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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na teambuilding a společenskou odpovědnost firem. Jedná se 

o pojmy, se kterými se můžeme setkávat stále častěji, jejich význam se však může 

v různých kontextech podstatně lišit. V teoretické části práce proto představuji různé 

přístupy k vymezení těchto pojmů, věnuji se jejich historickému vývoji a shromažďuji 

informace, které jsou o propojení teambuildingových aktivit a společenské odpovědnosti 

firem známy. Na teoretickou část navazuje část empirická, ve které představuji vlastní 

výzkumné šetření. V rámci něj jsem použila kvalitativní výzkumnou strategii, konkrétně 

devatenáct polostrukturovaných rozhovorů. V těchto rozhovorech jsem zjišťovala, jakým 

způsobem dochází k propojování teambuildingových aktivit se společenskou odpovědností 

firem ve vybraném vzorku organizací.  

Klíčová slova 

Teambuilding, společenská odpovědnost firem, filantropický teambuilding, kvalitativní 

výzkum.  

 

Abstract 

This diploma thesis focuses on teambuilding and corporate social responsibility. These 

concepts are used increasingly, however, their meaning may vary significantly in different 

contexts. The theoretical part of this thesis presents different approaches in understanding 

these concepts, their historical development and gathered information about linking 

teambuilding activities with corporate social responsibility. The theoretical part of this 

thesis is followed by an empirical part in which my own research is being presented. Using 

a qualitative research strategy the subject of this thesis is analyzed within nineteen semi-

structured interviews. Finally the teambuilding activities and their linking to corporate 

social responsibility in selected sample of organizations are demonstrated.  

Keywords 

Teambuilding, corporate social responsibility, philanthropic teambuilding, qualitative 

research. 
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I. Úvod 

V současné době jsou pojmy teambuilding a společenská odpovědnost firem často 

používány, ačkoliv se jejich význam může v různých kontextech velmi lišit. Začínají se 

objevovat diplomové práce, které se na tato témata zaměřují, avšak dosud neexistuje 

žádná, která by je propojovala. To je úkol, kterého jsem se rozhodla zhostit.    

 Na toto téma mě přivedla organizace, ve které jsem pracovala jako praktikantka 

v oddělení řízení lidských zdrojů. Nejen v této oblasti jsou teambuildingy velmi populární, 

a vzhledem k tomu, že působím v několika neziskových organizacích, jsem si nemohla 

nevšimnout, že se tyto oblasti často prolínají. Je tak běžné, že jednotlivé pracovní týmy 

jezdí ve spolupráci s neziskovou organizací sázet stromy, malovat pokoje v léčebně 

dlouhodobě nemocných či se snaží v charitativním běhu vybrat co nevyšší částku pro 

nadaci pomáhající dětem.          

 Cílem práce je představit pojmy teambuilding a společenská odpovědnost firem a 

následně zjistit, jaké informace jsou o propojení teambuildingu a společenské 

odpovědnosti firem známy. Součástí práce je vlastní výzkum, v rámci kterého zjišťuji, 

jakým způsobem jsou teambuildingové aktivity propojovány se společenskou 

odpovědností firem.          

 Práci jsem rozdělila na část teoretickou a empirickou. V teoretické části práce se 

věnuji definicím pojmů tým a teambuilding, vývoji vztahů v týmu a specifikům týmové 

spolupráce. Uvádím některá rozdělení teambuildingových aktivit a také jejich konkrétní 

příklady. Poté představuji pojem společenská odpovědnost firem, její tři zkladní pilíře a 

trendy, které jsou v této oblasti v současnosti patrné. Na konci teoretické části představuji 

informace, které jsou o propojení teambuildingu a společenské odpovědnosti firem známy. 

Jedná se zejména o aktivity, které jsou označovány jako filantropický teambuilding.  

  V empirické části uvádím vlastní výzkumné šetření, ve kterém jsem se zabývala 

otázkou, jakým způsobem jsou teambuildingové aktivity propojovány se společenskou 

odpovědností firem ve vybraném vzorku českých organizací. Pro zodpovězení této otázky 

jsem využila kvalitativní výzkumnou strategii. Jednalo se o devatenáct 

polostrukturovaných  rozhovorů s pracovníky organizací, které se vyskytovaly v seznamu 

společensky odpovědných firem
1
.  

                                                           
1
 Dostupné z: < http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/nasi-clenove/> [cit. 16.11.2017] 

http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/nasi-clenove/
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Pro analýzu získaných dat jsem použila metodu otevřeného kódování. V práci 

uvádím také informace týkající se limitů výzkumu, jeho kvality a etických aspektů. 

Výsledky výzkumu jsou v závěru práce interpretovány na základě teoretických poznatků 

z literatury. Domnívám se, že by práce mohla sloužit organizacím jako zdroj informací o 

teambuildingu, společenské odpovědnosti a možná také jako inspirace pro propojování 

těchto dvou oblastí.  

 

 

II. Teoretická část 

V této části práce představím pojmy, které souvisí s teambuildingovými aktivitami 

a jejich propojením se společenskou odpovědností firem. Bude se jednat zejména o pojmy 

tým, teambuilding, společenská odpovědnost firem a filantropický teambuilding.            

1. Tým                                                                                                                            

Tým je základem jakékoliv týmové práce (Horváthová, 2008). Zajímavostí je, že i 

v zemích, které jsou považovány za velmi „individualistické“ ve srovnání s kolektivismem 

(např. USA), je pro úspěch ve většině činností klíčová schopnost pracovat v týmu 

(Hermochová, 2006).   

Podle Hermochové (2006) má tým dvě základní charakteristiky:  

1. zahrnuje dva a více členů, 

2. má definovaný cíl, k jehož dosažení je nutná spolupráce jeho členů.  

Zde dochází ke shodě s Horváthovou (2008), která uvádí, že „výchozím bodem 

spolupráce jednotlivých členů týmu je existence společného, předem stanoveného, jasně 

definovaného cíle“ (Horváthová, 2008, s. 11). Při dosahování tohoto cíle je třeba využívat 

propojení znalostí a dovedností, kterými disponují jednotliví členové týmu. Právě to 

umožňuje jejich vzájemnou inspiraci a nalezení různých řešení daného problému 

(Horváthová, 2008).  
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Podrobnější definici týmu nabízí Zahrádková (2005), podle které je tým charakteristický:  

 společným cílem a dostatečnou vůlí k jeho dosažení, 

 rovnoprávným postavením jeho členů, 

 stanovenými pravidly, 

 jasně určenými rolemi, 

 jednoznačnou a efektivní komunikací, 

 schopností reflexe,  

 důvěrným a otevřeným prostředím, 

 počtem členů, který se blíží sedmi.  

Podle některých autorů a autorek je možné úspěšné týmy rozpoznat na základě 

několika charakteristik. Jednou z těchto autorek je Hermochová (2006), která uvádí šest 

vlastností, kterými se vyznačují úspěšné týmy:  

1. jasně definované a důležité cíle,   

2. vhodná vnitřní struktura týmu, která zahrnuje dělbu práce a komunikační strukturu,  

3. připravenost členů týmu k plnění úkolu,   

4. prostředí založené na týmové spolupráci,    

5. podpora a uznání od osob mimo tým,   

6. vhodné vedení týmu, které se soustředí na cíl.    

Také Horváthová (2008) uvádí, že má na dobré fungování týmu zásadní vliv 

vedoucí, jehož úkolem je přidělovat členům týmu vhodné týmové role, motivovat je a 

podporovat je v dalším rozvoji. Dále rovněž zdůrazňuje důležitost správné komunikace 

uvnitř týmu. Podobného názoru je i Plamínek (2009), podle kterého jsou pro funkční týmy 

typické sdílené cíle, kvalitní komunikace, sdílené hodnoty a pravidla, kvalitní vztahy mezi 

členy a neustálý vývoj týmu.           

 Hermochová (2006) se zaměřuje na psychologické aspekty spolupráce a uvádí, že 

díky práci ve skupinách je možné zlepšit schopnost vnímat vlastní pocity, obavy, potřeby a 

zároveň se více zajímat o pocity a myšlenky druhých. Také je možné zbavovat se 

nežádoucích vzorců chování, které mohou být nevědomé, a to díky citlivějšímu vnímání 

projevů spolupracovníků. Přínos skupinové práce podle ní spočívá především v tom, že učí 

členy být tolerantní k ostatním. Zlepšuje také jejich schopnost řešit konflikty.  
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Schopnost vnímat vlastní pocity a vhodně je vyjadřovat je důležitá především proto, 

že „v naší kultuře jsme výchovou vedeni naopak k tomu, své pocity i jejich projevy „mít 

pod kontrolou“, nevyjadřovat je“ (Hermochová, 2006, s. 20). Ačkoliv je každý člověk 

součástí několika skupin, ne všechny umožňují sociální učení, které je výše popisováno. 

Přesto i v pracovním prostředí, kde jsou skupiny orientovány především na výkon, je 

jednodušší fungovat se znalostmi získanými v jiných skupinách. Klíčová je schopnost 

rozlišovat, kdy je vhodné vyjadřovat své pocity a dávat ostatním zpětnou vazbu, a kdy je 

takové chování nežádoucí (Hermochová, 2006).        

 Někteří autoři (např. Horváthová, 2008) však uvádí, že je třeba rozlišovat mezi 

pojmy tým a skupina. Rozdíl mezi týmem a skupinou je možné vyjádřit kupříkladu tak, že 

tým je „aplikací skupiny do prostředí výkonu“ (Baštecká, Čermáková, Kinkor, 2016, s. 74).  

Rozdíly mezi nimi jsou znázorněny v Tab. 1.  

Tabulka 1. Rozdíly mezi skupinou a týmem  

Charakteristické znaky Skupina Vysoce výkonný tým 

Jak je tomu se zájmy členů? 
Většina sleduje vlastní 

zájmy. 

Všichni táhnou za jeden 

provaz. 

Jak je tomu s cíli? Jsou sledovány různé cíle. Všichni sledují tentýž cíl. 

Co má prioritu? 
Příslušnost ke skupině je 

podřazena osobním zájmům. 

Příslušnost k týmu má 

nejvyšší prioritu. 

Jak to vypadá s organizací? 
Organizace je uvolněná a 

nezávazná. 

Organizace je jasná, pevná a 

závazná. 

Jaká je motivace? 
Motivace přichází zvenku 

(prostě se musí…). 

Motivace přichází zevnitř 

(prostě se chce…). 

Kdo a komu konkuruje? 
Jednotlivci si konkurují 

navzájem. 

Konkurence je zaměřena 

směrem ven. 

Jak se komunikuje? 
Komunikuje se zčásti 

otevřeně, zčásti skrytě. 

Informační proces a zpětné 

vazby probíhají otevřeně. 

Jak je tomu se vzájemnou 

důvěrou? 

Vzájemné důvěry ke 

skupině bývá obzvlášť málo. 

Silná důvěra mezi členy 

navzájem a v týmu vůbec. 

Zdroj: Horváthová, 2008, s. 14                                                                                 
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Jaké jsou tedy přínosy práce v týmu? Horváthová (2008) uvádí například následující:  

 spojení znalostí jednotlivých členů,  

 vzájemná inspirace a podněcování kreativního myšlení,  

 možnost učení se od sebe navzájem,  

 rozvoj všech členů týmu díky spolupráci s ostatními,  

 eliminace chyb jednotlivců,  

 zvýšení motivace členů, 

 prevence stresu a syndromu vyhoření
2
.  

Dyer a kol. (2013) se zaměřují na budoucí vývoj a uvádí tři výzvy, kterým budou muset 

organizace v souvislosti s týmy čelit:         

 nedostatek dovedností v oblasti týmové práce,   

 zvyšující se potřeba práce v multikulturních a virtuálních týmech,  

 zvyšující se potřeba týmových vedoucích, kteří umí řídit rozmanité týmy, které jsou 

pro globální ekonomiku typické.   

   

1.1. Klasifikace týmů 

V literatuře je možné nalézt mnoho různých pojmů vyjadřujících formy týmů, proto 

začaly vznikat různé klasifikace. Jednu z nich vytvořil Bay (2000) a spočívá v rozdělení 

týmů na základě doby fungování týmů a organizační identity. Vzniknou tak čtyři typy 

týmů, kterým se dále věnuje Horváthová (2008):  

1. autonomní tým, který je součástí organizace a funguje dlouhodobě,  

2. kroužek kvality, který je součástí organizace, ale funguje pouze omezenou dobu,  

3. projektový tým, který existuje mimo organizaci a funguje dlouhodobě,  

4. tým „hot group“, který existuje mimo organizaci, ale funguje pouze omezenou dobu.  

 

                                                           
2
 Syndrom vyhoření (burnout syndrom) je psychický stav vyčerpání pramenící z chronického 

stresu, který postihuje především osoby pracujícími v kontaktu s lidmi. Typickými příznaky jsou 

únava, nespavost, nespokojenost a ztráta zájmu o práci (Ptáček, Raboch, Kebza, 2013).  
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Existují však i týmy, které do této klasifikace nezapadají. Jedná se o týmy, které 

jsou do jisté míry specifické, například týmy vrcholového vedení. Mezi jejich odlišnosti 

patří například skutečnost, že se zabývají výkonností celé organizace. Také jsou často 

sebeřídící a klíčovou roli v nich hrají strategické dovednosti (Horváthová, 2008).   

1.2. Multikulturní tým                                                                                                    

Vlivem globalizace jsme nuceni se nepřetržitě učit kulturní citlivosti, a to zejména 

v nadnárodních společnostech, ve kterých jsou týmy složeny ze členů pocházejících 

z celého světa. Vedení multikulturních týmů je velkou výzvou pro všechny vedoucí 

pracovníky. Důvodem je skutečnost, že její zvládnutí může mít zásadní vliv na úspěch či 

neúspěch organizací (Ioanid, Zarzu, Scarlat, 2014).     

 S tímto tvrzením se ztotožňuje i Horváthová (2008), která upozorňuje na náročnost 

vedení multikulturních týmů a dodává, že k němu nestačí dobrá znalost jazyka. Důležitá je 

manažerova znalost kulturních zvyklostí a zemí, ze kterých členové jeho týmu pocházejí. 

Neméně důležitá je schopnost řešit konflikty vyplývající z kulturních odlišností. Tyto 

schopnosti bývají někdy souhrnně označovány jako řízení kulturní rozmanitosti.   

 Mezi výhody práce v multikulturním týmu patří velké množství různých pohledů na 

řešené úkoly a zvýšená kreativita, proto se často mezinárodní týmy zabývají úkoly, které 

vyžadují inovativní řešení. Práce v multikulturním týmu však má i nevýhody, které souvisí 

především s komunikační bariérou, kulturními rozdíly a tzv. kulturním šokem. Jedná se o 

stav negativního vnímání odlišné kultury, který může nastat po intenzivním kontaktu 

s jinou kulturou (Horváthová, 2008). Rovněž Dyer a kol. (2013) uvádí, že se 

v multikulturním týmu zvyšuje kreativita řešení úkolů, ale také pravděpodobnost 

nedorozumění a komunikačních problémů.        

 Řešením může být využití teambuildingových aktivit, které však musí mít svá 

specifika. Tato specifika by se měla odvíjet od výše uvedených skutečností, z čehož plyne, 

že aktivita nesmí být založena na verbální komunikaci (Horváthová, 2008). 

Teambuildingovým aktivitám se budu podrobněji věnovat v kap. 2. V následující 

podkapitole představím několik základních stadií, kterými každý tým prochází. Jejich 

znalost a schopnost je rozeznat totiž považuji za klíčovou manažerskou dovednost, od 

které se následně bude odvíjet konkrétní zaměření teambuildingových aktivit.  
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1.3. Vývoj vztahů v týmu      

Během posledních desítek let vzniklo několik přístupů k popsání procesů, které 

probíhají uvnitř skupin a týmů. Jedním z nejznámějších je vývojový přístup Bruce 

Tuckmana, který již v roce 1965 na základě vlastní studie popsal čtyři stádia vývoje týmu, 

které nazval forming, storming, norming a performing. K těmto fázím o dvanáct let později 

přidal ještě pátou fázi nazvanou adjourning (Bahbouh, 2011). Jednotlivé fáze jsou 

podrobněji popsány v Tabulce 2.  

