
čas: 15-40 min
počet hráčů: 3-10
obsah: 12 karet, pravidla, doporučení „Jak diskutovat“

co potřebujete: knoflíky/kuličky/žetony a časomíra

Cílem hry je prodiskutovat danou situaci ze všech stran a pokud možno najít schůdné řešení. 
Rozumnými argumenty hledejte podporu pro svou roli.

Průběh hry:

Žáci se posadí do do velkého kruhu čelem k sobě. Doprostřed kruhu se postaví stůl a dvě židle. 

Rozhodneme, zda hrajeme partii na jedno či více kol. U 4-6 hráčů doporučujeme hrát alespoň 
na dvě kola. Partii začne hráč, který se naposled s někým pohádal.

Hráč na tahu si lízne kartu. Přečte nahlas zadání, vybere si Partnera a vyzve ho k diskuzi. 
Podá mu kartu. 

Partner vybere, kterou roli bude kdo hrát a nahlas to oznámí. Kartu si položí před sebe.

Ostatní hráči si vezmou 3(5) žetony/ů.

Hráč a Partner si sednou ke stolu doprostřed kruhu.

Sedící hráči spustí čas a dvojice začne hrát situaci z karty. Fyzický kontakt je přísně zakázán!

Po uplynutí 90 sec. diskuze končí. Dvojice si sedne zpátky na své místo do kruhu a Partner 
si před sebe položí kartu.

Ostatní hráči (začíná hráč po levici hráče na tahu) rozdělí mezi oba hráče žetony.

Karta se zadáním zůstává ležet před Partnerem, toho už v tomto kole hry nelze vyzvat.

Hráč po levici začínajícího pokračuje bodem 2.

Hra končí odehráním dohodnutého počtu kol. Vítězí hráč s nejvyšším počtem bodů.

Varianta hry: 

Hráči odehrají dohodnutý počet kol spontánně bez jakékoliv rady, jak diskutovat.  
Poté si společně přečtou doporučení „Jak diskutovat“ a zkusí celou hru odehrát znovu.
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Žena si chce 
ihned pořídit 
koně.

Žena si chce po absolvování předváděcí 
akce koupit parní vysavač proti mikro 
bakteriím, protože se jí 
v poslední době hůře dýchá.

Rodiče 
mají příjem 
60 000 Kč.

18letý syn chodí na brigádu 

a vydělá si 1000 Kč.

Měsíční výdaje má 
rodina 40 000 Kč, 
syn utratí 500 Kč.

Zákazník reklamu-

je v záruční době 

rozbité horské kolo. 

Praskl mu před-

stavec, který drží 

řídítka. Vyžaduje 

bezplatnou výměnu 

rozbitého dílu.

Prodávající nabídne,  že díl vymění za  poplatek 500 Kč. 

Žena příjem 
9500 Kč.

Muž příjem  
12 000 Kč.

Měsíční výdaje 
15 000 Kč.

Kadeřnice  
„na volné noze“, 
příjem 20 000 Kč.

Automechanik 
zaměstnanec, 

příjem 23 000 Kč.

Měsíční výdaje  
vč. splátky hypotéky:  

41 000 Kč.  
Do tří let plánují 

miminko.

Syn žádá od otce půjčku na elektrickou 
kytaru, protože jeho kapela má možnost 
začít hrát po klubech, nastartovat 
kariéru a začít trochu vydělávat.



Máma je 
samoživitelka 
a má příjem 

18 000 Kč  
měsíčně.

Dceři je 12  a nevydělává.
Měsíční výda-
je rodiny jsou 

17 000 Kč  
měsíčně. Dcera chce v  létě jet 

na kurz angličtiny se 
spolužáky za 7000 Kč.

Osmnáctileté dvojče 
Petr se zaregistroval 
na online seznamku. 

Začaly mu chodit 
SMS, ať zaplatí  
různé poplatky. 

