
VŮDČÍ SCHOPNOSTI

KROK 7
U m í m  z h o d n o t i t  s v é  s i l n é  a  s l a b é  s t r á n k y  a  v í m ,  j a k  

j e j i c h  z n a l o s t  n e j l é p e  v y u ž í t  p ř i  v e d e n í  t ý m u .

Při zvládnutém kroku 7 žáci dokážou reflektovat své silné a slabé stránky a vědí, jak jejich

znalost nejlépe využít při vedení týmu. 

V předchozím kroku se naučili z pozice vedoucího řešit neshody mezi členy svého týmu. 

V tomto kroku se mají naučit zhodnotit své silné a slabé stránky a na základě tohoto

zhodnocení rozpoznat, jak mohou svému týmu jako vedoucí nejlépe přispět.

Žák musí zvládnout

• Vědět, co znamenají pojmy „silné stránky“ a „slabé stránky“. 

• Vědět, jak určit a zhodnotit své vlastní silné a slabé stránky. 

• Umět ostatní informovat o svých silných a slabých stránkách a efektivně jejich znalost

využít při týmovém úkolu.

Hodnocení

Následujícím způsobem zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.

• Pozorujte, jak žáci při zadaných týmových aktivitách plánují, jak budou postupovat: zmiňují, 

jaké mají schopnosti, kterými by mohli přispět?

POSILOVÁNÍ KROKU 7

• V různých kontextech a při různých druzích úkolů dávejte žákům konkrétní zpětnou

vazbu o tom, co jim jde dobře a na čem by mohli zapracovat.

• Než žáci začnou plnit samostatný nebo skupinový úkol, vyzvěte je, aby se zamysleli

nad tím, jak se jim při něm budou hodit jejich silné stránky a na čem by bylo potřeba

naopak zapracovat, aby ho příště zvládali lépe.

• S rozpoznáváním vlastních silných a slabých stránek můžete žákům pomoct i

prostřednictvím dalších průvodců metodiky Skills Builder. Můžete jim třeba ukázat

seznam jednotlivých kroků a společně o nich diskutovat.



OBRÁCENÁ TAJENKA

Pomůcky: list papíru, psací potřeby

Cíl aktivity: Žáci umí určit silné stránky osobnosti, kterými dokážou jednotliví členové svému

týmu nejlépe prospět. 

Průběh: Žáci pracují ve skupinách, kde sestavují přehled silných osobnostních vlastností svých

týmových členů. Každá skupina obdrží na listu papíru danou tajenku (žluté rámečky = Vůdčí

schopnosti). Úkolem každé skupiny je sestavit přehled vlastností člověka, které jsou nezbytné

pro vůdčí vedení. Tyto vlastnosti musí být přijaty většinou členů týmu a zároveň musí

obsahovat písmeno ze zadané tajenky – cesta k řešení je pozpátku (od zadané tajenky k jejím

dílčím částem). Dopisované vlastnosti obsahují písmeno z tajenky na začátku, na konci nebo na

jakékoliv jiné pozici ve slově.

Příklad: první písmeno tajenky V => vlastnost AKTIVNÍ

Při zpracování obrácené tajenky mohou žáci využít slovník cizích slov nebo synonym, a to v 

tištěné či webové podobě.

Obměna: Obrácenou tajenku je možné modifikovat na různá témata z dovedností Skills Builder 

(například: sestavit přehled pravidel mluvčího při vystupování před publikem – tajenka: 

„komunikace“).

Reflexe: Může se stát, že pro žáky bude obtížné nalézt všechna slova popisující silné stránky –

vlastnosti, které se jim budou hodit do tajenky. Nicméně cílem aktivity není ani tak najít řešení

pro všechna písmena tajenky, jako přemýšlet o široké škále vlastností, které lze vnímat jako

silné stránky osobnosti. I díky tomu není nutné vyčkávat až do ukončení práce všech skupin, ale 

je pak vhodné po ukončení aktivity nehodnotit následně jako „úspěch“ pouze vyplnění všech

slov.

S žáky diskutujeme: Bylo obtížné definovat více než pět „silných stránek“? Které silné stránky

jste ve skupině jmenovali jako první (první tři)? Proč právě tyto? Jak obtížné bylo shodnout se 

na tom, že daná vlastnost je silnou stránkou osobnosti? Byli jste u některých vlastností nejistí, 

lišily se vaše názory ve skupině?

Můžete vytvořit statistiku, které vlastnosti se ve všech skupinách objevily nejčastěji. Proč právě

tyto?

Následně lze žáky nechat ve skupině (stejné či obměněné) diskutovat o tom, zda právě tyto

nejčastější silné stránky jsou i jejich silnými stránkami. Proč nemáme všichni stejné silné

stránky? Čím je to dáno? Jaké to má výhody a nevýhody?