Tabulka 2. Fáze skupinové dynamiky                                        

Etapa Sociální vztahy Procesy 

1. Forming 

nejistota, závislost na vedoucím, 

testování přiměřenosti sociálního 

chování 

formulace pracovních cílů, volba 

metod práce, stanovení zásad a 

pravidel práce v týmu 

2. Storming 

obsazování sociálních rolí, konflikt 

mezi jednotlivci i mezi dílčími 

skupinami, řešení otázek moci, 

kontroly a disciplíny 

polarizace názorů a stanovisek, 

odmítnutí sociální kontroly 

individuálních výsledků 

3. Norming 

vzniká týmová soudržnost, 

uplatnění a respektování sociálních 

norem, vzniká spontánní vědomí - 

MY 

vzniká kooperace, věcné řešení 

úkolů, dosažení prvních cílů 

4. Performing 

společné řešení interpersonálních 

problémů, flexibilní zvládnutí 

pracovních rolí, společná 

odpovědnost, přirozenost jednání 

plná orientace na dosažení 

pracovních cílů, pozitivní 

výsledky, orientace na budoucí 

práci 

5. Adjourning 
posilování všech pozitivních rysů 

týmové práce 

snaha překonat v další práci týmu 

počáteční chyby cíleným týmovým 

tréninkem 

Zdroj: Bedrnová, Nový a kol., 2002, s. 121 
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Můžeme se však setkat i s jinými etapami vývoje, kterým týmy prochází. Jako další 

příklad je možné uvést rozdělení vývojových stadií, které navrhli Kreitner a Kinicki 

(1989). Podle tohoto modelu prochází týmy následujícími šesti stadii (Kolajová, 2006):  

1. Orientace 

V prvním stadiu je patrná nejistota členů týmu a objevují se první role. Ty však nemusí být 

odpovídající, jelikož se každý člen ze sebe snaží ukázat to nejlepší. Mezi členy týmu 

dochází k prvnímu oťukávání a vytvářejí se prvotní dojmy.             

2. Konflikt a výzva 

 V druhém stadiu dochází k vzájemnému zkoušení a prověřování postavení jednotlivých 

členů. Zejména u osob, které neměly dostatek času na adaptaci, může dojít k pocitu 

nespokojenosti a projevení vzpoury.         

3. Koheze (soudržnost)  

Ve třetím stadiu se začíná rozvíjet týmový duch. Spolupráce v týmu probíhá především 

prostřednictvím diskuze. Členové týmu také přijímají své role.   

4. Opojení 

Ve čtvrtém stadiu panuje uvolněná atmosféra, která pramení z naplňování ambicí i potřeb 

členů týmu. Dostavují se pocity spokojenosti z průběhu spolupráce a členům se zvyšuje 

sebevědomí.   

5. Zklamání  

Pocity radosti a spokojenosti z předchozího stadia slábnou a snižuje se výkonnost týmu. 

Příčinou bývají nedostatky konkrétních členů týmu i utvářející se podskupiny, což se 

projevuje vzájemnou kritikou a nezájmem. V pátém stadiu opět hrozí konflikty, které jsou 

často osobního charakteru.    

6. Přijetí  

K přesunu týmu do posledního stadia dochází po zásahu vůdce. Nejčastěji se jedná o 

optimistickou a vyrovnanou osobnost, která dokáže tým nasměrovat zpět k cíli.     
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 Po prostoupení všemi výše uvedenými skupinami dochází k vytvoření zralého 

týmu, který se dokáže vypořádat se vzniklými problémy (Kolajová, 2006). Při porovnání 

tohoto modelu s Tuckmanovým vývojovým přístupem můžeme spatřit mnohé podobnosti. 

Dalo by se říci, že první čtyři fáze jsou v obou přístupech velmi podobné, rozdílnost 

spatřuji především u pátého stadia (tzv. zklamání), které uvádí Kreitner a Kinicki. U 

Tuckmana se tato vývojová část nevyskytuje. Poslední fází jeho přístupu je adjourning, 

která je charakteristická snahou o překonání chyb. Druhý model navíc uvádí důležitost 

osoby vůdce, která se ve vývojovém přístupu Tuckmana rovněž nevyskytuje.   

 Novotná (2010) uvádí, že ačkoliv se přístupy různých autorů k vývojovým fázím 

týmu liší v počtu fází, mají jeden společný znak – skupinový vývoj vždy probíhá ve 

vlnách. Ty popisuje jako výkyvy sociálního napětí kolem rovnovážného stavu.    

1.3.1. Normy        

Na chování členů týmu mají zásadní vliv skupinové normy. „Skupinová norma se 

vyjadřuje v řeči, zvycích, oblečení, tělesných ozdobách a mnoha jiných záležitostech 

všedního dne“ (Eibl-Eibesfeldt in Jandourek, 2012, s. 248) a můžeme ji definovat jako 

očekávané a obvyklé jednání, které členové skupiny získávají v rámci socializace. 

Nedodržování těchto norem dělá z člena týmu či skupiny devianta. V takovém případě je 

vůči němu použita sankce, která slouží jako skupinová kontrola. Cílem sankce je navrácení 

devianta zpátky do normy. Podoba sankce může být rozdílná a může vést až k vyloučení ze 

skupiny. V sociálních skupinách s funkčními normami tvoří osoby dodržující normy 

většinu, zatímco deviantů je menšina. Zajímavostí je, že ve skupinách, které jsou 

k nerespektování skupinových norem tolerantní, se vyskytuje méně deviantů, než ve 

skupinách vyžadujících jejich striktní dodržování. Členové týmu normy nedodržují 

zejména v situacích, kdy je neznají, považují je za nevýhodné nebo za nepřijatelné (např. 

z etických důvodů). Souhrn norem tvoří vzorce chování, na které se tým může spoléhat 

v běžných situacích (Novotná, 2010). S normami úzce souvisí pojem konformita, který 

představím v následující podkapitole.  
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1.3.2. Konformita    

Pojem konformita je možné chápat jako přizpůsobení se normám. Konformní člen 

týmu či skupiny jedná v souladu s normami, zastává společné zájmy a nemá se skupinou 

problémy. Jedná se tedy o žádoucí stav.  Pokud je konformní většina členů, můžeme 

hovořit o konformní skupině, nicméně neplatí, že by skupiny měly usilovat o naprostou 

konformitu. Ukazuje se, že nízká míra konformity může být pro skupinu stejně 

nebezpečná, jako příliš vysoká. Zatímco při nízké míře konformity se ve skupině vyskytuje 

přemíra napětí a nespokojenosti, opačná situace může v důsledku obecné spokojenosti 

s aktuální situací vést ke konzervativním názorům a odporu ke změnám. Určité množství 

konfliktů mezi konformisty a non-konformisty je pro skupinu vhodné, proto je nutná jistá 

míra tolerance (Novotná, 2010).           

 S konformitou souvisí také pojem koheze neboli soudržnost. Téma koheze se 

v posledních letech dostává do popředí jak na makrospolečenské úrovni, kde může být 

zkoumáno v souvislosti se sociálním kapitálem (Šafr, Bayer, Sedláčová, 2008), tak na 

mikroúrovni jako soudržnost sociálních skupin. Soudržné sociální skupiny se vyznačují 

častými interakcemi mezi členy a jejich vzájemnou blízkostí. Koheze skupiny či týmu 

závisí zejména na normách a hodnotách. V případě jejich sdílení členy můžeme hovořit o 

normativním a hodnotovém konsenzu, které společně vytváří atmosféru důvěry (Novotná, 

2010).                      

 Konformitu a kohezi si skupiny zvyšují pomocí sociální exkluze. Jedná se o 

vyloučení člena, který svým chováním porušuje skupinové normy a tím vytváří napětí ve 

skupině. Exkluzi může předcházet marginalizace, což je odsunutí člena na okraj skupiny. 

Není to však podmínkou (Novotná, 2010).        

 Domnívám se, že znalost vývojových fází týmu, principu fungování norem a 

skupinové konformity může vedoucím pracovníkům usnadnit práci s týmy především 

v kritických obdobích. Principům týmové spolupráce, jejím přínosům a vedení týmů se 

budu věnovat v následující podkapitole.              

1.4. Týmová spolupráce       

Pokud spolupracuje skupina lidí, může se v ní objevit synergie. Jedná se o stav, ve 

kterém je skupina schopná dosahovat vyšších hodnot, než je součet hodnot jednotlivých 

členů. „Pokud je tento jev trvalý a rozdíl významný, pak se taková skupina zřejmě stala 

týmem. Týmy jsou vlastně synergické skupiny“ (Plamínek, 2009, s. 20).    
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Týmová spolupráce vzniká podle Plamínka (2009) z interakce mezi sdílením a 

rozmanitostí. Sdíleny bývají většinou cíle, vize a hodnoty, kterým členové týmu věří. 

Rozmanití by měli být lidé a jejich role, což je důvod, proč by měl tým zahrnovat osoby 

s různými vlastnostmi, znalostmi a dovednostmi. Týmovou spolupráci tedy můžeme chápat 

jako dualitu shodného a rozdílného. Pokud se navíc tyto dvě složky mohou vzájemně 

ovlivňovat, může vznikat synergie.          

 Přestože jsou přínosy týmové práce všeobecně známé, v mnoha českých 

organizacích stále převládá individuální přístup. Příčinou může být například skutečnost, 

že zavedení systému týmové práce je složitou a časově náročnou záležitostí. Navíc ne 

všichni vedoucí zaměstnanci si uvědomují výhody, které z ní plynou pro organizaci. 

Týmová spolupráce totiž pro většinu osob není něčím přirozeným, ale je možné se ji naučit 

(Horváthová, 2008).             

 Dá se předpokládat, že ani nové technologie významným způsobem nesníží 

význam týmové spolupráce, proto je potřeba se týmy zabývat. Se zvýšenou migrací 

obyvatel budou vznikat kulturně nestejnorodé týmy, stále častěji také dochází k fúzi 

organizací. Obě tyto skutečnosti se budou bezprostředně dotýkat zaměstnanců. Jelikož 

organizace na zaměstnance vyvíjejí čím dál vyšší tlak ve snaze o vyšší produktivitu, ten se 

promítne ve formě stresu i do fungování týmů. Čas věnovaný psychologickým aspektům, 

které s týmovou spoluprácí souvisí, může vyrovnávání zaměstnanců s měnícím se 

prostředím zásadně ovlivnit (Hermochová, 2006).  

1.4.1. Vedení týmu  

Stále vyšší tlak není vyvíjen pouze na členy týmu, ale také na jejich vedoucí. Je 

vhodné zdůraznit, že výrazně lepších výsledků dosahují ty týmy, které jsou vedeny 

člověkem. Takový člověk by měl být schopný pozitivním přístupem motivovat tým, aby ho 

následoval a jeho členové plnili zadané úkoly. Základní rozdělení, se kterým se můžeme 

setkat, je rozdělení vůdců na týmové a sólové, které je znázorněno v Tab. 3. Chování 

sólového vůdce může u členů týmu vyvolávat strach, přesto se jedná o rozšířenější typ 

vůdcovství (Kolajová, 2006).  
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Tabulka 3. Rozdíly mezi týmovým a sólovým vůdcem  

Týmový vůdce Sólový vůdce 

Nepředpokládá, že by byl moudřejší než 

jeho kolegové, proto vybírá nadané členy, 

aby kompenzoval své nedostatky. 

Často žije v domnění, že vše zná nejlépe. 

Nepotřebuje pozornost, je skromný. 
Rád na sebe strhává pozornost, má rád 

osobní publicitu. 

Důvěřuje ostatním členům týmu a častěji 

deleguje pravomoci a odpovědnosti. 

Má problémy s delegováním, protože má 

pocit, že vše umí nejlépe. 

Klade důraz na samostatnost členů týmu. 
Rád rozděluje úkoly direktivním způsobem, 

chce být vzorem. 

Staví na rozmanitosti. Usiluje o konformitu. 

Umožňuje ostatním, aby vizi naplňovali 

podle vlastních představ. 
Udává co, kdo a jakým způsobem má dělat. 

Vyhledává talenty, neobává se konkurence, 

je zdravě sebevědomý. 

Soustředí kolem sebe své stoupence a 

obdivovatele. 

Pomáhá členům v osobním i profesním 

rozvoji. 

Řídí a vede své podřízené, poskytuje 

návody k postupu. 

Zdroj: Kolajová, 2006, s. 28 – 29 (upraveno) 

Jak by tedy měl vypadat vhodný vedoucí týmu? Podle Krügera (2004) by měl umět:  

 koordinovat tým (vyjasňovat cíle, starat se o dělbu práce, dohlížet na plnění 

termínů atp.),  

 moderovat tým a pečovat o komunikaci uvnitř týmu,  

 poskytovat poradenství členům týmu,   

 zacházet s konflikty v týmu,   

 správně prezentovat výsledky týmu,  

 reprezentovat tým navenek,  

 jednat za tým.    
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V popisu vedoucího týmu se shoduje s Horváthovou (2008), která navíc zdůrazňuje 

důležitost schopnosti motivace jednotlivých členů týmu při plnění jejich úkolů, vytvoření 

pozitivní atmosféry a navození klima důvěry mezi členy týmu.       

 Vedoucí má na členy týmu nesporný vliv a jeho autorita může být formálního i 

neformálního charakteru. Formální autorita je spojena s vynutitelnými právy, zatímco 

neformální autorita vychází z osobního charismatu konkrétní osoby nebo z tradice. Může 

pramenit ze znalostí, zkušeností nebo z různých prostředků. Není pochyb o tom, že je 

velkou výhodou pro vedení týmů (Plamínek, 2009).       

 Je to právě vůdce, který nejčastěji rozhoduje o složení týmu, proto se domnívám, že 

by měl být seznámen s důležitostí zahrnutí rozmanitých osobností. Právě na týmové role, 

které členové týmů zastávají, se soustředí následující podkapitola.   

1.4.2. Týmové role  

V souvislosti s výše uvedenou nutností určité diverzity se v týmech můžeme setkat 

s mnoha rolemi. Za roli považujeme „takové chování jedince v týmu, které je mu vlastní a 

je týmem přijímáno. Jde o chování člena týmu k ostatním, o jeho přístup k řešení problémů 

a o jeho typické postoje při plnění úkolu“ (Kolajová, 2006, s. 33). S Plamínkovou (2009) 

myšlenkou o důležitosti rozmanitosti lidí a rolí v týmu se ztotožňuje Kolajová (2006), která 

uvádí, že by měl tým obsahovat co nejvíce rolí. Jejich obsazení v plné šíři dokonce 

považuje za předpoklad pro kvalitní týmovou práci. Neznamená to však, že by malý tým 

nemohl být efektivní. Jeden člen může totiž zastávat v týmu hned několik rolí současně. 

Role se navíc mohou měnit v závislosti na momentální situaci či řešeném úkolu.   

 Týmové role je možné rozdělit na formální a neformální, z čehož vyplývá, že do 

týmů mohou být formálně vnášeny nebo vznikají přirozeně. Mezi nejčastěji se vyskytující 

formální role patří zřejmě model vedoucí – členové. Vedle formálních rolí však členové 

týmu zaujímají také role neformální. Můžeme se setkat s jednoduchými modely, jako autor 

nápadů – oponent či hybatel – myslitel – pečovatel, ale také s modely složitějšími. Jedním 

z nich je osmisložkový model, který v roce 1981 vytvořil Meredith Belbin. Někdy bývá 

označován jako devítisložkový, jelikož o sedm let později přibyla ještě devátá role 

(Plamínek, 2009). Tento devítisložkový model je zobrazen v Tab. 4.  
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Tabulka 4. Týmové role podle Belbina                                                                                          

Týmová role Popis role Popis osobnosti 

Konceptor Vytváří pravidla, stanovuje cíle. Extrovertní, soutěživá, tvrdohlavá. 

Koordinátor Směruje tým k cíli. Klidná, sebejistá. 

Inovátor 
Přichází s novými, netradičními 

nápady.          

Citlivě reagující na kritiku i 

chválu. 

Zdrojař Vyhledává příležitosti a kontakty.  Extrovertní, komunikativní. 

Hodnotitel Analyzuje problémy, hodnotí nápady. Seriózní, opatrná. 

Pracant Systematicky řeší problémy. Spolehlivá, přizpůsobivá. 

Humanizátor Zabraňuje konfliktům v týmu.  Mírná, družná, vnímavá. 

Dotahovač Dokončuje projekty a úkoly.  Introvertní, pozorná, vnímavá. 

Specialista Rozhoduje ve specifických oblastech. Soustředěná. 

Zdroj: vlastní zpracování podle Kolajové (2006) 

Jak tedy vytvořit správný tým? Odpověď na tuto otázku nabízí Collins (2001): „get 

the right people on the bus, the right people in the right seats, and the wrong people off the 

bus“ (Collins, 2001, s. 41). Volně přeloženo: stačí nabrat správné lidi, dám jim správná 

místa a rozloučit se s lidmi nesprávnými.             