Dvojče Zuzana chce bráchovi pomoct tak, že všechno poví rodičům.

Petr se před ro-
diči stydí a chce 
celou věc vyřešit 
sám.

Zákaznice rekla-

muje v záruční době 

plesové střevíce, 

které jsou od bahna 

a mají v podrážce 

zapíchané jehličí, 

že se jí odlepily 

podrážky a zlomil 

podpatek. 

Prodávající nechce 
reklamaci přijmout.

Zákazník si 
v regálu pře-
čte, že čokolá-
da je ve slevě 

a má stát  
34 Kč. 

Na pokladně mu naúčtují 
neslevněných 60 Kč.



Měsíční výdaje 16 500 Kč. 

Živí svojí holku, která 

ještě studuje.

Čerstvý absol-vent medicíny s platem  22 000 Kč. Má možnost při-výdělku na noč-ních službách.

Chce si koupit auto, 
aby mohl pohodlně 
dojíždět do práce ve 
vedlejším městě. 

Holka auto ne-
chce, raději by 
šetřila na nový 
byt.

V obchodě jsou 
v uličce postavené 
krabice s jogurty. 

Pracovník obchodu, 
který jogurty skládá 

do regálu, nechal 
dostatečnou mezeru 
pro zákazníky, aby 
projeli s nákupním 

vozíkem. 

Přesto jeden pán ve 
spěchu do krabic 
vrazí. Pracovník 
obchodu chce po 
pánovi náhradu, 

jinak mu prý škodu 
strhnou ze mzdy.

Voláte na telefon uvedený v dopisu, 

že knihy nechcete, ale telefonistka 

vám tvrdí, že přinejmenším musíte 

knihy poslat zpět. 

Domů Vám přijde  balíček s knížkami,  který jste si neobjednali.  U balíčku je složenka na 500 Kč, kterou máte obratem zaplatit. 

Jmete se džus  

reklamovat, protože 

koncentrát pít za ta-

kové peníze nechcete, 

ale prodávající Vám 

peníze nechce vrátit, 

protože už jste se 
napil.                                                             

Jdete po ulici  a zaujme vás cedule na 100 % ovocný džus z čer-stvého ovoce. Koupíte si ho a ejhle v džusu ani stopa po banánech, jaho-dách či kiwi, na které  jste měli chuť. 



doporučení jak diskutovat

Co je diskuse:

Jde především o výklad – osvětlení 
svého stanoviska tak, aby bylo 
pochopitelné druhému diskutujícímu 
(ostatním účastníkům diskuse). V něm 
vycházím ze sebe, vstříc druhému  
a snažím se ukázat, tedy učinit 
přístupné to, co si myslím. 

Následně jde o argumentaci toho, 
co zastávám, svého postoje. V  tom 
naopak očekávám, že druhý bude 
následovat můj myšlenkový pochod, 
moji argumentaci a on  udělá krok 
k tomu, aby porozuměl, bude se snažit.

Pokud druhý osvětluje svoje 
stanovisko, je třeba se snažit 
porozumět tomu, co říká, pochopit, 
proč právě toto a takhle pojmenovává, 
proč právě takto argumentuje, jakými 
hodnotami je veden, co považuje za 
důležité, správné, aktuální v tuto chvíli. 
Hledám důvod, proč říká právě tohle, 
snažím se porozumět, čím je veden  
a právě tím směřuji k porozumění jeho 
výchozího stanoviska.

Není větší prohry, než když v  diskusi „zvítězím“ a je to jen proto, že jsem druhého svými 
formulacemi „dostal do kouta“. Jinak řečeno: pokud jsem mu neporozuměl a nic jiného než 
„výhru“ jsem si z diskuse neodnesl, je to moje prohra.

Uznávám druhého jako rovnocenného partnera ale to neznamená, že bych sebe a druhého 
chápal stejně jako sebe. Druhý je pro mne vždy otazníkem. Lidově řečeno, do hlavy mu nevidím.
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