
Při zvládnutém kroku 6 žáci dokážou přispět k rozhodovacímu procesu a sami navrhují

nápady. 

V předchozím kroku se naučili uvažovat nejen o splnění své vlastní části týmového úkolu, ale 

aktivně pomáhat i ostatním členům týmu. 

V tomto kroku si uvědomí, že důležitou roli hraje v týmové práci také rozhodování.

Žák musí zvládnout

• Vysvětlit, jak rozhodování pomáhá týmu postupovat v plnění úkolu. 

• Vysvětlit, proč je užitečné vymýšlet různé nápady a být ochotný sdílet je se členy svého

týmu. 

• Umět používat jednoduché strategie pro usnadnění týmového rozhodování.

Hodnocení

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

• Vyzvěte žáky, aby zapsali tři různé strategie pro týmové rozhodování a ke každé uvedli

příklad situace, kdy se tato strategie hodí, a situace, kdy naopak není nejvhodnější. 

• Po týmových úkolech žáky vyzývejte, aby svou práci zhodnotili následujícím způsobem: „Při

rozhodování jsme použili strategii X. Fungovala dobře, protože...“

TÝMOVÁ PRÁCE

KROK 6
P o m á h á m s v é m u t ým u s  r o z h o d o v á n í m a  s á m n a v r h u j i

n á p a d y.

POSILOVÁNÍ KROKU 6

• Seznam rozhodovacích strategií si někam ve třídě vyvěste a před týmovými úkoly

ho žákům připomínejte. 

• Chvalte žáky před ostatními vždy, když si všimnete, že využívají různé rozhodovací

strategie podle situace: „Výborně, chválím tento tým, že tentokrát využil namísto

hlasování raději diskuzi, protože šlo o důležité rozhodnutí a bylo potřeba ujistit se, 

že všechno dobře promysleli a na nic nezapomněli.“



NAŠI HRDINOVÉ 
Pomůcky: prázdná myšlenková mapa, psací potřeby

Cíl aktivity: Žáci společně diskutují vlastní nápady a návrhy, následně volí vhodné strategie

rozhodování pro zdárný výsledek skupinové práce.

Průběh: Každý stát a každý národ má své hrdiny. Jsou to osobnosti, které například výrazně

ovlivnily nebo stále ovlivňují naše dějiny, které reprezentovaly nebo stále reprezentují náš stát, 

které jsou naším vzorem. Hrdina také může být člověk z našeho okolí, který vykonal dobrý

skutek nebo se vyznamenal mimořádným činem. Popřemýšlejte, která osoba je pro vás

největším hrdinou nebo hrdinkou.

Vyučující rozdělí žáky do skupin po 4–5. Žáci mají za úkol se ve skupinách shodnout na jednom

jméně a to napsat doprostřed myšlenkové mapy. Pro výběr „hrdiny/hrdinky” mohou využít

různé rozhodovací strategie, které jim vyučující připomene: hlasování, nechat rozhodnout

vedoucího skupiny, hledat kompromis mezi návrhy a např. zvolit úplně jinou osobnost. Všem

strategiím by měla předcházet diskuze s argumenty, kdy každý člen skupiny zdůvodní svoji

volbu a představí svého hrdinu/hrdinku.

Jakmile budou mít jméno vybrané a napsané v myšlenkové mapě, zamýšlejí se společně všichni

členové nad tím, proč si vybrali právě jeho/ji, jaké vlastnosti jejich hrdina/hrdinka má a čím se 

zasadil/a o to, aby byl/a za hrdinu/hrdinku považován/a. Odpovědi zapisují formou myšlenkové

mapy ke jménu, které si zvolili.

Aktivitu lze zakončit prezentacemi skupin, kdy si každá skupina zvolí mluvčího, který představí

jejich hrdinu/hrdinku a shrne informace, které k němu/ní nasbírali.

Reflexe: Při reflexi je vhodné hodnotit práci skupin, zapojení všech zúčastněných, formu

prezentace i naslouchání (kladení vhodných otázek) při prezentaci ostatních skupin. Na úplný

závěr však volte otázky týkající se rozhodovacích strategií ve skupině: Proč jste vybrali právě

tohoto hrdinu? Jak vaše rozhodování probíhalo? Přispěli svými názory skutečně všichni členové

skupiny? Co vám v rozhodování bránilo? Co bylo rozhodující pro výběr hrdiny/hrdinky? Jaké

vlastnosti má váš hrdina / vaše hrdinka? Co udělal/a pro to, aby se stal/a národním hrdinou / 

národní hrdinkou a vzorem pro druhé? Čím je takový čin přínosný a hodnotný pro náš stát a 

národ? Je patrné, že na danou problematiku – kdo a proč je pro mne hrdinou/hrdinkou –, 

mohou mít různí lidé odlišný názor, a proto je velmi důležité umět využívat strategie

rozhodování, abychom dokázali dojít ke společnému výsledku.
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