
VŮDČÍ SCHOPNOSTI

KROK 8
U m í m p o p s a t s i l n é s t r á n k y a  z á j m y č l e n ů s v é h o t ý m u .

Při zvládnutém kroku 8 žáci dokážou rozpoznat a popsat, jaké silné stránky mají členové

jejich týmu a co je zajímá. 

V předchozím kroku žáci identifikovali své vlastní silné a slabé stránky a zjistili, jak jejich

znalost nejlépe využít při vedení týmu. 

V tomto kroku se naučí rozpoznat a pochopit silné stránky a zájmy jiných lidí a popsat je 

někomu dalšímu.

Žák musí zvládnout

• Znát a umět používat různé strategie, jak identifikovat silné stránky a zájmy druhých. 

• Umět silné stránky a zájmy druhých správně popsat.

Hodnocení

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

• Rozdělte žáky do dvojic. Jeden žák z dvojice má za úkol zapsat si dvě až tři své silné

stránky, druhý dvě až tři silné stránky svého spolužáka. Následně si žáci navzájem ukážou, co 

napsali – mají poznámky podobné? Jsou to ty samé schopnosti? 

• Vyzvěte žáky, aby pomocí barev semaforu zhodnotili, jak dobře dokážou popsat silné

stránky druhých (zelená = velmi dobře, oranžová = trochu, červená = špatně). Ty, kdo sami

sebe ohodnotí červenou nebo oranžovou, vyzvěte, aby se zamysleli, jak by tuto dovednost

mohli zkusit zlepšit, případně vyzvěte „zelené“ spolužáky, aby jim navrhli různé strategie, jak 

ji trénovat.

POSILOVÁNÍ KROKU 8

• Než žáci začnou ve dvojicích nebo skupinkách spolupracovat na zadaném úkolu, 

vyzvěte je, aby se vzájemně zamysleli nad svými silnými stránkami. Následně

vyzvěte postupně každého žáka, aby řekl nějakou silnou stránku každého člena

svého týmu.

• Každý týden vyberte jednoho žáka, který bude „šampion týdne“. Ostatní mají za 

úkol napsat alespoň jednu jeho silnou stránku. Díky tomu se šampion o těchto svých

dovednostech ujistí, lépe sám sebe pozná a zvýší si sebevědomí.



MOJE CESTA K PRÁCI, KTEROU BUDU MILOVAT

Pomůcky: papír pro každého žáka, pastelky

Cíl aktivity: Žáci umí pojmenovat zájmy a silné stránky druhých a na jejich základě pomáhají

hledat možnosti budoucího povolání.

Průběh: Zadejte žákům úkol samostatně zpracovat obrázek nebo napsat krátký příběh na téma

„moje záliby se stanou mým povoláním“. Na přípravě mohou žáci pracovat buď ve škole, či

doma, dle konkrétních možností.

Po uplynutí stanoveného času pracují žáci v menších skupinách. Skupinka pak každému žákovi

zvlášť představí, co vnímají jako jeho/její silnou stránku, pomohou žákovi rozvinout základní

myšlenku, kterou rozpracoval. Po společné diskusi pak jednotliví žáci prezentují, co vytvořili, 

a výstup už je obohacen o případné návrhy a náměty, které pomohla utvořit skupina. 

Dobrovolníci mohou prezentovat své obrázky či příběhy všem spolužákům. 

Reflexe: Překvapilo vás ostatní, co žák prezentoval? Napadaly vás ještě nějaké další silné

stránky, které u spolužáka vnímáte? Jak jste tyto silné stránky u spolužáka identifikovali? Bylo 

obtížné je popsat? Změnil se nakonec obsah vaší prezentace díky tomu, co vám navrhli

spolužáci? Jaký to byl pocit, když vám druzí potvrdili, nebo naopak zpochybnili vaše domnělé

silné stránky, když jmenovali silné stránky, které jste si neuvědomili? Proč je dobré umět popsat

silné stránky někoho druhého? Může mít popis silných stránek druhých i nějaká negativa? 

Dostávat pozitivní zpětnou vazbu, čímž popis silných stránek rozhodně je, napomáhá

upevňování sebevědomí, ukotvení vlastních hodnot a přispívá k spokojenosti a rozvoji

osobnosti.

Inspirováno: Učíme se podnikavosti PL Náš podnik 1.1.

TYČINKY

Pomůcky: balíček tyčinek/párátek/špejlí
Cíl aktivity: Žáci umí popsat a ocenit silné stránky a zájmy členů svého týmu.

Průběh: Žákům ukážeme balíček tyčinek. Vysvětlíme jim, že pomocí tyčinek se mohou navzájem
ocenit za silné stránky, které jim pomohly něčeho dosáhnout. Každý může dát tyčinku
komukoliv, množství tyčinek pro jednotlivce není omezeno. Úkolem vyučujícícho je zajistit, aby 
každý žák měl alespoň jednu tyčinku, a proto může do aktivity vstupovat a oceňovat žáky také. 
Jedinou podmínkou je, že při předávání tyčinky je nutné vysvětlit, proč a za co tyčinku dávám. 
Po každém ocenění může přijít krátký potlesk.

Reflexe: Jak obtížné nebo snadné bylo projevit navzájem uznání? Proč? Kdybych byl vedoucím
týmu, jak může tato aktivita pomoci mým podřízeným? Jaké pocity aktivita vyvolává? Bylo 
snadné či obtížné definovat vhodně popis silné stránky spolužáka?



PO MÉ PRAVICI JE VOLNÉ MÍSTO

Pomůcky: žádné (popř. seznam silných stránek z aktivity Moje síla v Kroku 7)

Cíl aktivity: Žáci vnímají ostatní kolem sebe, oceňují jejich silné stránky a dovedou je popsat. 

Průběh: Posaďte se všichni na židle do kruhu. Do kruhu přidejte ještě jednu židli, která zůstane

na začátku hry volná. Kdo má volnou židli po své pravé ruce, začíná hru se slovy: „Po mé pravici

je volné místo a chci, aby si tam sedl/a… (jméno některého z účastníků hry), protože… (přidá

nějaké ocenění vlastnosti, dovednosti – př. je trpělivý/á – je možné doplnit i konkrétní situaci, 

při které se to projevilo).“

Žáci by měli svá slova volit pečlivě. Vybízejte žáky k tomu, aby hovořili co nejkonkrétněji. 

Předem vysvětlete, že pokud chci například říct, že si vedle mě má sednout Petr, protože je to 

můj dobrý kamarád, měl/a bych zkusit pojmenovat, co to znamená, že jsme dobří kamarádi. Je 

tedy vhodnější místo formulace „ať si XY sedne vedle mě, protože je zábavný” použít formulaci: 

„ať si XY sedne vedle mě, protože při jeho vyprávění historek se vždy od plic zasměju, je 

zábavný a dovede pobavit.“ Motivujte žáky k tomu, aby u ostatních hledali stále nové aspekty

a učili se je pojmenovávat.

Reflexe: Jak můžeme zjistit, jaké silné stránky mají členové našeho týmu? Jak víme, že to je 

skutečně jejich silná stránka? Dařilo se vám popsat konkrétní situace, kdy se projevila silná

stránka někoho z kolektivu? Je jednodušší popsat silné stránky nebo zájmy druhých? Co se 

touto aktivitou mohu naučit/dozvědět? K čemu tato aktivita může být týmu prospěšná? Jak 

mohu získané informace zužitkovat jako vedoucí týmu?