1.4.3. Kritické faktory týmové spolupráce  

Jak bylo výše uvedeno, diverzita v týmu je velmi důležitá. Vzniká z ní napětí, které 

může tým hnát dopředu, ale stejně tak ho může brzdit (Plamínek, 2009). Podle Kolajové 

(2006) jsou tři nejčastější kritické faktory při týmové spolupráci konflikt, ztráta zájmu a 

nerozhodnost. V této části práce každý z nich podrobněji představím, přičemž vycházím 

právě z díla Kolajové (2006).             

1.4.3.1. Konflikt  

Ke konfliktu nejčastěji dochází ve chvíli, kdy je ve skupině napětí, například 

v časové tísni. Přestože jde často vznikající konflikt odhalit, není vždy vhodné se mu 

vyhýbat, jelikož má schopnost uvolnit napjatou atmosféru. To je však možné jen za 

předpokladu, že se ho podaří udržet na neosobní a faktické úrovni. Mezi příčiny konfliktu 

patří frustrace, náročnost úkolu, nereálný cíl či roztříštěnost názorů.   
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Nejčastějšími příznaky vznikajícího konfliktu bývá:  

 nedostatek trpělivosti,  

 neshoda ohledně plánů a návrhů,  

 vzájemné napadání mezi členy,  

 pomluva,  

 odpor vůči vedoucímu skupiny.  

 

1.4.3.2. Ztráta zájmu                                                                                                      

Ke ztrátě zájmu dochází v každém týmu, důležité je však zajistit, aby tato fáze 

netrvala příliš dlouho a neměla vliv na dosažení cíle. Příčinou může být nedůležitost 

řešeného úkolu, neschopnost jeho vyřešení či malá aktivita členů týmu.   

Nejčastějšími příznaky ztráty zájmu v týmu jsou:  

 nízká spoluúčast členů na řešeném úkolu,  

 častá nepřítomnost,  

 odkládání rozhodnutí,  

 neochota přijmout zodpovědnost,  

 nízká míra komunikace v týmu.  

 

1.4.3.3. Nerozhodnost   

K nerozhodnosti v týmu nejčastěji dochází ve chvíli, kdy si tým nevěří na vyřešení 

úkolu, jeho členové mají strach z reakce okolí a snaží se uniknout před nějakým důležitým 

rozhodnutím.  

Mezi příznaky nerozhodnosti je možné zařadit:  

 zdlouhavé řešení úkolů,  

 obavy z následků rozhodnutí,  

 teoretické diskuze,  

 nízkou soudržnost uvnitř týmu,  

 nespokojenost,  

 špatnou předchozí zkušenost s podobnou situací.   
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Na základě těchto kritických faktorů je možné určit základní bariéry týmové 

spolupráce, jako například neztotožnění členů týmu se stanoveným cílem, nedodržování 

pravidel, nepřijetí zodpovědnosti, problémy se zpětnou vazbou, nerozhodnost a stereotypy 

(Kolajová, 2006). Existují však možnosti, jak tyto bariéry odstranit a zlepšit týmovou 

spolupráci. Jednou z nich je například týmová supervize, které se věnuji v následující části 

práce.    

1.5. Týmová supervize  

Z etymologického hlediska pochází slovo supervize z latinských slov „super“ 

(shora) a „videre“ (pohled). V překladu bychom tedy mohli supervizi přeložit jako 

„nadhled“ či „vidění shora“. Metoda supervize má již více než sto let dlouhou historii, 

během které došlo k mnohým změnám. Zatímco na počátku byla potřeba připravit mladé 

pracovníky v pomáhajících profesích pro praxi, během následujících desetiletí supervizi 

ovlivnily různé psychoterapeutické a sociologické přístupy. Jednou ze změn je právě 

přesun pozornosti od jedinců k týmům (Baštecká, Čermáková, Kinkor, 2016).    

 Týmová supervize se zaměřuje na „vztahy a uspořádání rolí na pracovišti, 

kompetence jednotlivých kolegů, charakter řízení, mechanismy rozhodování a mnoho 

dalších oblastí týmové práce a spolupráce“ (Hajný, 2008, s. 93).     

 Nejpoužívanější technikou supervizní práce v týmu je strukturovaná reflexe práce 

nebo vzájemné spolupráce v týmu. Ta má zpravidla následující podobu (Hajný, 2008):  

1. popis téma / problému členem týmu a formulace otázky,  

2. upřesňující dotazování ostatními členy týmu,   

3. diskuze, která může zahrnovat podněty ostatních,   

4. závěrečné shrnutí protagonisty (sdělení, co si z diskuze odnáší).   

Mohou se však používat i jiné techniky, například zobrazení téma kresbou, přehrání 

situace či práce ve dvojicích (Hajný, 2008).        

 Je důležité si uvědomit, že se tým neustále vyvíjí. Je proto potřeba nepřetržitě 

pracovat na jeho zkvalitňování a posilování vztahů mezi jeho členy. K tomu slouží 

budování týmu neboli teambuilding (Horváthová, 2008). Tento pojem a některé konkrétní 

teambuildingové aktivity představím v následující části práce.  
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2. Teambuilding  

V této kapitole se budu věnovat teambuildingu, konkrétně definicemi, se kterými se 

můžeme setkat. Představím své vlastní pojetí tohoto pojmu a budu se věnovat také jeho 

historickému vývoji.  

2.1. Definice pojmu  

Payne (2007) uvádí, že „v nejširším slova smyslu je teambuilding prostředek pro 

zajištění harmonické, produktivní a efektivní spolupráce jednotlivců a maximalizace 

provedení úkolu a dosažení cíle“ (Payne, 2007, s. 8). Následně dodává, že teambuilding 

může mít mnoho podob a může sloužit ke stanovení týmových rolí, formulaci obchodních 

strategií, určení budoucího zaměření, objasnění společných hodnot či vytvoření důvěry a 

jednoty.  

Zahrádková (2005) upozorňuje na vzrůstající tendenci zahrnovat pod pojem 

teambuilding jakoukoliv skupinovou aktivitu. Sama se však přiklání k původnímu výkladu 

pojmu a uvádí, že „teambuilding ve svém původním významu se zabýval budováním týmu. 

Zaměřoval se na rozvoj spolupráce, zvládání náročných situací, efektivní práci a 

komunikaci v přímém spojení s rozborem a uvědoměním si fungování skupiny a vědomým 

plánováním změn s cílem zvýšit efektivitu týmu“ (Zahrádková, 2005, s. 21). Teambuilding 

navíc rozšiřuje i na pracovní skupiny, které se od budování týmu mohou lišit.   

Horváthová (2008) naopak považuje pojmy teambuilding a budování týmu za 

synonyma a uvádí, že se zabývají následujícími oblastmi:   

 rozvojem efektivní spolupráce v týmu,  

 prohloubením sebepoznání i vzájemným poznáním členů týmu,  

 zvyšováním schopnosti zvládat náročné situace,  

 zlepšením komunikace v týmu, 

 prohloubením vzájemné důvěry mezi členy týmu, 

 schopností řešit konflikty.  

 

Podle Zahrádkové (2005) je teambuilding také vhodným nástrojem k cílenému 

rozvoji pracovních skupin a doporučuje ho kombinovat se zážitkovým učením, 

vzděláváním, koučováním skupiny i jednotlivců a konzultacemi. Upozorňuje, že 

k dosažení optimálních výsledků je nutná pečlivá analýza, příprava a pokračování 

skupinové práce i po skončení kurzu.  
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Můžeme rozlišit tři způsoby práce se skupinou (Zahrádková, 2005):  

a) koučování,  

b) učení zážitkem,  

c) vzdělávání a školení.  

 

Samotnému teambuildingu by měla předcházet příprava, která je pro výsledek 

teambuildingu klíčová. Jeho náplň a cíl je třeba přizpůsobit konkrétnímu týmu, proto je 

potřebná jeho dobrá znalost. Dalším krokem je informování týmu o připravovaném 

teambuildingu, zejména o jeho cílech. Dobře provedená příprava může zásadním 

způsobem ovlivnit motivaci účastníků a jejich přístup (Zahrádková, 2005).  

Payne (2007) uvádí, že výsledky teambuildingu musí být měřitelné, aby bylo 

možné vyhodnotit, zda teambuilding splnil očekávání. S tím se ztotožňuje Jarošová a kol. 

(2001), která navíc uvádí, že pouze malé množství teambuildingových programů je 

systematicky hodnoceno. Důvodem bývá časová a finanční náročnost takového hodnocení. 

Toto hodnocení by však nemělo být vynecháváno, jelikož poskytuje zpětnou vazbu nejen 

organizaci, ale také účastníkům teambuildingu, kteří mají možnost sledovat svůj osobní 

rozvoj.  

Hodnocení týmových dovedností se věnuje Hayes (2005), podle kterého je důležité 

zohlednit šest bodů:  

1. porozumění procesu týmové spolupráce,  

2. skutečnost, že může dojít ke zkreslení vlastním pohledem na věc,  

3. důležitou roli přímého pozorování,  

4. neexistenci univerzálního nástroje pro hodnocení týmů,  

5. vhodnost kombinace vnějšího a vnitřního hodnocení,  

6. validitu výsledků hodnocení.  

 

Kromě teambuildingu se můžeme setkat s jinými aktivitami, které mají stejný účel. 

Například Ray a kol. (2017) představují metodu nazvanou Team advantage, která 

kombinuje teambuilding s pravidelným koučováním týmu. Metoda má čtyři fáze, které 

nyní v krátkosti představím.  

1. První fáze spočívá v zapojení vedoucího týmu do koučování, hodnocení týmu a 

provedení rozhovorů se všemi členy externími kouči. Ti následně poskytnou 

shrnutí vedoucímu týmu.   
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2. V této fázi je týmu představen plán workshopu. Externí kouči toto setkání facilitují. 

V rámci druhé fáze je vytvořen tzv. herní plán, který slouží k provázání 

teambuildingu s konkrétními cíli týmu. Zpravidla obsahuje procesy, které je 

v rámci týmu potřeba zlepšit a na které se aktivity budou zaměřovat.   

3. Třetí fázi považují autoři za klíčovou. Tato fáze zahrnuje několik setkání 

s externími kouči. Koučování probíhá individuálně i v týmu a jeho cílem je podpora 

týmu v implementaci získaných vědomostí a dovedností do praxe.  

4. Poslední fáze spočívá ve sledování dosahování výsledků týmy a využívání 

získaných dovedností. V tuto chvíli je možné navázat další metody nad rámec 

Team advantage, které ještě více podpoří rozvoj týmu a hodnocení dosažení 

pokroku.        

Přestože se s týmy a teambuildingem můžeme setkat především v oblasti sportu, 

budování týmu se stále častěji věnují nejrůznější organizace. Myšlenka je ve všech 

oblastech stejná, a to že tým jako celek může dosáhnout mnohem vyššího výkonu, než jen 

součtu výkonu jednotlivců, kteří ho tvoří (Beauchamp, McEwan, Waldhauser, 2017).    

 V praxi je možné se s pojmem teambuilding setkat poměrně často, jeho obsah se 

však může výrazně lišit. Mé vlastní vymezení teambuildingu kombinuje přístupy výše 

uvedených autorů. Domnívám se, že by se teambuilding měl zaměřovat na zlepšení týmové 

spolupráce, vzájemné poznávání členů, vytváření důvěry a zlepšování komunikace s cílem 

zvýšit efektivitu týmu. Často však bývají jako teambuilding označovány všechny akce, 

kterých se pracovní tým účastní, ať už se jedná o výlet či společné grilování. To 

koresponduje s tvrzením Zahrádkové (2005), která uvádí, že se můžeme setkat vzrůstající 

tendencí zahrnovat pod pojem teambuilding jakoukoliv skupinovou aktivitu. Z toho 

důvodu jsem se v praktické části zajímala nejen o to, zda v organizacích probíhají aktivity 

nazvané teambuilding, ale také jak přesně vypadají. Výsledky jsem následně porovnávala 

s teoretickým vymezením tohoto pojmu a zjišťovala jsem, do jaké míry těmto teoretickým 

konceptům odpovídají.  

2.2. Historický vývoj                                                                                                       

S teambuildingovými aktivitami se v České republice můžeme setkat přibližně od 

roku 1989, kdy tyto aktivity začaly být nabízeny různými agenturami. V prvních letech se 

o ně zajímali především lidé pracující v zahraničních organizacích, kteří už měli zkušenosti 

s teambuildingem například z Anglie (Hotváthová, 2008).     
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V současné době zájem o teambuildingové aktivity roste a organizací, které si 

uvědomují jejich přínos, stále přibývá (Horváthová, 2008). Neustálý nárůst institucí, které 

se zabývají navozováním různých sociálních situací, ve kterých dochází k interakci a 

komunikaci mezi účastníky, lze vysvětlit skutečností, že ubylo příležitostí k přirozeným 

sociálním situacím. Kvůli zmenšování rodin děti často nemají možnost vzájemně 

pozorovat své chování a komunikaci mezi dospělými různých generací. Také rozšíření 

televize, mobilních telefonů a počítačů má za následek ubývání příležitostí k přímému 

kontaktu s lidmi. Skupinové aktivity tak slouží mimo jiné ke kompenzaci ubývajících 

příležitostí k získání důležitých sociálních dovedností (Hermochová, 2006).    

 Současně si můžeme také všimnout zvyšující se důležitosti týmové práce. Potvrzuje 

se tak myšlenka, že to nejsou finanční zdroje či technika, nýbrž lidé a jejich efektivní 

využití, kteří mají hlavní podíl na konkurenceschopnosti organizací. V organizacích se řeší 

stále obtížnější úkoly, pro jejichž řešení je nutná spolupráce mnoha odborníků 

(Horváthová, 2008). V následující kapitole představím teambuildingové aktivity, kterými 

je možné spolupráci zlepšit.         

3. Teambuildingové aktivity  

Bond (2012) uvádí, že teambuildingové aktivity mohou odstraňovat potenciální 

překážky tím, že povzbuzují účastníky ke sdílení nápadů a vzájemné spolupráci mimo 

běžné pracovní prostředí. Tyto aktivity účastníkům nabízejí příležitost sdílet osobní 

informace, jako jsou jejich zájmy či rodina. Také mohou poskytovat motivaci, zvyšovat 

morálku a budovat důvěru mezi členy týmu. Podle Murphyho (2016) mají teambuildingové 

aktivity také schopnost odbourávat stres a jsou zdrojem společných zážitků. Pojmy 

aktivity, cvičení a hry bývají zaměňovány, jelikož terminologie není zcela jednotná 

(Hermochová, 2006).                                                                                                              

Murphy (2016) uvádí pět tipů, které mohou kvalitu teambuildingu zlepšit.  

1.  Zjistěte zájmy týmu, abyste mohli vybrat vhodnou teambuildigovou aktivitu.  

2. V návaznosti na zvolenou aktivitu vyberte místo, které bude této aktivitě 

vyhovovat.  

3. Spolupracujte s neziskovými organizacemi a udělejte tak z teambuildingu veřejně 

prospěšnou činnost.  

4. Zahrňte do teambuildingu relaxační aktivity, které snižují stres.   

5. Slaďte teambuildingové aktivity s hodnotami organizace.  
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Další tip uvádí Clegg a Birch (2005), podle kterých pomáhá zvyšovat účinek 

teambuildingových aktivit odměňování. Lidé každého věku rádi soutěží a proto je malá 

odměna vhodnou motivací. Měly by být však spíše symbolické a v ideálním případě by 

měli být odměněni všichni účastníci. Jako vhodnou odměnu autoři uvádí sladkosti. Ty mají 

dvojí účinek – psychologický jako odměna a zároveň jsou zdrojem cukru, tedy energie. 

 Všechny teambuildingové aktivity mají společnou uvolněnou atmosféru, díky které 

je podporována fantazie a tvořivost účastníků. Jejich význam pro skupinu však může být 

odlišný – aktivity mohou být podnětem pro zahájení rozpravy na určité téma, sloužit 

k lepšímu zapamatování informací, přispět k řešení problému či sloužit k demonstraci 

určitého aktuálního téma. Využití jednotlivých teambuildingových aktivit je vždy nutné 

předem zvážit a vybrat takové, které povedou k požadovanému výsledku (Hermochová, 

2006).            

 Miller (2007) uvádí sedm kroků, kterých je vhodné se držet pro úspěšné provedení 

teambuildingu. Tyto kroky jsou včetně jejich načasování uvedeny v Tab. 5.  

