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POTŘEBY

CVIČENÍ

Aby lidem bylo dobře, musí mít naplněny své potřeby. Lidské potřeby dělíme na základní  
a sociální. Všichni lidé se rodí se stejnou sadou potřeb, avšak důležitost, a tedy i míra naplňování 
jednotlivých potřeb se může u různých lidí lišit (platí především pro sociální potřeby).

Základní potřeby jsou ty nevyhnutelné potřeby, věci, bez kterých člověk není schopen přežít  
(dýchat, jíst, pít, pocit bezpečí). Sociální potřeby jsou např. potřeba lásky, přátelství, uznání, 
učení se, respektu. Proč jednáme tak, jak jednáme? Za vším, co děláš ty i všichni ostatní lidé, 
stojí hodnoty a potřeby. Čím více se naučíme o svých potřebách, tím snáze je budeme schopni  
naplňovat a starat se o sebe i chápat druhé.

Cíl: studující vyzkouší najit potřeby, které se skrývají za emocemi. Umí rozlišit mezi 
hlubšími potřeby a strategiemi k jejich naplňování. 
Čas: 30 minut
Příprava: Příprava: vytištěné pracovní listy Řešení konfliktů
Seznam pomůcek: kartičky potřeb

Umět poznat své potřeby a vědět, jak je uspokojit, je klíč k tomu být šťastný a cítit  
se dobře. Je to také velmi náročné a vyžaduje hodně cvičení a úsilí. Dnes jsme všichni často 
ztracení, vůbec nevíme, co potřebujeme, máme tendenci myslet si, že chceme to, co mají jiní,  
že nám přinese uspokojení nějaký jednoduchý recept na pohodu. Nicméně každý člověk je jiný, 
a co je pro jednoho příjemné a naplňující, nemusí být stejné pro někoho jiného. 

Například někdo si nejvíc odpočine když si půjde zaběhat, dostane ze sebe stres a pročistí  
si hlavu, někdo jiný naopak pro odpočinek potřebuje se začíst do knihy a přemístit  
se do jiných fantazijních světu. Je na nás, abychom sami zjišťovali, co pro nás nejlépe funguje  
a pomáhá nám naše potřeby naplňovat. Víme, že k tomu, abychom se cítili spokojení, musíme 
mít naplněné základní a sociální potřeby. Ty sociální potřeby jsou jednak náročnější na poznání  
a také náročnější na naplnění. Například: dostala jsem špatnou známku a jsem z toho rozladěná.  
Jsem rozladěná z toho, že to budu muset vysvětlit rodičům, kteří ve mě možná ztratí důvěru  
a já jejich důvěru potřebuji? Nebo jsem rozladěná proto, že jsem ze sebe zklamaná a cítím  
se neschopně (potřeba jistoty v sebe)? Možná se bojím, že jsem zklamala učitele (potřeba  
podpory a důvěry od učitele). Vidíme, že jedna událost může vést k různým potřebám, proto  
je důležité se nad našimi potřebami zamyslet a vědět o nich a vědět, co je pomůže uspokojit.



Podívejte se na svou konfliktní situaci, kterou jste zaznamenali na začátku hodiny. Zkuste  
se zamyslet nad tím, jaké potřeby se skrývaly za konfliktem. Zkuste identifikovat nejen své 
 potřeby, ale i potřeby druhé strany konfliktu, i když půjde pouze o doměnku, je to cvičení které 
nám pomáhá rozvíjet empatii. Jako vodítko vám mají sloužit pocity. 

Necháme studující pracovat samostatně asi 10 minut. Na papír, kde mají už znamenanou situaci 
i pocity, přidají potřeby týkající se konfliktní situace. Pomoct můžou i kartičky potřeb rozložené 
na zemi uprostřed kolečka.
Po uplynutí 10 minut studujíci rozdělte do dvojic, ve dvojicích si studující sdílí své závěry  
ze samostatné práce. Mají na to 10 minut. 

Po uplynutí 10 minut zahájíme společnou práci v kroužku:

• Bylo těžké přesunout se do konfliktní situace a zamyslet se nad potřebami?
• Dělali jste to někdy dřív?
• Jaké bylo přemýšlet nad potřebami někoho jiného? Co vám v tom pomáhalo?
• Vyvstaly ve vás nějaké otázky k tomuto cvičení?
• Chce někdo sdílet, na co přišel?

Pokud někdo ze studujících chce sdílet svou situaci, pracujeme s ní. Snažíme se návodnými otáz-
kami pomoct studující*mu přijít na skutečné potřeby. 

Zapojujeme i ostatní, aby mu*jí s tím pomohli. Snažíme se situaci rozklíčovat.

Pokud nikdo sdílet nechce, popíšeme svou situaci, ideálně aby bylo podobná těm ze školního 
prostředí. Je lepší si vybrat reálnou situaci, aby působila autenticky a věrohodně. 

Když máme jen jednu možnost, jak plnit nějakou potřebu, často to může vést k tomu,  
že ji nebudeme mít naplněnou. Například potřeba přátelství – máme jednoho kamaráda a s ním tuto  
potřebu naplňujeme, ale když nemůže, odjede, je nemocný nebo je s jinými přáteli, cítíme se opuš-
těně, nemáme naplněnou potřebu přátelství a je nám smutno. Proto je dobré mít více strategií,  
jak své potřeby naplňovat (mít více přátel, udržovat s nimi vztahy i online apod.). Někdy se i tak 
stane, že svou potřebu naplnit nemůžeme, je důležité tento stav prožít a vědět, že nebude trvat 
věčně a že brzy přijde změna/nějaké uspokojení. Často pomáhá sdílet s někým, co se nám děje. 
Sice to nepomůže naplnit tu konkrétní potřebu, ale naplní nám to nějakou jinou (sdílení, blízkost, 
důvěra) a to nám zlepší celkový stav.