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



Návrh řešení



MOJE SÍLA

Pomůcky: pracovní lístek k aktivitě, pracovní list – seznam silných a slabých stránek, psací

potřeby

Je vhodné mít pro každé dítě jednu kopii, nejlépe pro děvčata „pracovní list – holky“ a pro 

chlapce „pracovní list – kluci“. Důvodem je správná formulace slov a snazší ztotožnění se se

schopnostmi. Seznam může vyučující pozměnit či doplnit.

Cíl aktivity: Žáci dokážou pojmenovat a zhodnotit své silné a slabé stránky a uvědomit si jejich

vliv na týmovou práci.

Průběh: Aktivitu začneme diskuzí – proč je dobré znát své silné (slabé) stránky.

Každý žák o sobě zapíše do pracovního lístku, jakou u sebe vnímá silnou stránku osobnosti. 

Vyučující může konkretizovat oblast, ve které má být dítě schopno tuto svoji silnou stránku

uplatňovat, popř. si může žák sám oblast vybrat, zvolit. Mělo by se jednat o oblasti, kdy je 

důležitá týmová spolupráce.

Možné oblasti:

• Tvorba prezentace

• Tvorba společného uměleckého díla

• Sportovní utkání

• Účinkování ve školní kapele

• Divadelní scénka

• Projev v žákovském parlamentu

Následně dítě popíše 1–2 větami stručně příběh, kdy mu/jí tato „síla“ pomohla něčeho

dosáhnout.

Obdobně lze pracovat i se slabými stránkami – děti popíší příběh, kdy je jejich „slabost“ v 

něčem omezila a jak se z toho poučily.



Jméno: Oblast:

Silná stránka: Silná stránka:

Příběh dokládající silnou stránku: Příběh dokládající silnou stránku:

Slabá stránka:

Příběh dokládající slabou stránku:

Např. Oblast: tvorba prezentace – silná stránka: laskavá/ý. Příběh: Když jsme pracovali ve 

skupině a někdo něčemu nerozuměl, vše jsem mu vysvětlil/a a nedělal/a jsem z toho problém. 

Poděkovali mi, že to bylo ode mne milé.

Oblast: divadelní představení – slabá stránka: bojácná/ý. Příběh: Byla škoda, že když jsme si ve 

skupině připravili super scénku a já jsem se ji nakonec styděl/a předvést před třídou. Nevím, 

čeho jsem se bál/a. Práce pak byla zbytečná.

Po vyplnění pracovních listů vytvoří žáci skupiny po 4–5 členech. Ve skupině postupně žáci

představí své silné (popř. i slabé) stránky. Ostatní členové mají možnost návrhy

silných/slabých stránek žáka podpořit či zpochybnit. Výstupem práce ve skupině by měla být

odsouhlasená minimálně jedna silná stránka pro každého člena skupiny.

Reflexe: V závěrečné diskuzi na komunitním kruhu mohou dobrovolníci zmínit, které své

silné stránky jsou si vědomi, a ostatní členové skupiny jim ji potvrdili, a jak této silné stránky

využijí při nejbližší příležitosti, např. budoucím společném tvoření, sportovním utkání,

divadelním představení apod.



Silné stránky Slabé stránky

upřímný neupřímný

trpělivý netrpělivý

empatický – vnímavý puntičkářský

vytrvalý impulzivní – výbušný

samostatný nesamostatný

zodpovědný nezodpovědný

pracovitý líný

přátelský škodolibý

nápomocný zákeřný

má smysl pro humor zapomnětlivý

umí se rozdělit stydlivý

přejícný nepřejícný

obratný roztržitý

odvážný tvrdohlavý

ohleduplný urážlivý

ochotný útočný

organizačně schopný neorganizovaný

otevřený bojácný

pohotový úzkostlivý

pořádný roztržitý

laskavý manipulativní

pečlivý

Pracovní list – seznam silných a slabých stránek – kluci



Silné stránky Slabé stránky

upřímná neupřímná

trpělivá netrpělivá

empatická – vnímavá puntičkářská

vytrvalá impulzivní – výbušná 

samostatná nesamostatná

zodpovědná nezodpovědná

pracovitá líná

přátelská škodolibá

nápomocná zákeřná

má smysl pro humor zapomnětlivá

umí se rozdělit stydlivá

přejícná nepřejícná

obratná roztržitá

odvážná tvrdohlavá

ohleduplná urážlivá

ochotná útočná

organizačně schopná neorganizovaná

otevřená bojácná

pohotová úzkostlivá

pořádná roztržitá

laskavá manipulativní

pečlivá

Pracovní list – seznam silných a slabých stránek – holky


