
Při zvládnutém kroku 6 žáci dokážou v roli vedoucího řešit neshody mezi členy svého týmu. 

V předchozím kroku se naučili přispět do týmové diskuze tak, aby se členové shodli na tom, 

co podniknou. 

V tomto kroku se naučí jakožto vedoucí týmu rozhodovat spory.

Žák musí zvládnout

• Vysvětlit, jak se lidé cítí, když mají mezi sebou nějaký spor.

• Popsat různé strategie, pomocí nichž lze neshody vyřešit, a ukázat, že je umí použít. 

Hodnocení

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

• Vyzvěte žáky, aby napsali seznam různých strategií pro řešení neshod. 

• Pusťte si video, ve kterém se nějaký tým o něčem hádá. Vyzvěte žáky, aby týmu napsali

dopis, v němž mu poradí, jak neshody vyřešit. 

• Pozorujte, jak si žáci vedou při skupinových aktivitách: využívají strategie efektivně? 

Používají různé, nebo vždy tu samou?

VŮDČÍ SCHOPNOSTI

KROK 6
U m í m  ř e š i t  n e s h o d y  m e z i  č l e n y  s v é h o  t ý m u .

POSILOVÁNÍ KROKU 6

• Než žáci začnou pracovat na nějakém týmovém úkolu, vždy si s nimi nejdřív

připomeňte strategie pro řešení sporů, které se naučili. Můžete si je také někde

vyvěsit, aby je měli před očima. 

• Když si všimnete, že žáci pomocí nějaké strategie efektivně vyřešili nějaký spor, 

pochvalte je a popište to ostatním: „Lucčin tým se shodl na tom, že nechá o dalším

postupu rozhodnout Pavlínu, protože neměla příležitost rozhodovat minule. Díky

tomu může tým rychle pracovat na svém úkolu dál. Výborně, Lucko!“



USMÍŘENÍ
Pomůcky: žádné

Cíl aktivity: Žáci si vyzkouší, jak se lze usmířit, uvědomí si, že usmíření je jedna z možností, jak 

řešit neshody, a zjistí, jak motivovat druhé k tomu, aby v usmíření viděli cestu k řešení neshod.

Průběh: Někdy je obtížné přiznat si chybu a jindy je obtížné odpustit těm, kteří nám ublížili. Při

této aktivitě si žáci mohou procvičovat, jak se po hádce nebo při nedorozumění udobřit.

Učitel řekne žákům: „Sedněte si a zavřete oči. Vzpomeňte si na někoho, s kým jste se v poslední

době pohádali. Vybavte si tvář tohoto člověka a náladu, která se ukrývá v jeho mimice. 

Představte si, jak si k vám tento člověk sedne, a potom mu v mysli řekněte, proč ho máte rádi

nebo co na něm obdivujete. Řekněte mu, že hádka byla pro vás bolestná a popište mu své

pocity, které jste tehdy prožívali. Můžete se ho i zeptat, jak se cítil při hádce. Potom řekněte, že

vám je to líto a že se s ním chcete udobřit.“

Následně rozdělí vyučující žáky do skupin po 4–5 členech. Ve skupině žáci diskutují, jak by 

navedli členy ve své skupině k tomu, aby se usmířili po hádce. Společně zkusí vydefinovat fráze, 

které by mohl vedoucí skupiny (i příp. další členové) použít, aby konkrétní členy motivoval k 

usmíření.

Skupina si může pro ostatní připravit i ukázku takového postupu, kdy vedoucí skupiny

přesvědčí členy ve skupině o důležitosti usmíření se po hádce.

Reflexe: Co je při usmiřování nejtěžší? Vnímají to všichni stejně? Znamená ochota usmířit se, že

se vzdávám svého názoru, kvůli kterému vznikla hádka?

Usmiřování je zdánlivě jednodušší, pokud jsme se dopustili křivdy na druhém nevědomky, 

nedomysleli jsme důsledky svého jednání/chování apod. Pokud bylo naše jednání/chování

záměrné, může být usmíření náročnější, a v takovém okamžiku je velmi důležitá role vedoucího

týmu, který dovede motivovat členy svého týmu k usmíření.

TORNÁDO NA JIŽNÍ MORAVĚ

Pomůcky: příběhy lidí zasažených tornádem – texty, fotogalerie

Cíl aktivity: Žáci využívají různé strategie k řešení sporů a hledání kompromisu.

Průběh: Rozdělíme žáky do skupin po 3 až 5, v každé skupině si určí vedoucího skupiny. 