 

Tabulka 5. Sedm kroků pro úspěšný teambuilding                                                                 

Krok Načasování Aktivita 

1. před zahájením výběr vhodné aktivity pro tým 

2. před zahájením příprava teambuildingové aktivity 

3. v průběhu vysvětlení aktivity týmu 

4. v průběhu ověření správného pochopení členy týmu 

5. v průběhu průběh aktivity 

6. v průběhu rozprava o aktivitě 

7. po skončení 
využívání získaných znalostí a dovedností v pracovních 

procesech 

Zdroj: vlastní zpracování podle Millera (2007) 

 

 Clegg a Birch (2005) ve své publikaci nabízí 70 aktivit, které zlepšují vztahy a 

vzájemnou spolupráci v týmech. Uvádí, že jejich použitím je možné zlepšit výkonnost 

týmu, kvalitu jeho práce a navíc se pobavit. Tyto aktivity je možné rozdělit na 

seznamovací, zahřívací a odpočinkové. V následující části představím ukázkovou aktivitu 

z každé ze tří skupin, které autoři uvádí.  
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3.1. Seznamovací aktivity  

Tento typ aktivit slouží k odstraňování bariér mezi lidmi v týmu. Jejich cílem je 

eliminovat nervozitu a zábrany, které mohou týmovou spolupráci brzdit. Seznamovací 

aktivity mají nejčastěji povahu her, během kterých se účastníci snaží zjistit informace o 

ostatních, například jejich jména a zájmy. Členové týmu se tak přestávají navzájem 

považovat za cizince a začínají tvořit soudržný tým (Clegg, Birch, 2005). Příklad 

seznamovací aktivity je uveden v Tab. 6. 

 

Tabulka 6. Seznamovací aktivita Které jsem zvíře? 

Název Které jsem zvíře? 

Příprava Je vhodné si připravit stopky. 

Délka hry Cca 2,5 min. na každého účastníka. 

Prostředí Místnost, ideálně se stoly do kruhu. 

Hráči Jedna skupina. 

Popis aktivity 

Účastníci budou mít dvě minuty na to, aby si rozmysleli, které zvíře 

jejich osobnost nejvíce vystihuje. Svou volbu by měli být schopni 

ostatním zdůvodnit. Následně bude mít každý 30 vteřin na to, aby 

charakteristiku vybraného zvířete ostatním zdůvodnil. 

Zpětná vazba 
Vedoucí aktivity sleduje čas a dbá na to, aby nikdo z účastníků 

nepřesáhnul stanovený časový limit. 

Účel hry 
Jedná se o seznamovací aktivitu, během které o sobě účastníci ostatním 

něco prozradí neobvyklým způsobem. 

Varianty 

Je možné vyzvat účastníky, aby se průběžně posazovali co nejblíže 

zvířatům, která jsou pro ta jimi vybraná "přátelská" a co nejdále od těch 

"nepřátelských". Docílí se tak situace, kdy účastníci více poslouchají 

ostatní a nesoustředí se pouze na to, co řeknou, až na ně přijde řada. 

Zdroj: vlastní zpracování podle Clegg, Birch, 2005, s. 24 
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3.2. Zahřívací aktivity  

Cílem tohoto typu aktivit je zvýšit energii týmu, která napomáhá snadnějšímu 

dosahování cíle. Nejčastěji jsou založeny na fyzické aktivitě a smíchu, které odstraňují 

únavu a stimulují tělo k vyššímu výkonu. Zahřívací aktivity se hodí převážně pro týmy, 

které pracují vsedě v kancelářích, proto je vhodné účastníky zvednout ze židlí nebo vyvést 

ven z budovy (Clegg, Birch, 2005). Příklad zahřívací aktivity je znázorněn v Tab. 7.   

 

Tabulka 7. Zahřívací aktivita Dostanou se ovečky do ohrady? 

Název Dostanou se ovečky do ohrady? 

Příprava Páska na zavázání očí pro každého účastníka. 

Délka hry Cca 10 - 15 minut. 

Prostředí Ideálně venkovní prostor nebo velká místnost. 

Hráči Alespoň dvě skupiny. 

Popis aktivity 

Cílem aktivity je, aby jeden člen týmu (ovčák) dovedl ostatní (ovečky) s 

páskou přes oči do vytvořené ohrady. Ovčák ovládá ovce pomocí 

pískání nebo jiných signálů, které si tým domluví, ale musí se jednat o 

slova či pokřiky, které nedávají smysl. 

Zpětná vazba 
Ideálním prostorem pro tyto aktivity je venkovní prostranství a je 

vhodné si na ni vyčlenit dostatek času. 

Účel hry 

Kromě toho, že je hra velmi zábavná, umožňuje účastníkům stanovit si 

pravidla pro komunikaci. Po skončení aktivity je vhodné rozebrat 

důvody, proč bylo jedno družstvo lepší než druhé. 

Varianty 
Skupiny mohou aktivitu dělat současně nebo každá zvlášť. Ovečky se 

mohou buď držet, nebo je ovčák může oslovovat jmény. 

Zdroj: vlastní zpracování podle Clegg, Birch, 2005, s. 44 
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3.3. Odpočinkové aktivity                                                                                              

Tento druh aktivit je vhodný ve chvíli, kdy tým delší dobu řeší nějaký náročný 

problém a uvízne na mrtvém bodě. Odpočinkové aktivity umožňují problém na chvíli 

odložit, získat od něj odstup a poté se na něj podívat z jiného úhlu. Cílem je tedy překonat 

běžný způsob myšlení pomocí kreativity, což může být obtížné. Členové týmu v takovéto 

situaci většinou namítají, že nechtějí být rušeni a potřebují se na práci soustředit. Pokud se 

však řešení problému nedaří, vyplatí se krátkodobě odvést pozornost jiným směrem 

(Clegg, Birch, 2005). Příklad odpočinkové aktivity je uveden v Tab. 8.  

 

Tabulka 8. Odpočinková aktivita Kreslíme zvířata                       

Název Kreslíme zvířata 

Příprava Několik archů papíru. 

Délka hry Cca 6 minut. 

Prostředí Nejméně dva stoly a dostatek místa na pohyb kolem nich. 

Hráči Alespoň čtyři. 

Popis aktivity 

Na začátku jsou účastníci rozděleni do skupin se stejným počtem hráčů. 

Papíry je vhodné rozdělit čarami na čtyři části a každá skupina nakreslí 

do vrchního pruhu hlavu libovolného zvířete. Poté se papír přeloží, týmy 

přejdou k sousednímu stolu a do druhé části se nakreslí krk zvířete. 

Stejným způsobem se pokračuje s třetí částí papíru, kam se kreslí dolní 

část těla a do spodní části nohy / ocas zvířete. Poté se týmy vrátí k 

původnímu papíru, rozloží jej a vymyslí příběh o vytvořeném zvířeti, 

které představí ostatním hráčům. 

Zpětná vazba 
Při této hře lze jen velmi těžko určit vítěze, proto je vhodné odměnit 

všechny hráče nebo nejoriginálnější komentář. 

Účel hry 
Představování vytvořených zvířat podněcuje kreativitu hráčů a navíc se 

při hře účastníci pobaví. 

Varianty 
Místo zvířete je možné kreslit lidskou postavu, ale výsledek se nedá tak 

dobře komentovat. 

Zdroj: vlastní zpracování podle Clegg, Birch, 2005, s. 59 
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3.4. Digitální teambuildingové aktivity  

Speciálním druhem teambuildingových aktivit, se kterými se můžeme setkat, jsou 

aktivity digitální, ke kterým se využívají mobilní telefony, tablety a jiná zařízení. Chen 

(2012) ve své publikaci nabízí 50 aktivit, které rozděluje do devíti skupin podle účelu, ke 

kterému mají sloužit. Každou z těchto skupin nyní v krátkosti představím.  

1. Icebreakery 

Tento typ aktivit, který bývá v českém jazyce označován jako tzv. ledolamky, 

slouží především k seznámení účastníků. Aktivity se mohou zaměřovat na zapamatování 

jmen či zjišťování nových informací o členech týmu.    

2. Řečnické aktivity 

K vybudování týmu je potřeba dobrá komunikace, kterou je možné natrénovat. 

K tomu slouží aktivity, které se zaměřují na prezentační dovednosti, jelikož komunikace a 

důvěra jsou základními kameny týmové spolupráce. Právě na posílení důvěry v týmu je 

zaměřená další skupina teambuildingových aktivit.  

3. Důvěra 

Důvěra v týmu usnadňuje spolupráci a pomáhá dosáhnout lepších výsledků, než 

kterých by dosáhli členové týmu jednotlivě. Přestože je utváření důvěry dlouhodobou 

záležitostí, existují teambuildingové aktivity, které pomáhají v jejím posílení.  

4. Zvyšování výkonu 

Pomocí zlepšení komunikace a důvěry uvnitř týmu je možné dosáhnout výrazného 

zlepšení jeho výkonu. Tento typ aktivit spočívá v měření času potřebného k vyřešení úkolů 

a patří mezi oblíbené, jelikož členové týmu vidí výsledek v podobně zkracování doby, za 

kterou jsou schopni úkol vyřešit. Dochází tak k zvyšování jejich motivace.  

5. Řešení problémů 

Schopnost účinně řešit problémy je jednou z klíčových schopností úspěšných týmů. 

Tento druh aktivit má za cíl pomoci týmům rozvíjet nové přístupy k řešení problémů, díky 

kterým budou schopny se vyhnout pocitu jejich neřešitelnosti.   
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6. Kreativita a inovace 

Určitá dávka kreativity a inovativního přístupu pomáhá týmům nejen k řešení 

problémů, jak bylo uvedeno výše, ale také k vytváření nových produktů či služeb. Tento 

typ teambuildingových aktivit slouží k zlepšení schopnosti improvizace, která může vést 

k neotřelým vynálezům.  

7. Spolupráce 

Je to právě spolupráce, která je klíčem k úspěšnému fungování týmu. Nejedná se 

však pouze o spolupráci v rámci týmu. Tyto aktivity se zaměřují na vzájemnou spolupráci 

mezi dvěma a více týmy, která může vést ke kvalitním výsledkům.   

8. „Epický“ teambuilding  

Termínem „EPIC Team Building“ jsou v knize označovány aktivity, které mají 

zásadní dopad na tým. Jedná se o nezapomenutelné aktivity, jejichž příprava může trvat 

dny až měsíce. Mohou vycházet z jiných aktivit, ale je to právě detailní propracování a 

přizpůsobení na míru konkrétnímu týmu, které je povýší na tuto úroveň.    

9. Závěrečné aktivity  

Tento typ aktivit je velmi důležitý, jelikož zpravidla uzavírá teambuildingové akce. 

Jejich cílem je pozitivně ukončit teambuilding a zdůraznit to nejdůležitější, co si z něj 

členové týmů odnáší. V ideálním případě by se mělo jednat o pozitivní zážitek, který jim 

poskytnul příležitost zlepšit své schopnosti, pomocí kterých se budou v práci dále 

zdokonalovat.            

 Výše uvedené aktivity, které představuje Chen (2012), mohou sloužit jako 

alternativa typických teambuildingových aktivit, případně jako jejich doplnění. Domnívám 

se, že jsou užitečnou náhradou za typické teambuildingové aktivity v případě, že se 

jednotliví členové týmu nachází na odlišných místech a není možné, aby se fyzicky 

potkali. Kniha totiž nabízí teambuildingové aktivity, které lze uskutečňovat online, 

například přes webovou kameru. Tabulka 9 znázorňuje příklad digitální aktivity ze skupiny 

icebreakerů.       
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Tabulka 9. Digitální teambuildingová aktivita Já v 140 znacích  

Název Já v 140 znacích.  

Příprava 
Rozeslání instrukcí, zprostředkování videokonference. Každý člen týmu 

musí mít zařízení, které přenos umožní (notebook, mobilní telefon).  

Délka hry Cca 10 minut.  

Prostředí Online prostor.  

Hráči Alespoň dva.  

Popis aktivity 

Každý z účastníků má 5 minut na to, aby o sobě něco napsal, je ale 

omezený maximální délkou sdělení 140 znaků. Je na každém, zda 

napíše, odkud pochází, jaké jsou jeho koníčky či nějakou zajímavost o 

sobě.  

Zpětná vazba 
Po skončení si účastníci mohou vyzkoušet, zda si zapamatovali jména 

svých kolegů a některé informace o nich.  

Účel hry 

Jedná se o aktivitu, která je vhodná pro nově vytvořený tým. Během této 

aktivity budou mít členové týmu možnost poznat ostatní členy týmu, 

jejich jména a základní informace o nich. 

Varianty 

V případě, že účastníci nemají k dispozici přenos obrazu, může aktivita 

probíhat pouze prostřednictvím chatu. Členové týmu mohou 

k informacím o sobě přidat svou fotografii.  

Zdroj: vlastní zpracování podle Chen, 2012, s. 9 – 11               

Poslední rozdělení teambuildingových aktivit, které představím, dělí aktivity do 

několika skupin podle účelu, ke kterému slouží (Svatoš, Lebeda, 2005):    

 icebreakery. Jedná se o krátké aktivity, které jsou vhodné na začátek 

teambuildingvých programů. Slouží především k seznámení nových členů 

týmu a uvolnění napjaté atmosféry.  

 problem solving aktivity. Tento typ aktivit spočívá v zadání úkolu, na jehož 

řešení se musí tým společně podílet. Na konec je vhodné zařadit reflexi 

průběhu řešení úkolu a případná zjištění, která poslouží pro podobné situace 

v budoucnosti.  
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 terénní strategické týmové hry. Jedná se o hry zaměřené na týmovou 

spolupráci a komunikaci, ve kterých soutěží více týmů. Po nich opět probíhá 

reflexe spolupráce členů týmu.  

 lanové překážky. Aktivity zaměřené na překonávání těchto typů překážek 

mají za cíl zvýšit vzájemnou důvěru mezi členy týmu.  

 outdoorové sporty. Stejně jako předchozí skupina aktivit, i tyto se zaměřují 

na podporování důvěry v týmu. Jedná se totiž o sporty, které mohou 

vyvolávat pocity strachu, jako je např. rafting.  

 konstrukční skupinové úkoly. Tyto aktivity slouží k rozvoji kreativity a 

zlepšení spolupráce prostřednictvím vytváření určených předmětů pouze 

s omezenými prostředky.  

 komunikační programy. Aktivity tohoto typu mají za cíl zlepšit komunikaci 

ve skupině pomocí úloh, jejichž řešení vyžaduje pečlivé předávání 

informací a spolupráci.  

 programy na podporu důvěry. Tyto aktivity spočívají ve zprostředkování 

situace, ve které se musí členové týmu plně spolehnout na ostatní.  

 kreativní programy. Jejich cílem je spolupráce týmu na výrobě předmětů, 

které mohou posloužit také jako památka na společnou teambuildingovou 

akci.  

 společenské programy. Tyto aktivity slouží ke společnému zakončení 

teambuildingu.  

Při porovnání těchto aktivit s výše uvedeným rozdělením podle Chena (2012) si 

můžeme všimnout, že se některé skupiny překrývají. Důvod spatřuji ve skutečnosti, že se 

v literatuře se můžeme setkat s velkým množstvím teambuildingových aktivit a jejich 

různými rozděleními.        

 V následující kapitole představím pojem společenská odpovědnost firem a budu se 

zabývat možnostmi, které poskytuje jeho propojení právě s teambuildingovými aktivitami.     
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4. Společenská odpovědnost firem        

V této kapitole představím pojem společenská odpovědnost firem a uvedu ho 

v historických souvislostech. Budu se zabývat vlivem sociálních sítí na tuto oblast, který se 

projevuje zejména ve sféře virtuálního dobrovolnictví a aktivismu. V rámci společenské 

odpovědnosti firmy spolupracují s neziskovými organizacemi, což je oblast, kterou rovněž 

zmapuji a v závěru kapitoly představím pojem filantropický teambuilding.    

4.1. Definice pojmu                                                                                                          

Pojem společenská odpovědnost firem je českým ekvivalentem anglického názvu 

corporate social responsibility (CSR). Stejně jako u pojmu předchozího, i zde se můžeme 

setkat s různými definicemi.         

 Evropská komise (European Commission), která je výkonným orgánem Evropské 

unie, definuje společenskou odpovědnost firem následujícím způsobem: „společenskou 

odpovědností podniků se rozumí dobrovolné, tedy zákonem nepředepsané úsilí podniků 

jednat při své běžné obchodní činnosti tak, aby bylo dosaženo sociálních a ekologických 

cílů“ 
3
 (Evropská komise, 2017, online).        

 Za velmi zajímavou považuji definici Alexandra Dahlsruda z práce How Corporate 

Social Responisibility is definded: an Analysis of 37 definitions (2008), kterou uvádí Kunz 

(2012). Dalhlsrud analyzoval desítky definic společenské odpovědnosti firem a určil pět 

základních oblastí, které se v definicích objevovaly nečastěji:  

a) environmentální,  

b) sociální,  

c) ekonomickou,  

d) stakeholdery,  

e) dobrovolnost.  

