
VŮDČÍ SCHOPNOSTI

KROK 10
P o z n á m ,  ž e  s e  v  m é m  t ý m u  s c h y l u j e  k e  k o n f l i k t u ,  a  v í m ,  

j a k ý m i  s t r a t e g i e m i  m ů ž u  t a k o v o u  s i t u a c i  v y ř e š i t .

Při zvládnutém kroku 10 žáci dokážou rozpoznat, že se v jejich týmu schyluje ke konfliktu, 

a znají základní strategie, jak pomocí rozhovoru počínající problémy vyřešit.

V předchozím kroku se naučili využít znalost silných stránek a zájmů členů svého týmu

k tomu, aby jim podle toho přidělili vhodné úkoly.

V tomto kroku se dozvědí, jak po rozdělení rolí a úloh pomocí diskuze urovnat případné

počínající spory.

Žák musí zvládnout

• Rozpoznat, proč by v zadaném úkolu mohlo mezi členy týmu dojít k neshodám.

• Umět využít strategie, které jim pomohou prostřednictvím rozhovoru konfliktům předejít, 

nebo je vyřešit.

Hodnocení

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

• Pozorujte žáky při skupinových aktivitách, při nichž mohou nastat různé konflikty.

• Vyzvěte žáky, aby napsali, jak vypadají různé signály počínajícího konfliktu a jakými způsoby

by se mu dalo zabránit.

POSILOVÁNÍ KROKU 10

• Ve vhodných chvílích během skupinové práce žáky zastavte a nechejte je zamyslet 

se, jestli na členech svého týmu nezaznamenali nějaké signály počínajícího konfliktu 

a jak by ho případně řešili. Vyzvěte všechny žáky, aby ostatním řekli, co je napadlo. 

• Když si u nějakého týmu všimnete známek počínající neshody, zastavte je v jejich 

činnosti a názorně jim předveďte, na co by se ostatních členů týmu mohli zeptat, 

aby se pokusili konfliktu zabránit. Otázky volte tak, aby podpořily skupinu v její práci 

a zároveň žáky naučily, jak se dá správnou diskuzí konfliktům předcházet.



Ségra: Já chci strašně moc psa. – S tou alergií to brácha stejně jen přehání. Jak já k tomu 

přijdu! Všichni mají psa! - No jo, co můžu čekat od bráchy, co sedí pořád akorát u počítače.

Brácha: Psa doma teda určitě, ne. Mám alergii. Klidně budu předstírat záchvat. – Máma se 

zbláznila, asi si neuvědomuje, jak jsou hadi jedovatí. 

Mamka: Zvířátko je skvělý nápad! Rodiny se zvířetem bývají šťastnější! – Alergii vyřešíme, 

nemusíme mít zvíře se srstí… Já bych chtěla hada!

Taťka: Já nechci hada, toho se bojím, psa taky nemusím, já bych si moc přál divoké 

prasátko.

Babi: Nepoužívejte lži – zastrašování – předstírání či vydírání. Hledejte východisko vašeho 

problému.

DOMÁCÍ MAZLÍČEK

Pomůcky: kartičky s popisky
Cíl aktivity: Žáci si zvědomují strategie bránící vzniku konfliktu.

Průběh: Žáci se rozdělí do skupin po 4–5. Do každé skupiny dostanou sadu kartiček (ségra, 
brácha, mamka, taťka, babi) a na chvíli se promění v rodinu, která se rozhodla pořídit si 
domácího mazlíčka. Zásadní je role babičky, která kdykoli, když vnímá, že se schyluje v diskuzi 
nad volbou mazlíčka ke konfliktu, musí zasáhnout a upozornit členy rodiny na vhodné reakce, 
např. jít se na chvilku projít, „návrh je zajímavý, ale nejsem si jistá, že se zvládneme starat…“, 
„šlo by to řešit jinak?“ apod.

Obměna: Aktivitu lze vést i bez kartiček zadání, kdy jen hráčům určíme např. role, nebo 
konkrétní zvíře, které si chtějí pořídit. Ale i tyto prvky hry si mohou žáci volně vymyslet. 
Jediné, co musí zůstat z původního zadání hry je role „babičky“, která pomáhá předejít 
konfliktu a vede diskuzi ke zdárnému konci.

Reflexe: Při reflexi klademe otázky „babičkám“ jednotlivých skupin – jak poznaly, že se 
schyluje ke konfliktu? (členové rodiny mluvili úsečně, odsekávali si, neudržovali oční kontakt, 
útočili na sebe navzájem apod.) Vnímali tuto předkonfliktní atmosféru i ostatní? Dařilo se jim 
s pomocí babičky konfliktu vyhnout? Co vám pomohlo nejvíce?

Pozn. aktivitu lze použít i pro dovednost Týmová spolupráce, krok 10.



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 schylujícího se 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 Týmová spolupráce, krok 9.


