
VŮDČÍ SCHOPNOSTI

KROK 9
U m í m v y u ž í t z n a l o s t s i l n ý c h s t r á n e k č l e n ů s v é h o t ý m u k  

t o m u ,  a b y c h o m ú s p ě š n ě s p l n i l i t ý m o v ý ú k o l .

Při zvládnutém kroku 9 žáci dokážou základním způsobem využít znalost silných stránek a 

zájmů členů svého týmu k tomu, aby jim podle toho přidělili vhodné úkoly (a dokážou svůj

postup vysvětlit). 

V předchozím kroku se naučili silné stránky a zájmy členů svého týmu rozpoznat a popsat. 

V tomto kroku dokážou na základě těchto identifikovaných silných stránek rozdělit mezi

členy týmu úlohy tak, aby společně úspěšně splnili týmovou práci.

Žák musí zvládnout

• Vysvětlit, jaké silné stránky jsou potřeba ke splnění různých úloh. 

• Umět členům svého týmu podle jejich silných stránek přiřadit vhodné úlohy, aby tým

dohromady fungoval co nejefektivněji.

Hodnocení

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

• Dejte žákům za úkol ústně nebo písemně odpovědět na několik otázek „Co kdyby...?“: „Co 

kdyby si váš tým nerozdělil úlohy podle silných stránek jednotlivých členů? Co kdyby jedna z 

úloh vyžadovala nějakou schopnost, kterou nikdo z týmu nemá?“

• Popište žákům nějakou funkci v rámci týmu a zeptejte se jich, jaké silné stránky a zájmy by 

měla osoba v této funkci mít.

POSILOVÁNÍ KROKU 9

• Když žákům zadáváte úkoly, ptejte se jich: „Jaké silné stránky by bylo dobré ke

splnění tohoto úkolu mít?“ Ujistěte je, že úkol mohou splnit, i když daná věc jejich

silnou stránkou není. Diskutujte o tom, jaké další dovednosti a silné stránky by 

mohli při daném úkolu zužitkovat. 

• Vždy, když žáci mají v rámci nějaké aktivity rozdělit mezi členy svého týmu úlohy, 

vyzvěte týmy ještě před začátkem plnění dané aktivity, aby svá rozhodnutí

odůvodnily.



TYPOLOGIE ROLÍ V TÝMU
Pomůcky: velký arch papíru, psací potřeby

Cíl aktivity: Žáci definují, jaké silné stránky osobnosti jsou potřeba ke splnění různých úloh při

týmové spolupráci.

Průběh: Žáky rozdělte do skupin po 5 nebo 6. Je důležité, aby se ve skupině ocitli spíše

náhodně, aby skupiny byly co nejpestřejší. Žákům sdělte, že stojí před splněním náročného

úkolu, kdy budou na trh uvádět nový produkt, který změní mnoha lidem život. Aby mohl být

takový produkt dobře vymyšlený a na trhu uspěl, musí být v týmu dobře vymyšleny a rozděleny

role. Každý má talent na něco jiného, každý může týmu přinášet unikátní energii, ale je velmi

důležité znát potenciál všech členů týmu. Z toho vyplývá, že bychom měli znát svou roli v týmu. 

Úkolem žáků je zamyslet se nad tím, jaké role by v týmu měly být, aby správně fungoval. Jaké

kvality by měly jednotlivé role naplňovat, případně jaká úskalí z dané role mohou vyplývat. 

Žákům můžeme ukázat pro inspiraci tuto prezentaci. K dispozici budou mít arch papíru, kam

budou zapisovat své nápady, které poté budou prezentovat ostatním. Na konci představte

žákům kompletní typologii podle Mereditha Belbina (Belbinova typologie týmových rolí) a 

vyzvěte je ke srovnání: Porovnejte své seznamy s tabulkou a soupisem týmových rolí dle

Belbina. Shodli jste se? Se kterou rolí jste nepočítali?

Žákům sdělte, že Belbin se věnoval studiu týmů a vymyslel systém pro dobré fungování týmu. 

