
TÝMOVÁ PRÁCE

KROK 9
U m í m p o z n a t ,  ž e s e  s c h yl u j e k e k o n f l i k t u ,  a  p ř e d e j í t m u .

Při zvládnutém kroku 9 žáci dokážou rozpoznat, že by neshoda se spolužákem mohla přerůst

v konflikt, a umí mu předejít. 

V předchozím kroku se naučili do řešení týmových úkolů zahrnovat všechny členy týmu a 

aktivně všechny povzbuzovat, aby přispěli k týmové diskuzi.

V tomto kroku si budou osvojovat další strategie pro podporu pozitivní skupinové dynamiky, 

tentokrát zaměřené na zvládání vlastních emocí.

Žák musí zvládnout

• Vysvětlit, že neshoda může mít jak negativní, tak i pozitivní dopad. 

• Vysvětlit, jak definujeme „konflikt“ a proč mohou konflikty týmu uškodit. 

• Popsat a umět použít strategie, které pomáhají konfliktům se vyhnout.

Hodnocení

• Po týmové aktivitě dejte žákům za úkol písemně odpovědět na následující otázky: 

„Připadalo vám v nějaké chvíli, že se mezi vámi a dalším členem týmu schyluje ke konfliktu? 

Co jste udělali, abyste se konfliktu vyhnuli? Jaký to mělo efekt?“

• Vyzvěte žáky, aby napsali několik příkladů pozitivní, konstruktivní reakce na něčí příspěvek. 

• Pozorujte, jak si žáci vedou při různých týmových úkolech včetně stresujících situací. Daří se 

jim úspěšně se delší dobu vyhýbat konfliktům?

POSILOVÁNÍ KROKU 9

• Strategie pro předcházení konfliktům si ve třídě vyvěste a před začátkem týmových

úkolů je žákům připomínejte. 

• Dávejte žákům pravidelně příležitost komentovat navzájem své nápady, aby mohli

trénovat pozitivní, konstruktivní zpětnou vazbu. 

• Chvalte žáky před ostatními, když si všimnete, že se jim podařilo předejít nějakému

konfliktu: „Kuba tu situaci vyřešil moc dobře, když se na chvilku odešel uklidnit a pak

se k týmu vrátil s pozitivnější náladou. Výborně, Kubo!“



KONFLIKTY
Pomůcky: flipchart, psací pomůcky, papíry

Cíl aktivity: Žáci porozumí tomu, co jsou konflikty, kdy vznikají a jak je možné jim efektivně

předcházet. 

Průběh: Vyučující se společně se žáky posadí do kruhu. Doprostřed kruhu položte velký papír. 

Žáci definují, co podle nich znamená slovo konflikt. Využijte techniku brainstormingu, tzn. že

žáci říkají cokoli, co je k tématu napadne. Všechny odpovědi zapisujte na papír uprostřed kruhu. 

Poté se žáci z uvedených nápadů pokusí vytvořit definici konfliktu, kterou vyučující zapíše. 

Definice by měla znít „konflikt je…“ 

Následně aktivita pokračuje hromadnou diskuzí, kterou řídí vyučující: – Kdy konflikty vznikají? –

Co je vyvolává? – Popište žákům druhy konfliktů (vnitřní – jeden člověk se rozhoduje mezi

dvěma možnostmi, mezilidské – mezi dvěma lidmi s odlišným názorem, meziskupinové – mezi

dvěma nebo více skupinami lidí (žáků), přičemž jednotlivé skupiny mají odlišný postoj, názor na

danou věc). Nechte žáky uvést příklady k různým druhům konfliktů.

Rozdělte žáky do skupin přibližně po čtyřech. Každá skupina má za úkol vymyslet a nacvičit

scénku jednoho příběhu počínajícího konfliktu a dvou různých scénářů, jak příběh může

dopadnout – skutečně ke konfliktu dojde / díky jednání členů skupiny se jim podaří konflikt

odvrátit a domluvit se. Skupiny postupně představí své scénky ostatním spolužákům. 

Reflexe: Které strategie předcházení konfliktu jste použili ve scénkách / použili vaši spolužáci? 

Používáte tyto strategie běžně v komunikaci? Proč je obtížné používat tyto strategie při

skupinové práci? Je to jiné než při komunikaci s jedním člověkem? Co vás zaujalo na scénkách

ostatních skupin? Jak mají tedy členové skupiny postupovat, aby nedocházelo při práci a 

společných diskuzích ke konfliktům? Lze definovat nějaká pravidla? 

Inspirováno: Šmejkalová R., Schmidová K.: Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých

vztahů mezi žáky, nápadník 65 aktivit. SCIO. Str. 71.

Pozn. aktivitu lze použít i pro dovednost Vůdčí schopnosti, krok 10.



MÍROVÝ ŠÁTEK
Pomůcky: šátek

Cíl aktivity: Žáci se naučí používat strategii „mírový šátek“, která je dobrým nástrojem ke

zvládání konfliktních situací.  

Průběh: Vyučující se společně se žáky posadí do kruhu. Žáci odpovídají na otázky, např. Kvůli

čemu se nejčastěji ve třídě hádáte? Jak se cítíte, když se s někým hádáte? Co se může stát ve

třídě, když v ní existuje spousta hádek?

Poté může vyučující říci žákům: „Přinesl/a jsem pro nás všechny tento šátek, který bude pro nás

představovat ,symbol míruʻ. Když dojde k hádce, protivníci se mohou posadit na místo, kde se 

bude nacházet šátek. Zde si mohou popovídat, vysvětlit si důvody, kvůli kterým se pohádali a 

problém společně řešit.“

Mírový šátek si žáci mohou různě společně dekorovat nebo na látku napsat všechna svá jména. 

Mohou si ji vyzdobit i různými obrázky nebo symboly specifickými pro jejich třídu. Tato 

společná práce je důležitá, neboť dává žákům pocit sounáležitosti. Tento šátek pak používejte

pouze k tomuto jedinému účelu. 

Strategie „mírový šátek“ představuje dobrou strategii řešení konfliktů pomocí diskuze a 

vyjednávání. Existence mírového šátku je pro děti signálem, že mají skončit například s bitvou či

křikem a místo toho si mají povídat.

Ze začátku bude dobré, když u šátku bude i lístek s některými frázemi, např. Líbí se mi, že.., ale 

tímto si nejsem jistá/ý. Mohli bychom to udělat jinak?, Můžeme se zeptat XY na jeho názor…, 

Pojďme zkusit začít znovu., Asi jsem to/tě nepochopil/a správně. apod.

Reflexe: Zpočátku budou žáci potřebovat podporu vyučujícího, který jim v konfliktních

situacích šátek a jeho strategii řešení sporů připomene. Když si žáci na rituál se šátkem

zvyknou, budou ho používat i bez pomoci nebo bez přítomnosti učitele ve třídě. Mírový šátek

dává žákům vnitřní jistotu a klid a dokáže je motivovat k tomu, aby problém řešili. Pokud si žáci

na práci s mírovým šátkem zvyknou, zredukuje se ve třídě množství vulgarismů, bitev, ale i

psychického násilí.

Je vhodné čas od času s žáky diskutovat na komunitním kruhu o tom, jak jim strategie

„mírového šátku“ pomáhá, jak se jim daří ji praktikovat.


