
TÝMOVÁ PRÁCE

KROK 7
U m í m  o c e n i t  n á p a d y o s t a t n í c h  a  s á m  p ř i s p í v á m  

u ž i t e č n ým  z p ů s o b e m .  

Při zvládnutém kroku 7 žáci dokážou ocenit nápady ostatních členů týmu a jsou ochotni

udělat kompromis, aby tým dospěl ke společnému rozhodnutí. 

V předchozím kroku se naučili přispět k týmovému rozhodování a sdílet s ostatními své

nápady. 

V tomto kroku jde o to, aby k úspěšnému plnění úkolu přispěli jak vlastními nápady, tak

schopností ocenit nápady druhých.

Žák musí zvládnout

• Vysvětlit, čím jsou hodnotné nápady ostatních. 

• Zhodnotit, jestli je jejich vlastní nápad užitečný. 

• Umět využívat složitější rozhodovací strategie, které jim pomohou dospět ke kompromisu.

Hodnocení

• Vyzvěte žáky, aby napsali alespoň 3 důvody, proč je důležité mít při týmových úkolech k 

dispozici hodně nápadů. 

• Když žáci při výuce přispějí vlastním nápadem, nechte je vyslechnout si několik nápadů

cizích, aby mohli ten svůj zhodnotit, a následně se jich zeptejte, co si o něm myslí. 

• Dejte žákům za úkol písemně okomentovat, jakými kroky při týmové aktivitě dospěli ke

společnému rozhodnutí.

• Pozorujte, jestli se žákům daří přispívat při týmových aktivitách užitečnými nápady a 

zároveň oceňovat užitečné nápady ostatních.

POSILOVÁNÍ KROKU 7

• Názorně žákům předvádějte, jak nápady druhých ocenit: „Tuhle aktivitu vymyslel

pan učitel Kozmík.“, „Když mi žáci odpoví na otázku, vždycky jim poděkuju.“ 

• Povzbuzujte žáky, aby při komentování toho, jak se jim plnily různé aktivity, 

nezapomínali zmiňovat, čím je inspirovali ostatní. 

• Chvalte žáky, když udělají kompromis, aby mohli rychle dospět ke společnému

rozhodnutí. 



NOVODOBÉ VYNÁLEZY
Pomůcky: archy papíru, pastelky, fixy, nůžky, barevné papíry, čtvrtky, psací potřeby

Cíl aktivity: Žáci popíší, čím jsou nápady jejich skupiny i nápady ostatních skupin hodnotné, a 

zhodnotí, nakolik jsou užitečné.

Průběh: Žáci se rozdělí do skupin a vzájemně si rozdělí role (vedoucí skupiny, mluvčí, pisatel

apod.). Dle potřeby je možné přidat i další role. Všechny skupiny mají zadaný stejný úkol –

vymyslet a graficky zpracovat vynález, který posune společnost na vyšší úroveň (např. v oblasti

elektroniky, automobilů, bydlení). Žáci dodržují rozdělené skupinové role, využívají veškeré

pomůcky k navržení a konečné prezentaci svého díla.

V průběhu aktivity je úkolem žáků především sledovat proces hledání cest k nalezení

kompromisu – zhodnocení užitečnosti nápadů ostatních, navazování svými nápady na nápady

druhých apod.

Reflexe: Po skončení aktivity diskutujeme společně se žáky: V čem jste spatřovali hodnotu

nápadů ostatních skupin? Měli jste ve vaší skupině hodně nápadů na „realizaci”? Jaké strategie

rozhodování jste použili, abyste vybrali ten, který jste následně zpracovali? Bylo pro vás

komplikované vybrat konkrétní nápad? Které role ve skupině vnímáte jako důležité pro to, 

abyste došli ke kompromisu či nejužitečnějšímu nápadu? Jakým způsobem jste rozvíjeli vybraný

nápad – účastnili se všichni ze skupiny stejně aktivně a rozvíjeli své myšlenky navzájem?

Inspirováno: Simon Schwab, Ivana Přívratská, ZŠ logopedická, Hradec Králové

ŘADA ŽIDLÍ
Pomůcky: židle

Cíl aktivity: Žáci se při této aktivitě učí registrovat a hodnotit nápady ostatních, jak řešit danou

situaci, a využívají složitější rozhodovací strategie při práci týmu.

Průběh: Vyučující rozdělí žáky do stejně početných týmů a společně s žáky připraví u jedné

stěny místnosti řadu židlí (kolik žáků, tolik židlí). Každý žák z týmu si stoupne na jednu židli. 

Úkolem týmu je přemístit všechny členy svého týmu i se židlemi na druhou stranu místnosti, na

určenou hranici (např. u druhé stěny) tak, aby nikdo nespadl ze židle, nedotkl se země. Během

hry nesmí nikdo promluvit – v případě, že jeden žák promluví, vyučující tleskne a hra pro celý

tým končí. Nastupuje další tým. 

Učitel žákům vysvětlí, že nejde o rychlost, že hra končí v okamžiku, kdy na druhé straně stojí v 

řadě na židlích všichni žáci – celý tým. Obměny hry mohou spočívat v podmínkách zadání – na

konec musí stát žáci stejně, zrcadlově obráceně apod.

Ideální je, když učitel pustí muziku, která je klidná a nepodporuje rychlost řešení. 



Reflexe: Po vystřídání všech týmů je dobré reflektovat, jak se jako tým členové rozhodovali.

Jaké nápady na řešení je u ostatních členů, popř. jiných týmů, zaujaly? Využili je? Proč ano/ne?

Vymyslel někdo dobrou strategii, kterou následně začali používat ostatní?

U této aktivity je vhodné, aby žáci v jednom týmu neměli možnost diskutovat před samotnou

aktivitou strategii řešení. Aby byli nuceni reagovat na okamžitou situaci. Je jisté, že první tým je

tak znevýhodněn a naopak poslední tým je zvýhodněn, protože mají členové více možností

vidět různé strategie řešení jiných týmů a jejich ne/úspěšnost. Je proto přínosné aktivitu s týmy

několikrát zopakovat, aby měly možnost strategie vypilovat. Až po několikerém opakování je

možné vložit do hry prvek soutěživosti v měření času, za který zvládnou úkol splnit.