Jones (2014) uvádí, že si v současné době již některé firmy uvědomují, že dobré 

výsledky a společensky odpovědné chování si vzájemně neodporují a není možné se 

soustředit pouze na ziskovost. Společenská odpovědnost se stává výrazným trendem 

v dnešním podnikatelském světě, ale rozhodně se nejedná o nový fenomén. Jak uvedli 

například Collier a Esteban (2007) již před jedenácti lety, CSR nemá velký dopad jen na 

zákazníky, ale i na zaměstnance samotné. Motivace zaměstnanců a jejich angažovanost se 

odvíjí od toho, do jaké míry je politika CSR v souladu s jejich hodnotami.   

                                                           
3
 Dostupné z: < http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=cs> [cit. 16.11.2017] 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=cs
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=cs
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 To dokazuje například studie, která byla zveřejněna v akademickém časopise 

Gestão de Negócios (Baraibar-Diez, Luna Sotorrío, 2018). Autoři na 22 španělských 

organizacích v letech 2002 - 2015 zkoumali vztah mezi zaváděním CSR aktivit a 

vytvářením pověsti společnosti. Studie důležitost tohoto vztahu nejen potvrdila, ale navíc 

poukázala na velký vliv transparentnosti jednání organizace, která je pro její pověst 

zásadní. S důležitostí transparentnosti se ztotožňuje také Jones (2014), podle kterého firmy, 

které se chovají transparentně, působí na spotřebitele věrohodně a jednají rychle, což 

upevňuje jejich pozici na trhu.    

 

4.1.1. Tři pilíře společenské odpovědnosti   

Společenská odpovědnost firem je komplexní koncept, který je postaven na třech 

základních pilířích (tzv. triple bottom line). Můžeme se také setkat s používáním konceptu 

3P, který označuje jednotlivé části – profit, people a planet.  Tři pilíře jsou následující 

(Srpová, Kunz, Mísař, 2012):   

1. Ekonomický pilíř (profit). Do ekonomické oblasti spadají zásady etického chování 

všech zaměstnanců firmy, vyhýbání se korupci a budování vztahů se zákazníky.   

2. Sociální pilíř (people). Sociální oblast zahrnuje humanizaci práce, ochranu zdraví a 

bezpečnosti zaměstnanců, jejich vzdělávání a zaměstnanecké benefity.  

3. Environmentální pilíř (planet). Environmentální oblast se týká ochrany životního 

prostředí a omezení negativních dopadů na něj. Můžeme zde zahrnout také 

dodržování normy ISO 14 000 a EMAS, což jsou systémy environmentálního 

managementu.  

 

Alternativní přístup ke konceptualizaci společenské odpovědnosti firem nabízí 

Cragg, Schwartz a Weitzner (2009). Ti navrhují přístup, který je založen na třech oblastech 

– ekonomické, právní a etické. Tyto oblasti znázorňují pomocí Vennova diagramu, ve 

kterém překrytím těchto tří základních oblastí vznikne sedm kategorií společenské 

odpovědnosti. Tento diagram je zobrazen na Obr. 1.  

 

 

 

 

 

 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~bth%7C%7Cjdb~~bthjnh%7C%7Css~~JN%20%22Revista%20Brasileira%20de%20Gestão%20de%20Negócios%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~bth%7C%7Cjdb~~bthjnh%7C%7Css~~JN%20%22Revista%20Brasileira%20de%20Gestão%20de%20Negócios%22%7C%7Csl~~jh','');
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Obrázek 1. Model tří oblastí společenské odpovědnosti firem 

 

Zdroj: Cragg, Schwartz a Weitzner, 2009, s. 509                                  

 

Při porovnání tohoto modelu s výše uvedeným 3P modelem (Srpová, Kunz, Mísař, 

2012) můžeme zaznamenat uvedení ekonomické oblasti jako jednoho ze tří pilířů v obou 

modelech. U zbylých dvou oblastí dochází k významnému vzájemnému prolínání, jelikož 

sociální a environmentální pilíře 3P modelu se z části překrývají s právní oblastí tří 

složkového modelu. Jak uvádí Cragg, Schwartz a Weitzner (2009), pouze velmi malé 

množství aktivit lze považovat za čistě právní, jelikož většina těchto činností je zároveň 

považována za etické. Jedná se například o upozornění na obalech tabákových výrobků, že 

jsou zdraví škodlivé. Právní složka modelu se však dostává do rozporu s definicí 

společenské odpovědnosti firem od Evropské komise, podle které se jedná o zákonem 

nepředepsané úsilí organizací.         

 Kotler a Lee (2005) uvádí šest hlavních činností, v rámci kterých bývá 

uskutečňována většina společensky odpovědných aktivit. Jedná se o propagační akce 

zaměřené na zvýšení povědomí o určité problematice, spolupráci s neziskovými 

organizacemi, sociální marketing zacílený na změnu nežádoucího chování, firemní 

filantropii, komunitní dobrovolnictví a společensky odpovědné obchodní praktiky.  

 Společenská odpovědnost firem se v čase vyvíjí, proto v následující podkapitole 

představím její jednotlivé epochy.    
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4.2. Historický vývoj                                                                                                   

Jones (2014) rozděluje vývoj CSR do tří epoch:  

1. Věk image  1990 – 2000 

První epocha je charakteristická vytvářením nových komunikačních strategií, které 

měly u spotřebitelů vyvolat dojem, že se o CSR zajímají, přestože chování firem zůstalo 

beze změny. Do popředí se dostávaly především vztahy firem k životnímu prostředí. 

K označování klamání veřejnosti prostřednictvím marketingových kampaní se začaly 

používat pojmy „greenwashing“ a „nicewashing“.       

 Pojem „greenwash“ je podle Oxfordského slovníku označení pro „dezinformace 

rozšiřované organizací tak, aby vytvářely veřejnou představu odpovědnosti k životnímu 

prostředí“
4
. Skutečnost, že se stále jedná o aktuální téma, dokazuje například článek Does 

Greenwashing Pay Off?? (Berrone, Fosfuri, Gelabert, 2017), ve kterém autoři uvádí, že 

ekologické aktivity firmám slouží k získání legitimity v oblasti životního prostředí. Také 

zmiňují intenzivní kontrolu firem ze strany neziskových organizací, které proti 

„greenwashingu“ bojují.   

2. Věk výhod  2000 – 2010 

Růst počtu nespokojených spotřebitelů dovedl některé firmy k myšlence, že pokud 

by se skutečně začaly chovat odpovědněji k životnímu prostředí a celé společnosti, mohly 

by tím získat konkurenční výhodu. Některé nové firmy, jejichž základní filosofií bylo 

právě společensky odpovědné chování, se dočkaly velkého úspěchu. Příkladem takové 

společnosti je například potravinový řetězec Whole Foods Market, který je založen na 

myšlence, že firmy, stejně jako jednotlivci, musí převzít svůj podíl odpovědnosti za to, že 

jsme nájemci Země
5
.  

 

 

 

                                                           
4
 Dostupné z: < https://en.oxforddictionaries.com/definition/greenwash> [cit. 03.04.2018], vlastní 

překlad 
5
 Dostupné z < http://www.wholefoodsmarket.com/mission-values/core-values/sustainability-and-

our-future > [cit. 12.12.2017]  

http://www.wholefoodsmarket.com/mission-values/core-values/sustainability-and-our-future
http://www.wholefoodsmarket.com/mission-values/core-values/sustainability-and-our-future
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3. Věk škod  2010 – současnost 

Třetí epocha vývoje CSR je a bude dobou, kdy bude docházet k potrestání těch 

firem, které se nechovají odpovědně vůči společnosti. Rozvoj informačních technologií 

umožnil spotřebitelům nejen získat o firmách mnohem více informací, ale také zakročit 

vůči těm, které jsou ke společenské odpovědnosti lhostejné. To vytváří na firmy tlak, aby 

se nezaměřovaly pouze na výsledky a zisk, ale také na dopady aktivit, které k nim vedou. 

Tento tlak ze strany spotřebitelů je často uskutečňován prostřednictvím sociálních sítí, 

jejichž vlivu na CSR se budu věnovat v následující kapitole.     

 Ačkoliv se výše uvedené rozdělení CSR podle Jonese (2014) zaměřuje pouze na 

několik posledních desetiletí, dá se předpokládat, že počátky společensky odpovědných 

aktivit lze nalézt podstatně dříve. V České republice se můžeme se společensky 

odpovědným podnikáním setkat již na konci devatenáctého století v souvislosti 

s aktivitami obuvnického podniku Baťa, které přispěly k rozvoji Zlína a celého regionu. 

Principy společensky odpovědného chování byly součástí vize firmy již od jejího vzniku 

(1894) a můžeme zde nalézt aktivity z ekonomické, sociální i environmentální sféry. Jako 

příklad je možné uvést podporu výzkumu, vývoje a inovací, boj proti korupci, podporu 

vzdělávání pracovníků, velkou pozornost věnovanou bezpečnosti práce a šetrné 

hospodaření a materiálem (Srpová, Kunz, Mísař, 2012).        

 Z výzkumů v oblasti společenské odpovědnosti firem v České republice vyplývá, že 

pozornost věnovaná této tematice stále vzrůstá, přesto je vyšší u organizací napojených na 

zahraničí například v rámci nadnárodní spolupráce. Mezi nejčastější důvody, které 

organizace uváděly jako překážky vyššího zapojení do CSR aktivit, patří například obavy 

z vysokých nákladů, nedostatek pracovníků či vnitřní motivace (Srpová, Kunz, Mísař, 

2012).   

4.3. Vliv sociálních sítí  

„Sociální média dala lidem fascinující nástroj, jehož pomocí mohou nutit firmy 

k čestnému chování, sdílet informace a především iniciovat kampaně a hnutí, jejichž cílem 

je podpořit nebo naopak zničit firmy, vůdčí osobnosti nebo vlády, které se jim „líbí“ či 

„nelíbí“ (Jones, 2014, s. 19). Díky sociálním sítím se tyto aktivity navíc dějí velmi rychle. 

Zatímco v minulosti musel člověk při účasti na jakémkoliv hnutí vynaložit značné úsilí a 

často byl v nebezpečí, v dnešní době není nutné ani opustit domov.   
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Tento aktivismus na sociálních je bezpochyby užitečným nástrojem při prosazování 

jakýchkoliv změn, nicméně má i své stinné stránky. Jak uvádí Uldam (2018), působení na 

sociálních médiích s sebou nese riziko ochrany soukromí. Problematiku uvádí na příkladu 

společnosti, která monitoruje aktivisty, kteří kritizují její program společenské 

odpovědnosti a označují ho za „greenwashing“. Sociální média tak poskytují aktivistům 

prostor k viditelnému vyjádření, ale s rizikem, že budou monitorováni firmami.  

 Jones (2014) zdůrazňuje roli sociálních médií, která mohou sloužit k organizaci 

masových hnutí. Jako příklad uvádí iniciativu One Million Voices Against FARC, kterou 

zorganizoval Oscar Morales. Tato iniciativa vyvrcholila v jednu z největších 

protiteroristických demonstrací, které se 4.2.2008 zúčastnilo 12 milionů lidí ve 200 

městech celkem 40 zemí.         

 Paradoxní je, je právě sociální síť Facebook, na které aktivismus velmi často 

probíhá, se sama stala terčem kampaně organizace Greenpeace v letech 2010-2011, která 

firmu Facebook kritizovala za využívání elektrické energie z uhelných elektráren. Do 

kampaně, která požadovala přechod firmy na využívání elektrické energie z obnovitelných 

zdrojů, se zapojilo přes 700 000 lidí z celého světa
6
. Taktikami online mobilizace 

organizace Greenpeace se ve své případové studii věnují Katz-Kimchi a Manosevitch 

(2015). Výsledkem této kampaně je nejen přechod Facebooku k energii z obnovitelných 

zdrojů, ale také spolupráce s Greenpeace na podpoře obnovitelných zdrojů energie
7
.   

4.3.1. Virtuální dobrovolnictví  

V souvislosti s rostoucím vlivem sociálních sítí a aktivismem se můžeme setkat 

také s pojmem virtuální dobrovolnictví nebo online dobrovolnictví, které „obnáší 

dobrovolnou, neplacenou práci vykonávanou prostřednictvím internetu“ (Pospíšilová, Frič, 

2010, s. 102). Jedná se například o údržbu webových stránek, výzkumnou činnost, 

fundraising
8
 a další (Pospíšilová, Frič, 2010).   

 

 

                                                           
6
 Dostupné z < https://www.greenpeace.org/archive-international/en/campaigns/climate-

change/cool-it/ITs-carbon-footprint/Facebook/ > [cit. 03.01.2018]  
7
 Dostupné z < https://www.greenpeace.org/archive-international/en/news/features/Victory-

Facebook-friends-renewable-energy/> [cit. 03.01.2018]  
8
 Fundraising je „soubor činností zaměřených na zdrojové zajištění neziskové organizace založené 

za účelem konkrétního poslání“ (Boukal a kol., 2013, s. 15).               
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Virtuální dobrovolníci v České republice tvoří přibližně 1 % občanů nad 15 let, 

přičemž bylo zjištěno, že velká část těchto osob je zároveň formálními dobrovolníky (56 

%) či členy organizací občanské společnosti (67 %). Nejčastěji jsou virtuální dobrovolníci 

mladšího věku, nejčetnější věková kategorie je 25 – 34 let. Virtuální dobrovolnictví se také 

pojí s vyšším vzděláním, obvykle se středoškolským a vysokoškolským. Zajímavé je, že 

zde nalézáme silnější vztah mezi vyššími stupni vzdělání, než je tomu u formálního 

dobrovolnictví. Tato skitečnost nejen podporuje myšlenku o virtuálním dobrovolnictví jako 

o novém typu dobrovolnictví, ale také vyvrací tezi o upadajícím zájmu o dobrovolnictví 

(Pospíšilová, Frič, 2010).   

4.3.2. Aktivismus vs. slacktivismus                                                                        

 Sociální internetová média prokázala svou účinnost při vytváření virtuálních 

komunit, šíření hodnot, informací a při mobilizaci veřejnosti s cílem podpory řešení 

problémů. Virtuální aktivismus se v mnoha případech ukázal jako velmi efektivní a 

dostává se do centra pozornosti, přičemž nejčastěji bývá zdůrazňována jeho provozní 

nenáročnost. Jedná se totiž o velmi pohodlnou formu aktivismu, která se dá vykonávat 

z domova (Frič, Vávra, 2012).         

 Při debatě o aktivismu se proto můžeme setkat s pojmem „slacktivismus“ (z angl. 

slacktivism), který vznikl spojením slov „slacker“ (lenoch) a „activism“ (aktivismus). 

Podle McCaffertyho (2011) se slacktivismus vyznačuje vyjadřováním podpůrných gest, 

jako je podpis elektronických petic či přeposílání informací. Se slacktivismem se můžeme 

často setkat na sociálních sítích jako je Facebook či Twitter. Tyto online iniciativy mají 

schopnost upoutat pozornost na určitou problematiku, ale názory na významnost jejich 

dopadu se liší. Přínos aktivismu na sociálních sítích je spatřován především v možnosti 

organizovat sociální hnutí. Zde se shoduje s Glenn (2015), která uvádí, že ačkoliv má 

pojem slacktivismus negativní konotaci, často je na něj nahlíženo pozitivně, protože 

skupinám umožňuje rozšířit dosah napříč různým geografickým lokalitám. Frič a Vávra 

(2012) upozorňují, že rozhodně nejsou všichni virtuální aktivisté slacktivisty, jelikož 

například mobilizační virtuální aktivity mnohdy vedou k reálným protestním aktivitám. 

Z toho plyne, že se reálný a virtuální aktivismus nemusí vylučovat, ale naopak mezi mini 

může fungovat symbióza.    
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 Cabrera, Matias a Montoya (2017) dávají pojem slacktivismus do souvislosti 

s aktivitami studentů v 21. století. Dále tito autoři nabízí deset premis, které mohou sloužit 

jako rozlišení mezi studentským aktivismem a slacktivismem. Ty jsou následující:  

1. aktivismus zahrnuje úmyslné a trvalé spojení s větší skupinou.  

2. aktivismus zahrnuje vyvíjení síly.  

3. nejmodernější aktivismus využívá sociální média, ale ne každé použití sociálních 

médií je aktivismus. Sklacktivismus je spojený s internetem, ale ne všechna aktivita 

na internetu je slacktivismus.  

4. být aktivistou je popis chování, nikoliv identity.  

5. aktivismus musí představovat určitý stupeň rizika.  

6. aktivismus musí být řízen vizí toho, jak sociální pokrok vypadá.  

7. základem aktivismu je naděje.                                  

8. přestože se aktivismus snaží o politickou změnu, nejedná se o politickou kampaň.  

