle velmi baví kreslit postavu složenou z 

členů skupiny. Jak jste spokojeni s výsledkem práce své skupiny? Dozvěděli jste se od ostatních

členů skupiny něco, co vás potěšilo (např. skupina vybrala, že máte nejhezčí oči)? 

Inspirováno: Hermochová, S., Neuman, J. Hry do kapsy IV. Portál, 1. Vyd. Praha, 2003. ISBN 80-

7178-818-X.



SVĚT ZA 50 LET 
Pomůcky: papíry, psací potřeby

Cíl aktivity: Žáci umí povzbudit ostatní členy týmu, aby přispěli k diskuzi, a přispívají tak k 

pozitivní týmové dynamice.

Průběh: Celou aktivitu lze započít srovnáním, jaký je svět dnes a jaký byl před 50 lety. V 

hromadné diskuzi vyučující usměrňuje názory žáků týkajíc í se např. vývoje technologií, přístupu

k čerpání zdrojů z přírody, lékařské pomoci, oděvního průmyslu, politického uskupení států, 

klimatických změn apod.

Následně se žáci rozdělí do týmů a společně si v týmu zvolí oblast, o které by chtěli vytvořit

informační plakát „….. za 50 let”. Téma mohou zvolit z již zmíněných v hromadné diskuzi nebo

si formou brainstormingu vyvodit jiné.

Před započetím aktivity vyučující upozorní žáky na různé strategie, jak zapojit ostatní členy do 

společné diskuze, např. přímo se zeptat: „XY, co si o tom myslíš ty?“, dát na výběr: „O které

oblasti toho víš, XY, více, o A nebo o B?“, pomoci rozvést myšlenku „To zní zajímavě, řekni nám

o tom víc…“, pravidelně se střídat ve sdělování názorů/nápadů apod.

Tyto povzbuzující strategie, aby se diskuze, a tím práce na společném plakátu, účastnili všichni

členové rovnoměrně, je dobré používat nejen při definování oblasti, kterou skupina zpracuje, 

ale i při samotné práci na plakátu (definování, jaký text budou psát, jaké ilustrace kreslit a kam

na plakátu vše rozmístí apod.).

Zvolené téma zpracují skupiny do formy plakátu o velikosti A3 – kombinují text a ilustraci

(nejlépe dle předem stanovených kritérií, co by měl plakát splňovat – např. přehlednost, poměr

ilustrace a textu, čitelnost). 

Reflexe: Závěrem aktivity je prezentace dokončených plakátů. 

Vyučující hodnotí celkovou týmovou dynamiku a spolupráci. Členové týmů hodnotí, jak se jim

ve skupině pracovalo. Zda se cítili zapojeni do práce, čí povzbuzení je potěšilo a proč. Bylo pro 

ně obtížné či snadné někoho povzbudit? U koho měli dojem, že potřebuje povzbuzovat častěji, 

a u koho že skoro vůbec? Proč tomu tak je?

Inspirováno: Marie Komorousová, ZŠ Jeseniova, Praha