Nastíníme žákům situaci: na konci června 2021 se jižní Moravou přehnalo tornádo a zničilo

několik vesnic. Žákům řekneme, že každá skupina bude představovat neziskovou organizaci, 

které se podařilo vybrat během 14 dnů od dárců přes deset milionů korun. Nyní peníze mohou

rozdělit mezi pět příjemců. Je čistě na nich, jak peníze rozdělí, ale je nutné uvést argumenty, 

proč peníze dají nebo nedají právě tomuto příjemci.

Vyučující upozorní žáky na možnost, že se v týmu neshodnou, a je tedy vhodné zvážit strategie, 

jak dojít ke kompromisu. Následně vedoucí každého týmu celé třídě sdělí, jak se rozhodli a 

proč, případně jaké použili strategie, pokud řešili jakékoli neshody.



• Dagmara s Romanem z Moravské Nové Vsi byli v domě, který prošel před dvěma měsíci

kolaudací, i se svým ročním synem. Nejoblíbenějšího plyšového medvěda jejich syna

tornádo odneslo několik desítek metrů před dům. Našli ho až u hlavního uzávěru plynu. V

jedné místnosti měli betonový strop, zbytek domu měl jen dřevěné stropy. Po úderu

tornáda je celá zadní část domu včetně střechy pryč. Roman už chce mít do budoucna v

celém domě jen betonové stropy. Nyní rodina bydlí v bytě, který jim za cenu energií nabídli

dobrovolníci.

• Tomáš pomáhá rodičům s vyklízením domu v Pánově. Jeho rodiče přišli o střechu nad

hlavou a nejsou na tom psychicky dobře. Jejich dům není na zboření, ale přišli o střechu,

okna a kus stěny. Maminka se schovala v komoře, kde nejsou okna. Táta byl v garáži, která

nápor počasí naštěstí vydržela. Dům byl po kompletní rekonstrukci, která manželům

zabrala postupně asi dvacet let. Dům nemají pojištěný.

• Dagmar žije v domě v Hruškách 53 let. Dům byl po rodičích, ona jako jejich nejmladší dítě v

domě zůstala. Vzala si hypotéku, kterou splácela 18 let, doplatila ji před měsícem. Dům nyní

půjde k zemi. Dagmar byla při bouři schovaná mezi kamny, zdí a dveřmi přivřená a schovaná

v rohu. Když tornádo přišlo, chtěla vyběhnout ven do dvora. Podívala se ze dveří ven, kde

stála její fenka. Dívaly se z očí do očí a Dagmařina intuice jí napověděla, že se má schovat

někam do díry. Kdyby vyběhla v tu chvíli ven a nedala na intuici, zavalila by ji sousedova

zděná stěna, která se zřítila a zasypala jí celý dvůr. Dagmar doufá, že ještě vlastní domeček

postaví.

• Marta, Roman a jejich dcera Marta žijí v domě v Moravské Nové Vsi 16 let. Muž byl v garáži

se psem, který začal ještě před příchodem tornáda šílet, jako kdyby cítil neštěstí. Marta s

dcerou byly v domě. Během pěti sekund odletěla střecha. Při bouři všechno mlátilo, matka

držela okna, aby se nezničilo všechno uvnitř domu. Přítel dcery je pořezaný a polámaný a

leží v nemocnici. Příbuzní rodině nabídli byt v Hodoníně, kde jsou teď ubytovaní. Jejich

domov je určený k demolici.

• Otmarův dům v Hruškách je určený ke kompletní demolici. Nemovitost koupil před sedmi

lety a od základů svépomocí zrekonstruoval. Na opravu padly veškeré peníze, nyní už nemá

nic. Dům není pojištěný. Rodina tornádo přečkala v obýváku, který je téměř bez oken.

Otmar bude nyní se svými třemi dětmi přebývat u svých rodičů v Moravské Nové Vsi.

Během rozhovoru se Otmar odmlčel a nezvládal udržet slzy. Poté řekl, že i rodiče v

Moravské Nové Vsi přišli o půlku střechy.

Obměna: Vyučující může dát skupinám nejprve k dispozici pouze fotografie, kdy se žáci

rozhodují dle dojmů z fotek. Následně jim vyučující dodá i texty. Nebo naopak.

Reflexe: Jakým způsobem jste dospěli ke konečnému rozhodnutí, komu peníze přidělíte? Co

bylo při rozhodování nejobtížnější? Jak vás ve výběru ovlivnily fotografie a jak texty? Měnil

někdo z týmu názor? Pokud jste se v týmu nemohli shodnout, jak jste postupovali? V čem byla

důležitá role vedoucího týmu?

Zdroj: Příběhy a fotografie www.idnes.cz