9. velmi málo osob se skutečně zapojuje do studentského aktivismu.  

10. sociální média jsou demokratickým prostorem pro intelektuály.  

  

4.4. Spolupráce s neziskovými organizacemi   

Dalším trendem, který se objevil v posledních letech, je navazování spolupráce 

mezi neziskovými organizacemi a firmami. Je zřejmé, že ziskový i neziskový sektor se od 

sebe mohou vzájemně učit. Neziskové organizace bývají zdrojem nápadů s dobrými 

úmysly, ale ne vždy se je podaří uskutečnit. Je nutné, aby byly tyto projekty na stejné 

profesionální úrovni, jako je tomu v ziskovém sektoru, proto se spojení těchto sektorů 

může stát klíčem k úspěchu (Jones, 2014). Jako první příklad možné spolupráce jsem 

zmínila spolupráci firmy Facebook s neziskovou organizací Greenpeace, ale jsou také 

organizace, které jsou na této myšlence přímo založeny.                            

 Jednou z nejvýznamnějších organizací, jejichž podstatou je spolupráce s firmami, je 

(RED). Založil ji v roce 2006 Bono a Bobby Shriver se záměrem využívat sílu lidí a firem 

k boji proti AIDS. Dosud se podařilo získat více než 500 milionů dolarů na boj proti AIDS, 

tuberkulóze a malárii. Vybrané prostředky jsou poskytovány do Globálního fondu (Global 

Fund), prostřednictvím kterého byla poskytnuta pomoc již téměř 110 milionům lidí 

v oblasti prevence, léčby, poradenství, péče a testování na HIV 
9
.  

                                                           
9
 Dostupné z < https://www.red.org/what-is-red/> [cit. 03.01.2018] 
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(RED) spolupracuje nejen s firmami, ale také s vládami a působí ve více než 140 

zemích
10

. Mezi její nejvýznamnější partnery patří Apple, Starbucks, Bank od America a 

CocaCola. Firma Apple například nabízí řadu produktů (RED), která zahrnuje speciální 

řadu hodinek Apple Watch, iPodů, iPadů či obalů na iPhone
11

.      

 Podle některých autorů je novým trendem v oblasti dobrovolnictví tzv. 

dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem (Rochester a kol., 2010). Jak uvádí 

Pospíšilová a Frič (2010), jedná se o širší pojem než častěji používané „firemní 

dobrovolnictví“, které však nechce předpokládat, že by dobrovolnictví svých zaměstnanců 

podporovaly pouze firmy. V České republice se s fenoménem dobrovolnictví, které je 

podporované nebo organizované zaměstnavatelem, můžeme setkat od 90. let minulého 

století. Věnuje se mu 2,5 % občanů od 15 let a tento typ dobrovolnictví se silně prolíná 

s formálním dobrovolnictvím. Více než polovina těchto osob je totiž buď členem nějaké 

organizaci občanské společnosti, nebo dobrovolníkem. Nejvíce zaměstnavatelem 

podporovaných dobrovolníků pracuje v institucích s 11 – 50 zaměstnanci a můžeme u nich 

sledovat jistá demografická specifika. Tito dobrovolníci jsou většinou v produktivním věku 

a nejčastěji mají středoškolské či vysokoškolské vzdělání. Zůstává však otázkou, zda je 

možné vyšší vzdělání dobrovolníků považovat za indikátor, jelikož mohou dobrovolníky 

zkrátka podporovat ty instituce, ve kterých pracují převážně lidé s vyšším vzděláním 

(Pospíšilová, Frič, 2010).  

 

4.5. Filantropický teambuilding                                                                                    

Při rešerši je možné objevit několik českých organizací, které nabízejí filantropický 

/ společensky odpovědný teambuilding.  Na jejich internetových stránkách se můžeme 

dočíst, že „filantropický teambuilding spočívá v pomoci některé z neziskových organizací. 

Nejde však o pomoc formou finančního daru, jde o dar v podobě fyzické práce (např. 

výpomoc s malováním, stěhováním, údržbou zeleně), vašeho know-how (např. příprava 

školení pro klienty nebo zaměstnance organizace, odborná konzultace nebo audit procesů 

v organizaci, a to podle oboru činnosti vaší společnosti, tedy podle toho, v čem jste 

opravdu dobří), či námi vyvinutého filantropického programu“ 
12

 (Společnost Younity, 

2017, online).  

                                                           
10

 Dostupné z < https://www.red.org/what-is-red/> [cit. 03.01.2018]  
11

 Dostupné z < https://www.red.org/our-partners/> [cit. 03.01.2018] 
12

 Dostupné z < http://younity.cz/filantropicky-teambuilding> [cit. 16.11.2017]                    

http://younity.cz/filantropicky-teambuilding
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Na stránkách další organizace, která se věnuje pořádání filantropického 

teambuildingu, se můžeme dočíst, že „myšlenka filantropických akcí reaguje na potřebu 

firem uplatňovat reálně principy společenské odpovědnosti a nabízí jejich propojení s 

týmovým rozvojem. Výstupem jsou okamžitě viditelné výsledky vlastní práce, zdokonalení 

týmové spolupráce a projektového řízení. Přesahem je sounáležitost zaměstnanců s týmem, 

firmou, regionem či komunitou“ (Společnost Z – Agency, 2018, online). Součástí 

teambuildingových aktivit je pravidelná reflexe činnosti. Příjemci podpory mohou být 

různé neziskové organizace, dětské domovy, domovy pro seniory či různé kulturní a 

přírodní památky
13

.  

Při dalším vyhledávání můžeme nalézt anglické ekvivalenty philanthropic 

teambuilding, charity teambuilding či CSR teambuilding a několik internetových článků na 

toto téma, nicméně dosud neexistuje odborná literatura, která by se tímto tématem 

zabývala. Jones (2014) používá pojem kolektivní dobročinnost ve smyslu kolektivního 

úsilí při práci na dobročinných projektech.        

 Fletcher (2017) vidí hlavní výhodu propojení CSR s teambuildingem v tom, že 

dobročinný účel pomáhá lidem pracovat s větší vášní. Členové týmu také získávají 

nezapomenutelné zkušenosti a zážitky se svými spolupracovníky. Trend vytváření 

filantropického teambuildingu trvá již deset let a je stále výrazný. Některé organizace, 

které se na zprostředkovávání filantropického teambuildingu zaměřují, nabízejí také 

aktivity, které se podobají těm pracovním, jako je plánování, vytváření rozpočtu atp. Je 

však důležité klást důraz na spolupráci v rámci pracovního týmu.     

 Tyto teambuildingové akce slouží k zlepšení týmové spolupráce a komunikace, 

posílení vazeb uvnitř týmu, k podpoře smysluplných projektů a zlepšení přístupu 

pracovníků k dobrovolnické činnosti
14

. Programy se také mohou zaměřovat na konkrétní 

oblasti, jako jsou komunikační dovednosti či odemykání tvůrčího potenciálu týmu. Náplní 

filantropického teambuildingu mohou být například aktivity pro děti, seniory, pacienty 

v nemocnicích či pro komunitní služby
15

. Murphy (2016) uvádí, že spojením filantropie 

s teambuildingem je možné vytvořit pevnější vazby mezi členy týmu a ještě tím prospět. 

  

 

 

                                                           
13

 Dostupné z < http://www.z-agency.cz/cs/akce/firemni-filantropie > [cit. 26.05.2018]              
14

 Dostupné z < http://www.ceskacesta.cz/cs/spolecenska-odpovednost-CSR > [cit. 26.05.2018]    
15

 Dostupné z < http://quixoteconsulting.com/teambuilding.html > [cit. 03.01.2018] 
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Pro úspěch filantropického teambuildingu je klíčová jeho důkladná příprava, a to 

zejména ve fázi výběru projektu, který musí být smysluplný. Musí dojít k souladu zájmů 

na straně organizace i obdarovaného, což znamená, že výsledek filantropického 

teambuildingu musí být užitečný pro příjemce a zároveň by měl být jeho průběh pro 

účastníky zajímavý. Možností je mnoho - od stavění dětského hřiště až po aktivity 

zaměřené na rozvoj zaměstnanců
16

.   

Braccio Hering (2013) uvádí, že zaměstnanci mohou brát teambuilding jako ztrátu 

času, pokud nebudou přesvědčeni o jeho užitečnosti. S tím může propojení teambuildingu 

s charitativní činností pomoci. Autorka navrhuje například možnost uspořádání 

charitativního běhu v týmu.  

Jako příklad může sloužit také společnost MegaPath, která je poskytovatelem IT 

služeb. Ta pořádala teambuilding pro několik svých zaměstnanců, v rámci kterého lezli na 

horu v pohoří Skalnatých hor v Coloradu. V roce 2005 se z této teambuildingové aktivity 

stala každoroční charitativní akce, která přináší peníze pro dvě neziskové organizace, které 

poskytují zdravotní péči pro děti. Tato společnost, která měla 125 zaměstnanců, vytvořila 

projekt „Horolezectví pro děti“ (z angl. Climbing for kids), v rámci kterého zaměstnanci 

začali hledat sponzory pro každoroční výstup na jeden z vrcholů pohoří. V roce 2006 se na 

akci vybralo 45 000 dolarů pro dětskou nemocnici v Coloradu a pro centrum pro prevenci 

a léčbu zneužívání a zanedbávání dětí (Welz, 2012).                                                           

5. Shrnutí teoretické části  

V teoretické části práce jsem se věnovala definici základních pojmů tvořících 

teoretický rámec pro následující empirickou část. Nejprve jsem uvedla podstatu týmu, 

kterou je spolupráce dvou a více členů na dosažení předem stanoveného cíle (Hermochová, 

2006). Jelikož někteří autoři (např. Horváthová, 2008) upozorňují na rozdílnost pojmů 

skupina a tým, porovnala jsem také charakteristické znaky obou. Stručně je možné uvést, 

že tým je „aplikací skupiny do prostředí výkonu“ (Baštecká, Čermáková, Kinkor, 2016, s. 

74).            

 V další části jsem se zabývala rozdělením týmů pomocí popisu procesů, které 

v nich probíhají. Patrně nejznámější vývojový přístup Tuckmana (Babouh, 2011) jsem 

porovnala s modelem, který navrhli Kreitner a Kinicki (Kolajová, 1989). Přestože jsou tyto 

modely od sebe vzdáleny desítky let, dospěla jsem k závěru, že jsou velmi podobné.   

                                                           
16

 Dostupné z < https://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/rizeni-id-2698710/filantropicky-

teambuilding-realny-pribeh-pro-vase-zamestnanc-id-2870067> [cit. 26.05.2018] 
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S procesy uvnitř týmu úzce souvisí skupinové normy, které reprezentují obvyklé a 

očekávané jednání členů skupiny či týmu. Pokud se členo týmu těmto normám přizpůsobí 

a jedná podle nich, můžeme hovořit o konformním členu týmu. V opačném případě se člen 

stává deviantem a je proti němu použita sankce, která může vyústit až k jeho marginalizaci 

či exkluzi (Novotná, 2010).        

 V navazující části se věnuji týmové spolupráci, důležitosti vhodného vedení týmů a 

týmovým rolím, se kterými se uvnitř týmů můžeme setkat. Diverzita rolí v týmech je 

mnohými autory (např. Plamínek, 2009 a Kolajová, 2006) považována za znak kvalitně 

složeného týmu. Kromě základního rozdělení na role formální a neformální se můžeme 

setkat i se složitějšími modely, jako je Belbinův osmi či devíti složkový model (Plamínek, 

2009). Výše zmíněná diverzita rolí uvnitř týmu ho však může také zpomalovat (Plamínek, 

2009), proto uvádím i nejčastější překážky týmové spolupráce, kterými je konflikt, ztráta 

zájmu a nerozhodnost (Kolajová, 2006). Jednou z možností, jak řešit vzniklé problémy, je 

supervize. Ta svou pozornost přesouvá od jedinců k týmům (Baštecká, Čermáková, 

Kinkor, 2016) a stále častěji se tak využívá týmová supervize. Ta se může zaměřovat mimo 

jiné na vztahy na pracovišti a kompetence jednotlivých členů týmu. Nejčastěji má formu 

strukturované reflexe práce v týmu (Hajný, 2008).       

 Jedním z klíčových pojmů v této diplomové práci je teambuilding, který má za cíl 

zajistit efektivní spolupráci a dosáhnout stanovených cílů týmu (Payne, 2007). Může mít 

mnoho podob, což má za následek tendenci označovat pojmem teambuilding jakoukoliv 

týmovou aktivitu (Zahrádková, 2005). Kromě pojmu teambuilding se můžeme setkat 

s pojmem budování týmu (Horváthová, 2008). Teambuildingové aktivity podporují 

spolupráci mimo běžné pracovní prostředí, motivaci členů a zvyšují jejich vzájemnou 

důvěru (Bond, 2012). Mají také schopnost snižovat hladinu stresu a vytvářet prostor pro 

společné zážitky (Murphy, 2016). Teambuildingové aktivity je možné rozdělit na 

seznamovací, zahřívací a odpočinkové, přičemž každé z nich mají odlišný cíl (Cregg, 

Birch, 2005). Uvádím také méně obvyklý druh teambuildingových aktivit, kterým jsou 

digitální teambuildingové aktivity (Chen, 2012). V této kapitole uvádím také pět tipů, které 

mohou zlepšit kvalitu teambuildingu. Jedním těchto z tipů na je spojení teambuildingu 

s aktivitou neziskové organizace (Murphy, 2016), čímž se dostáváme k další části práce. 

 Dalším klíčovým pojmem je společenská odpovědnost firem, u které uvádím 

několik přístupů. Zaměřuji se především na tři pilíře společenské odpovědnosti firem, které 

tvoří pilíř ekonomický, sociální a environmentální (Srpová, Kunz, Mísař, 2012).   
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Následně provádím komparaci s modelem tří oblastí společenské odpovědnosti firem, 

který je tvořen oblastí ekonomickou, právní a etickou, a jejichž průnikem ve Vennově 

diagramu vzniká sedm kategorií společenské odpovědnosti (Cragg, Schwarz, Weitzner, 

2009). Uvádím tři vývojové epochy společenské odpovědnosti firem a věnuji se 

současným trendům v této oblasti, které souvisí především s rostoucím vlivem sociálních 

sítí (Jones, 2014). Jedním z těchto trendů je virtuální dobrovolnictví (Pospíšilová, Frič, 

2010) a virtuální aktivismus, neboli aktivismus vykonávaný prostřednictvím internetu 

(Frič, Vávra, 2012). V souvislosti s virtuálním aktivismem se můžeme setkat také 

s pojmem slacktivismus, který je typický vyjadřováním podpůrných gest prostřednictvím 

sociálních sítí (McCafferty, 2011). Ačkoliv má slacktivismus většinou negativní konotaci, 

někteří autoři mu připisují zásluhy, jako například rozšiřování povědomí o konkrétní 

problematice napříč kontinenty (Glenn, 2015). Dalším trendem posledních let je 

spolupráce firem s neziskovými organizacemi (Jones, 2014). Vznikají i organizace 

založené na spolupráci s firmami, z nichž nejvýznamnější je zřejmě organizace (RED), 

která s podporou firem a bojuje proti AIDS, tuberkulóze a malárii
17

. Mezi její partnery 

patří například firmy Starbucks, CocaCola či společnost Apple, která nabízí speciální řadu 

produktů (RED), jejichž zakoupením lidé přispívají do Globálního fondu, ze kterého je 

hrazena prevence a léčba výše uvedených chorob
18

. Posledním trendem, kterým se v práci 

zabývám, je dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem (Rochester a kol., 2010).  

 Poslední část tvoří kapitola zabývající se filantropickým teambuildingem. Ačkoliv 

se jedná o pojem známý zejména v zahraničí (především pod názvy philanthropic 

teambuilding, charity teambuilding či CSR teambuilding), i v České republice se můžeme 

setkat s organizacemi, které poskytují filantropický / společensky odpovědný 

teambuilding. Ten spočívá v pomoci neziskovým organizacím, která může mít podobu 

fyzické práce či předávání know-how v rámci filantropického programu
19

. Fletcher (2017) 

uvádí, že má filantropický teambuilding více než desetiletou tradici a přestože se 

teambuildingové aktivity mohou podobat těm pracovním (např. plánování, tvorba 

rozpočtu), je důležité se zaměřovat na spolupráci v rámci pracovního týmu. Podle 

Murphyho (2016) se také díky propojení teambuildingu s filantropií mohou mezi členy 

týmu vytvořit pevnější vazby.         

