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SCHOPNOST SPOLUPRÁCE

CVIČENÍ: ROGEROVA HRA

Když znáš potřeby druhých, kteří mají problém (nebo ty máš problém s nimi), tak máš  
důležitou informaci, která ti usnadní jeho řešení. Protože potřeb je okolo nás pořád mnoho  
a ještě více je možných cest vedoucích k jejich naplnění, není divu, že problémy a konflikty jdou  
jeden za druhým. Během předchozích kroků jsme se seznámili s jednotlivými schopnostmi, které  
je dobré procvičovat, abychom je potom mohli využít během řešení problému – konfliktu.  
Když se ocitneme v konfliktní situaci, můžeme využít postup, který se skládá z několika kroků, 
které nás konfliktem provedou a pomohou nám naleznout řešení přijatelné pro obě strany.

1. Zklidnit se
2. Pozorovat
3. Rozpoznat pocity
4. Rozpoznat potřeby
5. Výměna pozic – snaha o nahlédnutí z perspektivy druhého
6. Položit si otázku: Co můžeme udělat abychom naplnili naše potřeby?
7. Z možných řešení vybrat jedno, které vyhovuje oběma stranám
8. Formulovat svou prosbu

Anotace: Studující si skrze hru vyzkouší jaké dopady může mít koopera-
tivní versus kompetitivní jednání. Důraz je kladen na pochopení toho,  
že jsme zvyklí uvažovat a jednat v rámci zažitých vzorců chování, které vedou  
k určitým výsledkům. Představení odlišných vzorců jednání založených  
na principu “win-win” a kooperace. Úvod pro řešení konfliktů, kde je tento 
prvek používán jako jeden ze základních pilířů, která nám pomáhá chápat 
konflikt a dosáhnutí jeho řešení odlišně.

Cíl: Studující pochopí rozdíl mezi kooperativním a kompetitivním jednáním.

Čas: 20 minut

Příprava: Na tabuli nebo velký balicí papír nakreslete síť čtverců 7 x 8.  
Připravte křídy/fixy pro každé družstvo. 

Seznam pomůcek: Velký balící papír na hraní piškvorek nebo tabule,  
psací potřeby

Metoda: relaxační cvičení, cvičení na soustředění pozornosti



Postup

Studujícím představte, že si zahrajeme hru o vítězství a prohrách. 

Třídu rozdělte na dvě družstva pomocí losování různobarevných papírků a nechte  
je, ať si určí své kapitány a rozhodčí, kteří budou hlídat dodržování pravidel (ve své i soupeřo-
vě skupině). Pokud je lichý počet studujících, tak ve skupině, kde je jich méně, je určena jedna  
osoba, která bude mít dva tahy.
Kapitáni dostanou křídu nebo fix, nejlépe každý jinou barvu. Kapitáni losují (kámen, nůžky, papír 
nebo hod korunou), kdo začne první a bude si moci vybrat, zda kolečko nebo křížek. 
Představte družstvům cíl hry, kterým je udělat co největší počet nepřerušených řad, sloup-
ců nebo úhlopříček v délce 5 znaků. Každá skupina má k dispozici 25 tahů (1 tah = 1 znak  
do sítě). Týmy se u tabule střídají, jeden hráč nemůže mít dva tahy po sobě a na jeden  
tah má každý hráč maximálně 10 sekund. Za každou řadu pěti znaků dostane tým odměnu.  
Vyzvěte týmy, ať se poradí se strategií a dejte jim na to pár minut. Kapitán a rozhodčí dohlížejí 
na to, aby se hráči střídali a dodržovali časový limit.

Po vypotřebování všech tahů je spočítán celkový počet nepřerušených řad a je předána odměna.
Hra většinou probíhá tak, že se hráči navzájem snaží překazit, soutěží a nakonec se někte-
rému družstvu podaří udělat 1 nebo 2 řady.. Kdyby místo soutěžení se domluvili a v dělání  
řad si nepřekáželi, udělalo by každé družstvo 5 řád a dostalo 5 odměn.

Po skončení hry položte studujícím následující otázky:

• Jak jsou spokojeni se svými výsledky? Poté jim ukážte, že teoreticky mohli mít každý  
tým až 5 řad, to by bylo ovšem možné za předpokladu, že by oba dva týmy spolupracovaly.

• Napadla vás tato možnost? Chcete-li zvítězit, znamená to nezbytně, že někdo druhý musí 
prohrát? Anebo alespoň že všichni mají nulu?

Tuto hru jsme hráli mnohokrát a s nejrůznějšími skupinami a většinou spolu soutěžily. Vždy  
alespoň jeden z hráčů se snažil překazit druhému týmu jeho řadu. Obvykle takové sabotéry jejich 
tým hlasitě povzbuzuje. Velmi často nevyhraje nikdo anebo je dokončena jen jedna či dvě řady, 
a i to jen proto, že protihráči udělali chybu a něco přehlédli. 

Shrnutí
 Stejně jako v této hře tak i během konfliktů máme často pocit, že musíme zvítězit a to nám může 
bránit v hledání řešení přínosných (akceptovatelných) pro obě strany. Nedívat se na konflikt jako 
na soupeření o vítězství mezi vámi a tím druhým je jedním z principů Nenásilné komunikace.  
V další aktivitě se dozvíme o těch ostatních.
 