Žákům můžeme také nabídnout vyplnění Belbinovy typologie.

https://uploads-ssl.webflow.com/60dc549aeb80625b4377cd39/62f32f8a562f470168700bf5_belbin%20prezentace%20(1).pdf


Podrobná prezentace - Belbinovy role

Reflexe: Abyste mohli pracovat vysoce efektivně, je potřeba všechny role vyváženě 

rozprostřít mezi členy týmu. Sám Belbin považoval šest členů za nejlepší počet pro práci

v týmu. Z toho tedy vyplývá, že jeden člen může zastávat více rolí. Každá role z této 

typologie má své silné i slabé stránky. Belbin je označil za tzv. přípustné slabiny, jelikož jdou 

ruku v ruce i s nespornými přínosy člena, a je tedy nutné s nimi počítat.

Zjistili jste během aktivity, jaké role byste při týmové spolupráci na daném úkolu mohli 

zastávat? Proč myslíte, že zrovna tyto role byste zastávali dobře? Které kvality (silné 

stránky) máte, že byste danou roli dovedli naplňovat? Co může týmu pozitivního přinést, 

když se budou využívat silné stránky jednotlivých členů? Jaká úskalí týmu může přinést, 

když si dobře nerozdělí role? Jakým způsobem by měl lídr motivovat jednotlivé členy týmu? 

Zdroj: www.rvp.cz (Belbinova typologie rolí)

PEXESO

Pomůcky: psací potřeby, pastelky, čtvrtky
Cíl aktivity: Žáci si rozdělí práci v týmu tak, aby výsledek jejich společné práce byl co 
nejzdařilejší.

Průběh: Rozdělíme žáky do skupin po 4–5 členech. Vyučující žákům představí úkol, kterým 
je skupinová tvorba pexesa s danou tématikou, např. školní předměty, ovoce/zelenina, 
povolání apod. Pexeso lze vytvářet ve výuce cizího jazyka, v průřezových tématech, 
v přírodovědě, českém jazyce při výuce např. vyjmenovaných slov, párových souhlásek 
apod. Vždy jedna kartička pexesa je ilustrovaná a druhá je psaná. Vyučující předem sdělí 
týmům celkový počet požadovaných karet (např. 12).
Společně si před započetím práce definují, co je při spolupráci důležité – rozdělit si práci –
a jak to udělat. Co je kritériem pro výběr daného úkolu danému členu skupiny?
Při práci vyučující obchází skupiny a doptává se, jaké role v týmu si určili, např. střihač 
kartiček, kreslíř, písař, kreativec (vymýšlí dvojice), kontrolor apod., a kdo kterou roli zastává 
a proč je to právě on. Kreslíř může kreslit jen obrysy obrázků a další člen může vybarvovat. 
Pokud skupina skončí dříve než skupiny ostatní, může si s pexesem rovnou zahrát hru.

Reflexe: Bylo pro vás v týmu snadné dohodnout se na rozdělení úkolů? Byli všichni členové 
skupiny s rozdělením úkolů spokojeni? Podle jakých kritérií jste určili, kdo bude co dělat? 
Byl jste někdo překvapen názorem vaší skupiny na vaše silné stránky? Lišil se váš názor 
o silných stránkách ostatních členů se zbytkem skupiny? Co jste v takovém případě dělali? 
Ujal se někdo jasného vedení skupiny a určování rolí, nebo jste se domluvili? Jaké 
výhody/nevýhody mají oba způsoby řešení situace? Zapojili se aktivně do práce všichni? 
Diskuzí společně dojdeme i k závěru, že při jasně definovaných kritériích výsledné práce je 
výrazně jednodušší vyžadovat po členech skupiny jejich dílčí povinnosti v rolích, které jim 
byly určeny. 

Inspirováno: Kamila Půlpytlová, ZŠ Jeseniova

Pozn. aktivitu lze použít i pro dovednost Týmová spolupráce, krok 3.

https://docs.google.com/presentation/d/1xJa9rog0yPKzQi225FV_Q-7Xc81h1AAe/edit#slide=id.p1
https://uploads-ssl.webflow.com/60dc549aeb80625b4377cd39/62f32f8aed27630a626bfe7e_belbinovy%20role%20bez%20obr%C3%A1zk%C5%AF.pdf
http://www.rvp.cz/