                                                           
17

 Dostupné z < https://www.red.org/what-is-red/ > [cit. 03.01.2018]    
18

 Dostupné z < https://www.red.org/our-partners/ > [cit. 03.01.2018] 
19

 Dostupné z < http://younity.cz/filantropicky-teambuilding> [cit. 16.11.2017] 

http://younity.cz/filantropicky-teambuilding
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 Nyní bude následovat empirická část, ve které budu zjišťovat, jakým způsobem 

jsou propojovány teambuildingové aktivity se společenskou odpovědností firem v praxi.  

III. Empirická část                                                                                               

V následující části práce představím vlastní výzkumné šetření, které se zaměřuje na 

propojení teambuildingových aktivit se společenskou odpovědností firem. Empirická část 

je rozdělena do devíti podkapitol, přičemž nejprve uvádím cíl práce a výzkumnou otázku, 

následně představuji výzkumnou strategii a způsob volby zkoumaného vzorku. Poté se 

věnuji technice sběru dat a způsobu jejich analýzy. V závěru empirické části práce 

pojednávám o limitech výzkumu, jeho kvalitě a etických aspektech. Poslední část tvoří 

výsledky výzkumu, které jsou v závěru interpretovány na základě teoretických poznatků.   

6. Vlastní výzkumné šetření   

6.1. Cíl výzkumu a výzkumná otázka   

Cílem práce je představit pojmy teambuilding a společenská odpovědnost firem a 

následně zjistit, jaké informace jsou o propojení teambuildingu a společenské 

odpovědnosti firem známy. Po představení základních pojmů a vytvoření přehledu 

existující literatury na zvolené téma navážu výzkumným šetřením, ve kterém budu 

zkoumat propojování teambuildingových aktivit se společenskou odpovědností firem 

v praxi. Cílem výzkumu tedy bude popsat, jakým způsobem dochází k propojování 

teambuildingových aktivit se společenskou odpovědností firem na zvoleném vzorku 

organizací. K dosažení tohoto cíle jsem stanovila výzkumnou otázku. 

Výzkumná otázka zní: jakým způsobem jsou propojovány teambuildingové aktivity se 

společenskou odpovědností firem?                                                                                    

Jak jsem již uvedla v teoretické části práce, chápání týmu teambuilding v praxi 

může být v jednotlivých organizacích diametrálně odlišné. Z toho důvodu jsem se během 

výzkumu zaměřovala také na to, co přesně ve vybraných organizacích teambuildingem 

nazývají. Svá zjištění následně představím ve výsledcích výzkumu. K zodpovězení 

výzkumné otázky jsem zvolila kvalitativní výzkumnou strategii, kterou představuji 

v následující podkapitole.  
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6.2. Výzkumná strategie  

Pro zodpovězení výzkumné otázky jsem vyhodnotila jako nejvhodnější kvalitativní 

výzkumnou strategii. Kvalitativním výzkumem můžeme označit „jakýkoliv výzkum, jehož 

výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace“ 

(Strauss, Corbinová, 1999, s. 10). Můžeme se setkat i s jinými definicemi, které 

kvalitativní výzkum popisují jako „nenumerické šetření a interpretaci sociální reality“ 

(Disman, 2002, s. 285).                                                                                                       

Kvalitativní výzkum má tři hlavní složky, kterými jsou údaje (nejčastěji 

shromažďované pomocí rozhovorů a pozorování), analytické či interpretační postupy 

(kódování) a výzkumné zprávy (Strauss, Corbinová, 1999). Má induktivní logiku, což 

znamená, že začíná sběrem dat a pátráním po pravidelnostech.  Výzkumník se následně 

snaží odhalit jejich význam. Jeho cílem je porozumění sdělovaným informacím a vytvoření 

teorie, čímž se liší od výzkumu kvantitativního, který se věnuje testování hypotéz. 

V neposlední řadě je třeba myslet na poslání kvalitativní výzkumu, kterým je „porozumění 

lidem v sociálních situacích“ (Disman, 2002, s. 289).     

6.3. Volba výzkumného vzorku   

Populace výzkumu byla tvořena osobami, které se zabývají společenskou 

odpovědností ve vybraném vzorku organizací. Výzkumný vzorek byl vybrán pomocí 

účelového výběru. Oslovila jsem organizace ze seznamu společensky odpovědných firem
20

 

a rozhovory jsem provedla s těmi osobami, které zareagovaly na můj email a byly ochotné 

se na výzkumu podílet. Organizace jsem vybírala ze seznamu společensky odpovědných 

firem z toho důvodu, jelikož jsem předpokládala vyšší pravděpodobnost propojení 

teambuildingových aktivit se společenskou odpovědností firem.                

 Pro účely výzkumu jsem ze seznamu společensky odpovědných firem, který 

zahrnuje více než dvě stovky organizací, náhodným výběrem vybrala sedmdesát, které 

jsem emailem oslovila s nabídkou spolupráce na výzkumu. V emailu jsem stručně 

představila téma mé práce a záměr výzkumu s informací, že mě v případě jakýchkoliv 

dotazů mohou kontaktovat. Zájem o účast na výzkumu projevilo devatenáct osob, se 

kterými jsem následně provedla rozhovory, jak je uvedeno v Tab. 10.      

                                                                  

                                                           
20

 Dostupné z < http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/nasi-clenove/> [cit. 16.11.2017]    
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Tabulka 10. Počty oslovených organizací a provedených rozhovorů 

Počet oslovených organizací  70 

Počet zpětných reakcí  21 

Počet provedených rozhovorů 19 

Zdroj: vlastní výzkum                    

6.4. Technika sběru dat                                                                                               

Data jsem od respondentů získávala pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Jedná 

se o typ rozhovoru mezi respondentem a badatelem, ke kterému jsem měla předem 

připravenou „osnovu“ rozhovoru. Ta obsahovala pět hlavních otázek, na které jsem se 

chtěla respondentů zeptat. Do této osnovy jsem v průběhu rozhovoru nahlížela. Před 

koncem rozhovoru jsem osnovu zkontrolovala, abych se ujistila, že jsem během rozhovoru 

všechny tyto otázky položila. Měla jsem tedy předem promyšlené otázky, na které jsem se 

respondentů ptala, ale ne jejich přesné znění, ani pořadí.     

 Nejdůležitější otázky jsem tedy měla připravené, nicméně jsem otázky podle 

situace měnila a doplňovala otázkami novými. K tomu jsem se uchylovala především ve 

chvíli, kdy jsem měla pocit, že poslouží k lepšímu pochopení kontextu studovaného 

fenoménu.                 

 Před zahájením každého rozhovoru jsem se s respondenty několik minut bavila o 

mé diplomové práci, kterou jsem představila. Následně jsem respondentům nabídla 

možnost se na cokoliv zeptat.         

 Během rozhovorů s respondenty mě zajímalo především to, jaké konkrétní 

společensky odpovědné aktivity jejich organizace provádí a zda, případně jak konkrétně, se 

prolínají s teambuildingovými aktivitami pracovníků. Místo k uskutečnění rozhovoru jsem 

nechala na výběru respondentů, jednalo se zpravidla o kavárny v Praze.   

6.5. Analýza dat  

Všechny rozhovory s respondenty byly nahrávány na diktafon a následně 

přepisovány. K přepisům jednotlivých rozhovorů jsem přiřadila terénní poznámky, neboli 

informace, které jsem si během rozhovoru zaznamenala.   
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Po přečtení přepisů rozhovorů začala s analytickou metodou nazvanou otevřené 

kódování. Tato metoda „představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, 

konceptualizovány a složeny novým způsobem“ (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 211). Text 

jsem tedy rozdělila na menší úseky, které jsem pojmenovala. S těmito kódy jsem následně 

pracovala. Tyto úseky jsem zvolila podle jejich významu, tudíž byly různě dlouhé – od pár 

slov až po celá souvětí. Pokud určitý úsek textu odpovídal více kódům, přiřadila jsem ho 

ke všem současně.          

 Pro přehlednost analyzovaných přepisů rozhovorů jsem uskutečnila několik 

opatření. Nejprve jsem řádky přepsaného rozhovoru očíslovala, což mi usnadnilo následné 

zpětné dohledávání konkrétních pasáží. Poté jsem každou část odpovídající kódu barevně 

označila, což mi pomohlo jednotlivé části textu opticky oddělit. Také jsem na oddělený list 

papíru psala význam jednotlivých kódů, Švaříček a Šeďová (2007) takovéto poznámky 

nazývají mema. Ke každému kódu jsem následně napsala odkazy na jednotlivé rozhovory a 

řádky, ve kterých se vyskytují (např. rozhovor č. 2, řádek 38). Tento podklad jsem využila 

v následující části, kdy jsem provedla kategorizaci.      

 Systematická kategorizace spočívá v seskupování kódů podle podobnosti. Poté 

jsem použila tzv. techniku vyložení karet, která spočívá v převyprávění obsahu 

jednotlivých kategorií (Švaříček, Šeďová, 2007). Z názvů kategorií jsem vytvořila názvy 

tematik, které jsem touto technikou popisovala. V následující části práce představím 

způsob, jakým jsem s kódy pracovala.               

6.5.1. Otevřené kódování   

Při analýze jsem vyznačila podobné pasáže ve všech rozhovorech s respondenty. 

Pro ty jsem následně vymyslela kódy, které vystihovaly jejich podstatu. Některé z kódů 

uvádím níže.  

 Vnímání společenské odpovědnosti  

 Společensky odpovědné aktivity  

 Účast na teambuildingu   

 Popularita teambuildingu   

 Iniciátor teambuildingu    

 Vnímání teambuildingu  

 Téma rozhovorů na teambuildingu    

 Společensky prospěšný teambuilding  
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 Oficiální a neoficiální společné akce 

 Teambuilding na charitativní akci   

 Faktory bránící častějšímu teambuildingu    

Při otevřeném kódování jsem hledala zejména kódy, které souvisejí s výzkumnou 

otázkou. V praxi to znamenalo, že jsem se zaměřovala na pasáže o teambuildingu, 

společenské odpovědnosti a jejich propojování.      

 Vzhledem k uvedené skutečnosti, že v některých případech bývají jako 

teambuilding označovány všechny společné aktivity, jsem se soustředila také na to, co se 

pod pojmem teambuilding v podání každého z respondentů skrývá. V případě, že 

respondenti uvedli, že teambuildingové aktivity v jejich organizaci neprobíhají, 

postupovala jsem opačně. Znamená to, že jsem jim představila některé definice pojmu 

teambuilding a seznámila je s jeho možnými podobami, tzn. konkrétními 

teambuildingovými aktivitami, které jsem uvedla v teoretické části práce. Ve dvou 

případech ze tří následně respondenti identifikovali některé aktivity v organizaci jako 

teambuilding, pouze jeden z respondentů uvedl, že v jejich organizaci teambuilding 

neprobíhá.            

 Další fází po vytvoření kódů je systematická kategorizace, které se věnuji 

v následující části práce.  

6.5.2. Kategorizace  

V rámci kategorizace jsem kódy seskupila do kategorií podle jejich podobnosti, kde 

jsem se opět řídila především výzkumnou otázkou. Celkem jsem vytvořila tři následující 

kategorie:  

 teambuilding,  

 společenská odpovědnost,    

 propojení teambuildingu a společenské odpovědnosti.  

Následně jsem použila tzv. techniku vyložení karet, v rámci které jsem popsala 

obsah jednotlivých kategorií. Jeden úsek rozhovoru jsem v několika případech přiřadila 

k více kódům, což si vysvětluji výraznou provázaností zkoumaných témat.  
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1. Teambuilding 

Do této kategorie jsem zařadila sedm kódů.  

a) Účast na teambuildingu   

„Vždycky se to plánuje dlouho dopředu, abychom tam byli všichni.“  

„Byli jsme tam všichni, co spolu sedíme v kanceláři…“ 

„Musíme tam vždycky být všichni.“  

„Bývá nás tam všech šest z oddělení.“            

„Jezdíme vždycky všichni z týmu, když to teda jde.“  

„Byli jsme tam skoro všichni, asi až na jednoho kolegu, který onemocněl.“  

Z kódů vyplynulo, že účast na teambuildingových akcích bývá velmi vysoká, 

nejčastěji v rámci týmu stoprocentní. Pokud na akcích někdo chybí, je to zpravidla 

z naléhavých důvodů. Proto jsou také akce plánovány s velkým časovým předstihem, aby 

byl počet účastníků co nejvyšší.                                                            

b) Popularita teambuildingu   

„Ono se o tom hodně mluvilo…“ 

„Já tam jdu rád sám od sebe...“                

„Je tam velká účast, jezdíme na ně rádi.“  

„Vždycky se na ten víkend těšíme, poslední dva roky jezdíme pravidelně.“  

„Jezdíme čím dál častěji, asi jednou za čtvrt roku.“    

„Je tam pár lidí, kterým se nikam nechce, ale řekla bych, že většinou jsou za to rádi…radši 

by prý byli doma.“  

„Minule toho bylo v práci moc, bylo chvíli před uzávěrkou, tak bych radši byl v práci.“  
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Z rozhovorů se teambuilding v organizacích jevil jako poměrně oblíbená aktivita. 

Většina respondentů reagovala velmi pozitivně, ale někteří z nich se zmiňovali i o členech 

týmu, kterým se nechce. Jako důvody negativních reakcí byly uváděny pracovní důvody 

související s velkým množstvím nedokončené práce nebo preference času stráveného 

s rodinou.                                                             

c) Iniciátor teambuildingu    

„…a šéf říkal, že bychom takhle mohli taky vyrazit a tak to asi vzniklo.“ 

„…taky nás do toho přemlouvá naše šéfka, abychom se tam stmelovali.“ 

„Přišel s tím jeden kolega, tak to navrhnul na poradě a vedoucí to zaujalo, tak jsme začali 

jezdit…“   

„Napadlo to kolegyni, protože na teambuildingy jezdila v předchozím zaměstnání, tak to 

navrhla a vedoucí se toho chytla.“  

„Manažer v našem oddělení to zažil na jiném oddělení, tak to zavedl i u nás.“  

„Vždycky vedoucí.“                      

Nejčastějšími iniciátory teambuildingových akcí jsou vedoucí pracovníci, někteří 

respondenti však uvedli i členy týmu. V několika případech začaly týmy jezdit na 

teambuildingy na základě pozitivní zkušenosti z předchozího zaměstnání.         

d) Vnímání teambuildingu           

„…je to super, že se takhle společně někam dostaneme, bejvá tam sranda. Člověk se víc 

uvolní a taky se na takový akci často lidi seznamujou a hodně lidí si tak potyká.“ 

„…bylo to dobrý, že jsme takhle někam vyrazili. Je to takový uvolněnější než v práci, to je 

jasný, taky toho víc probereme.“                   

„Pro šéfku je to strašně důležitý a přemlouvá nás, abychom se zúčastňovali. Hrozně to 

prožívá.“ 

„S některýma lidma si tam i rád popovídám, ale jsou i lidi, který bych tam ani nějak 

nepotřeboval mít a vidět se s nima ještě mimo kancelář.“  

„Šéfová byla nadšená a my taky.“  
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„Já jsem tam teprv rok, a když jsem nastoupila, první teambuilding byl asi po měsíci, tak 

jsem za to byla ráda, že jsem všechny poznala.“  

Většina respondentů se o teambuildingu vyjadřovala velmi pozitivně. Často 

v souvislosti s těmito aktivitami mluvili o zábavě a příležitosti k lepšímu seznámení 

s ostatními členy týmu. Z výpovědi jednoho z respondentů byl patrný nátlak ze strany 

vedoucí zaměstnankyně na účast týmu na teambuildingových akcích, proto jsem se dále 

zajímala o jeho pohled na situaci. Ukázalo se, že zaměstnancům nebyl vysvětlen účel 

teambuildingu a proto byl považován za něco zbytečného, co zdržuje od práce.  

e) Téma rozhovorů na teambuildingu        

„…bavili jsme se třeba o lidech z firmy, který jsme potkali. Soukromý věci se řešej asi víc, 

protože tam člověk potká různý kamarády a člověk má čas se vykecávat...bylo dobrý, že 

jsem kolegy zase víc poznal a něco se o nich dozvěděl.“ 

„Bavím se s nima spíš o soukromejch věcech, třeba jak sportuju a že stavím barák. Když se 

bavíme o práci, tak řešíme spíš to, kdo nás tam štve. Někdy si taky říkáme veselý historky.“ 

„Jak kdo, někdo řeší pracovní věci, někdo zase spíš soukromé.“   

„No, většinou si předem řekneme, že je zákaz řešit pracovní věci, ale pak to stejně vždycky 

k té práci sklouzne...většinou si jen z někoho děláme srandu a říkáme si, co se stalo.“  

  „..třeba kam se pojede na dovolenou, všichni rádi cestujeme, tak se hodně bavíme o tom. 

