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Co už 

umím ?



 …a také aktivně

naslouchat a používat

koučovací přístup:

 - rozvoj silných stránek

a sebedůvěry

 - podpora iniciativy 

a samostatnosti

 - posilování 

odpovědnosti 



6 klobouků Edwarda de Bono

 - nástroj usnadňující přemýšlení ve 

skupinových a individuálních rozhovorech

 - metoda umožňující uvědomělé myšlení

 - střídáním různých úhlů pohledu se téma 

mapuje detailně a objektivněji

 - přepnutí do určitého stylu myšlení je 

symbolizováno nasazením klobouku 

konkrétní barvy





Fakta
- zachovává neutrální a objektivní pohled

- informace, tvrdá fakta a čísla

- důležité! Fakta ověřená versus asi pravdivá

„Soustřeďme se nyní jen na informace a fakta.“

„Jaké informace (o studiu, povolání) máš k                        

dispozici?“

„Co vše víš o požadavcích na přijetí?“

„Jaký je tvůj prospěch a aktivity související se 
zvoleným povoláním?“



Pocity
- vyjádření emocí, intuice, dojmů

- pocity nevysvětlujeme a nehodnotíme

- vyvažuje objektivitu a neutralitu bílého klobouku

„Soustřeďme se nyní na to, jaké pocity v tobě 

téma vyvolává.“

„Jaké pocity máš, když si představíš, že pracuješ 

jako/ studuješ…?“

„Jak to vnímají tví rodiče, učitelé či kamarádi?“



Problémy
- mapuje negativní aspekty, kriticky hodnotí

- hledá chyby, omyly, rizika, nebezpečí

- proč to či ono není možné?

- ovšem bez emocí, jen kriticky nahlížená fakta

„ Jaké překážky ti stojí v cestě?“

„Co by mohlo zabránit tvému úspěchu při 

přijetí?“

„Co podstatného jsme zapomněli zvážit?“



Přínosy
- optimistický, pozitivní a konstruktivní pohled

- opak černého klobouku

- hledá pozitivní důvody, kladné stránky

- proč to bude fungovat?

- podpora zvídavosti, nadšení, zájmu, snů

„Proč stojí za to to zkusit?“

„Co příjemného ti takové studium přinese? Jak to 

tvůj život obohatí?“

„Proč se tam chceš dostat?“

„Jaké má tato volba klady?“



Nápady
- generuje nápady, myšlenky, řešení a alternativy

- nabízí řešení na problémy černého klobouku 

– podněcuje tvůrčí myšlení

„Jaké možnosti tedy máš, abys (přijímačky složil)?“

„Jaké alternativy ještě připadají v úvahu?“

„Co dalšího by mohlo fungovat/být užitečné?“

„Co bys zkusil, kdybys měl pořádnou dávku 
odhodlání a odvahy?“



Proces
- klobouk poradce, umožňuje řídit proces přemýšlení

- nabízí nadhled 

– nesleduje téma, ale myšlenkový proces

- zvažuje, který klobouk zapojit

„Kde jsme v procesu přemýšlení teď a jaký krok 

potřebujeme udělat?“

„Jakým směrem bude teď užitečné přemýšlet?“

„Co jsme už doposud promysleli a co je ještě 

zapotřebí?“



TAK TO POJĎME SPOLEČNĚ ZKUSIT! 



DĚKUJI ZA 
POZORNOST

a přeji, ať se Vám i Vašim 
žákům daří nahlížet na Vaše 

témata vždy z mnoha různých 
úhlů pohledu…