A o dětech, máme je v podobném věku, tak máme hodně společného.“  

Z analýzy kódů vyplynulo, že se během teambuildingu řeší pracovní i soukromé 

záležitosti, nicméně soukromé výrazně převažují. Nejčastějšími tématy jsou záliby 

jednotlivých členů týmu, jako je sport či cestování. Pokud se účastníci teambuildingu baví 

o pracovních záležitostech, nebývá námětem rozhovoru pracovní náplň jako taková, ale 

spíše se rozhovory zaměřují na kolegy a zábavné pracovní historky.          

f) Faktory bránící častějšímu teambuildingu    

„Myslím si, že by to ale musel někdo organizovat a do toho se nikomu moc nechce.“    

„Asi že to nabírá dost času a je to prostě práce navíc.“                                

„…častěji by nám to nikdo neplatil.“  
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„O tom jsme se nikdy nebavili.“  

„…takhle dvakrát za rok to všem asi stačí.“  

Respondenti většinou nedokázali jasně identifikovat důvody, proč teambuilding 

v organizaci neprobíhá častěji, což se dá odvodit ze skutečnosti, že iniciátory jsou většinou 

vedoucí zaměstnanci. Domnívají se však, že se jedná o kombinaci dostatečné frekvence 

teambuildingů, náročnosti organizace, nedostatku času a finančních zdrojů.        

g) Oficiální a neoficiální společné akce    

 „…my se občas scházíme takhle na pivo, nebo bejvaj takový ty firemní večírky třeba na 

Vánoce. Nebo se chodíme dívat na fotbal.“               

„…jako dárek jsme od šéfa na Vánoce dostali lístky do divadla, tak jsme byli tam a někdy 

bejvaj takový ty společný akce pro jednotlivý oddělení…“ 

„No některý akce jsou takový oficiální, jako třeba přednášky nebo veletrhy. Pak jsou jiný 

akce, kde se spíš potkáváme s kamarádama, hrajeme třeba volejbal.“  

„Mimo teambuildingů, který jsou asi dvakrát ročně, už se pořádá jen vánoční večírek. A 

jednou jsme s rukama byli na pivu, ale to není nic pravidelnýho.“  

„Setkáváme se častěji, i mimo pracovní dobu.“  

„Každý rok máme turnaje v tenisu.“  

Ukázalo se, že členové týmu se mimo zaměstnání setkávají často. Někteří 

respondenti tato setkávání označili za teambuilding, jiní ne, nicméně povaha těchto setkání 

je podobná. Jedná se zpravidla o nepravidelná společná večerní posezení a účast na 

společenských a sportovních akcích.                       

2. Společenská odpovědnost  

Do této kategorie jsem zařadila dva kódy.  

a) Vnímaní společenské odpovědnosti  

„my v XY si na tom dost zakládáme…“ 

„…je to pro dobrou věc, tak pro toho nevyužít.“ 
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„Bereme jako samozřejmost…“  

„…a přišlo nám, že to má smysl.“  

„…že je to důležit,é je jasné snad všem.“  

„Já to beru jako samozřejmost.“  

Společenskou odpovědnost chápou respondenti jako samozřejmou součást firemní 

politiky. Často také zaznívaly argumenty o její důležitosti a smysluplnosti.  

b) Společensky odpovědné aktivity  

„Firma třeba sponzoruje různý charitativní akce, jezdí třeba na běh, ze kterýho jde výtěžek 

na nadaci…“ 

„Taky se hodně řeší takový ty běžný věci, jako aby se zbytečně nesvítilo a zaměstnávají se 

zdravotně postižený lidi…“ 

„Ještě jsme dělali před Vánocema takovou sbírku pro děti z děcáku, že jsme se složili a 

koupili jim nějaký bonbony a hračky a pak se jim to jelo předat…“ 

„Firma pořádá různé charitativní běhy a fotbalové zápasy.“ 

„Naši použitou a již vyřazenou výpočetní techniku vozíme k dalšímu využití do dětského 

domova a do základních škol, kde mají téhle techniky nedostatek. Taky pořádáme 

pravidelně dvakrát za rok sbírku hraček a oblečení pro dětský domov a pro lidi bez 

domova.“  

„Organizace pořádá přednášky pro veřejnost.“  

„Teď třeba vybíráme peníze na psí útulek…samozřejmostí je tříděný odpad.“  

„Hlavně na konci roku se dělají sbírky sladkostí a hraček pro děti z dětského domova.“  

„Samozřejmě se třídí odpad a takové věci.“  

Kódem společensky odpovědné aktivity bylo označeno velké množství firemních 

aktivit, které se nejčastěji týkaly ochrany životního prostředí a podpory charitativních akcí. 

Jednalo se zejména o třídění odpadu, finanční a materiální sbírky, zaměstnávání osob 

znevýhodněných na trhu práce a účast na charitativních akcích.                  
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3. Propojení teambuildingu a společenské odpovědnosti  

Třetí kategorie je nejméně početnou a obsahuje dva kódy.  

a) Společensky prospěšný teambuilding      

„Někdy ty akce pořádala naše firma jako teambuilding…“  

„Jednou jsme se účastnili jarního úklidu města, což bylo v rámci našeho střediskového 

dne. To je den, kdy máme teambuildingy, tak jsme to spojili a děláme to pravidelně.“  

„Na teambuildingu jsme stavěli pergolu a lavičky na hřiště dětského domova.“  

„Spolupracujeme s neziskovýma organizacema, který pořádaj třeba koncerty. Tak jim 

pomáháme s přípravama…“    

„Celý náš tým jel čistit studánky a při tom jsme hráli takový hry, kdy jsme si měli 

zapamatovat co nejvíc věcí o ostatních a tak.“  

Při dotazech na propojení společensky odpovědných aktivit s teambuildingem 

vyplynulo, že k tomuto propojení v několika organizacích dochází. Jedná se o pořádání 

charitativních akcí nebo jejich spoluorganizaci, častěji však o výrobu předmětů či uklízení 

odpadků v přírodě.  

b) Teambuilding na charitativní akci 

„…jezdí třeba na běh, ze kterýho jde výtěžek na nadaci…Tam vždycky máme svůj program, 

že jenom neběháme, ale máme tam i nějaké úkoly, které řešíme, nebo hrajeme hry.“ 

„…říkal, že by to mohla bejt sranda tam taky vyrazit. Že je to pro dobrou věc, tak pro toho 

nevyužít. My jsme to nebrali jako soutěž, spíš jsme se chtěli zúčastnit a udělat tak dobrej 

skutek.“   

„Firma pořádá sportovní akce, ze kterých jde výtěžek pro neziskovou, tak tam všichni 

jezdíme a máme tam společný program.“  

„…většinou to je na celý den, že tam ráno spolu jedeme a po cestě hrajeme různé hry. Pak 

jsme tam, závodíme a pak jdeme společně na večeři.“             
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Tímto kódem jsem označila ty části přepsaných rozhovorů, ve kterých respondenti 

hovořili o teambuildingu, který probíhal v rámci nějaké charitativní akce. Jednalo se o 

sportovní akce, ze kterých jde výtěžek pro neziskové organizace a kterých se týmy 

společně účastní. Na těchto akcích měly týmy připravený program, nejčastěji 

teambuildingové aktivity zaměřené na týmovou spolupráci či time management.  

6.6. Limity výzkumu   

Kvalitativní výzkumná strategie je charakteristická nízkou reliabilitou a vysokou 

validitou. To znamená, že je pravděpodobné, že výzkumník měří to, co měřit chtěl, ale při 

opakovaném měření příliš často nedospěje ke shodným výsledkům (Disman, 2002). 

 Z podstaty kvalitativního výzkumu rovněž vyplývá, že výzkumník pracuje 

s relativně malým počtem respondentů, což má za následek obtížnou generalizaci výsledků 

na celou populaci (Disman, 2002). Ačkoliv se jedná o běžnou problematiku výzkumníků 

věnujících se kvalitativnímu výzkumu, považuji za vhodné na tuto skutečnost čtenáře 

upozornit.   

6.7. Kvalita výzkumu  

Hlavní problémy, se kterými se při výzkumu můžeme setkat, jsou redukce a 

transformace informací. Transformace informací vyplývá z nutnosti nepřímého měření, 

které je pro společenské vědy charakteristické. Redukce v kvalitativním výzkumu vychází 

ze skutečnosti, že výzkumník výrazně redukuje počet zkoumaných jedinců, od kterých 

však získává velké množství informací (Disman, 2002).      

 Redukce v tomto výzkumu proběhla na několika úrovních. Nejprve došlo k redukci 

organizací pouze na ty, které se vyskytovaly v konkrétním seznamu. Následně jsem tyto 

organizace redukovala pomocí náhodného výběru na vzorek, který jsem oslovila 

s možností účasti ve výzkumu atp.         

 Podobným způsobem došlo k transformaci informací, jelikož jsem každý rozhovor 

s respondentem zaznamenala na diktafon, poté jsem vytvořila přepis rozhovoru, jeho části 

jsem označovala kódy a ty jsem následně seskupovala do významově podobných celků.  

 Poselstvím této podkapitoly bylo ukázat, že nepřímé měření ve společenských 

vědách s sebou přináší řadu nástrah, které je však možné zmírnit citlivým zacházením se 

získanými daty, což bylo mým cílem.  
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6.8. Etické aspekty výzkumu  

V průběhu celého výzkumu jsem se snažila respektovat etická pravidla při 

zacházení s daty získanými od respondentů.      

 Během každého výzkumu vzniká mezi výzkumníkem a respondenty určitý vztah, 

který by měl být založený na důvěře. Úkolem výzkumníka je vytvořit jakýsi bezpečný 

prostor, ve kterém může respondent otevřeně hovořit a projevovat emoce. Prvním krokem 

k vytvoření tohoto prostoru je zajištění tzv. informovaného souhlasu od respondenta 

(Chvistková, 2004).           

 Proto jsem před zahájením každého rozhovoru každého z nich podrobně 

informovala o obsahu mé práce, průběhu výzkumu, jeho cílech a způsobu, jakým budou 

jeho výsledky prezentovány. Také jsem jim sdělila způsob zajištění anonymity, tedy že se 

nikde ve výzkumu neobjeví jejich jména ani organizace, ve kterých pracují. Toho jsem 

dosáhla anonymizováním pořízených rozhovorů, které byly označeny číslem. 

Respondentům jsem také nabídla možnost rozhovor kdykoliv ukončit, kterou však žádný 

z nich nevyužil.         

 V následující části práce uvedu informace, které vznikly analýzou třech kategorií.  

6.9. Výsledky výzkumu    

První kategorií je teambuilding. Během analýzy vyplynulo, že účast na 

teambuildingových akcích bývá velmi vysoká, čehož je dosaženo jejich včasným 

plánováním. Respondenty je považován za oblíbenou aktivitu, ale v rozhovorech uváděli, 

že ne všichni členové týmu tento názor sdílí. Důvodem bývá vysoká pracovní vytíženost 

nebo neochota obětovat volný čas. Teambuilding nejčastěji iniciují vedoucí pracovníci. 

Pozitivní zkušenost s ním si pracovníci často přináší z předchozích zaměstnání. Většina 

respondentů měla k teambuildingu velmi kladný vztah, často v souvislosti s ním zaznívaly 

výrazy jako zábava a seznamování s kolegy. Z jednoho rozhovoru byla patrná vynucená 

účast na teambuildingu, která se odrazila v negativním přístupu respondenta 

k teambuildingovým aktivitám. Během rozhovoru se ukázalo, že byl teambuilding 

proveden v době, kdy tým dokončoval důležitý projekt, proto byl považován za ztrátu času. 

Dochází tedy ke shodě s tvrzením Braccio Hering (2013), která uvádí, že mohou 

zaměstnanci brát teambuilding jako ztrátu času, pokud nebudou přesvědčeni o jeho 

užitečnosti.  
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Řešení takovéto situace nabízí Payne (2007), který uvádí, že k teambuildingu musí 

existovat závazek, který slouží ke sdílení odpovědnosti. Každý člen týmu by proto měl být 

seznámen s náplní teambuildingu a s nutností spolupráce, bez které nemůže být dosaženo 

požadovaných výsledků. Z výzkumu dále vyplynulo, že členové týmu na teambuildingu 

řeší pracovní i soukromé záležitosti. Pracovní tematiky se soustředí především na historky 

z pracovního života a rozhovory o kolezích, zatímco soukromé na záliby jednotlivých 

členů týmu. Respondenti nedokázali jednoznačně určit důvody bránící častějšímu 

využívání teambuildingu, což vyplývá ze skutečnosti, že ho organizují především vedoucí 

zaměstnanci. Podle jejich názoru se však jedná o kombinaci několika příčin, například 

dostatečné frekvence současných teambuildingů a nedostatku času a financí. Z rozhovorů 

s respondenty také vyplynulo, že se s ostatními členy týmu vídají i mimo zaměstnání a 

oficiální akce. Někteří respondenti tyto akce označovali jako teambuilding a jiní jako 

společné posezení s kolegy. Jednalo se však zpravidla o společná večerní setkání 

v restauracích a společnou návštěvu společenských a sportovních akcí. Dle vymezení 

teambuildingu, které uvádí Payne (2007) či Horváthová (2008), ani podle mého chápání 

tohoto pojmu se však v případě těchto neformálních setkání o teambuilding nejedná, 

jelikož se nedá předpokládat, že by mohlo například sledování sportovního utkání 

posloužit k zlepšování komunikace nebo lepšímu zvládání náročných situací v týmu. Na 

druhou stranu mohou tato setkání soužit k lepšímu vzájemnému poznání členů týmu. 

 Druhou kategorií je společenská odpovědnost firem. Tu respondenti považují za 

samozřejmou součást firemní politiky a často v souvislosti s ní zaznívaly poznámky o její 

důležitosti a smysluplnosti. Chápání společenské odpovědnosti jako samozřejmé součásti 

organizace ze strany respondentů si vysvětluji především účelovým výběrem vzorku, který 

pocházel ze seznamu členů Asociace společenské odpovědnosti
21

. Jako společensky 

odpovědné aktivity respondenti nejčastěji označovali firemní aktivity související 

s ochranou životního prostředí a podporou charitativních akcí. Jednalo se zejména o třídění 

odpadu v organizaci, finanční i materiální sbírky pro dětské domovy, zaměstnávání osob 

znevýhodněných na trhu práce a účast na charitativních akcích. Při aplikaci přístupu tří 

pilířů společenské odpovědnosti (Srpová, Kunz, Mísař, 2012), kterému jsem se věnovala 

v kapitole 4.1.1., je možné vyvodit, že společenské aktivity popisované zaměstnanci se 

týkaly především sociálního a environmentálního pilíře.   

                                                           
21

 Dostupné z < http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/nasi-clenove/> [cit. 16.11.2017]     
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Třetí kategorií je propojení teambuildingu se společenskou odpovědností firem. 

Tato kategorie je zastoupená nejméně respondenty, ale k propojení těchto dvou oblastí ve 

čtyřech organizacích, ze kterých respondenti pochází, dochází. Jednalo se zejména o 

výrobu předmětů pro dětské domovy a uklízení odpadu v přírodě, ale také o pořádání 

charitativních akcí nebo jejich spoluorganizaci. Některé teambuildingové aktivity se 

v organizacích konají v rámci charitativních akcí, které jsou pořádány buď vlastní firmou, 

nebo nějakou neziskovou organizací. V těchto případech respondenti zmiňovali sportovní 

akce, ze kterých jde výtěžek pro neziskové organizace a týmy se jich společně účastní. 

Rozdíly mezi jednotlivými organizacemi byly patrné především v míře organizovanosti 

teambuildingu. Zatímco v jedné organizaci teambuildingu předcházelo setkání, na kterém 

byly vysvětleny jeho přínosy a naplánován harmonogram, ve zbylých organizacích 

teambuildingu nepředcházela žádná příprava. Z rozhovorů s těmito respondenty vyplynulo, 

že si nebyli vědomi skutečnosti, že bylo zamýšleno teambuildingem dosáhnout lepší 

týmové spolupráce a teambuilding považovali za zábavné trávení času s kolegy. Až při 

popisu konkrétních aktivit, kterých se v rámci teambuildingu zúčastnili, zjišťovali, že byly 

zaměřené na zlepšení komunikace, důvěry a poznání členů týmu. Jako jeden z příkladů 

byla popsána aktivita, v rámci které byl tým rozdělen do dvojic a jeden z každého páru 

musel mít zavázané oči. Druhý člen dvojice měl za úkol zajistit, aby společně došli do 

předem určeného cíle. Na základě rozdělení teambuildingových aktivit z teoretické části 

práce je možné tuto aktivitu je zařadit mezi program na podporu důvěry (Svatoš, Lebeda, 

2005).             

 Za první zásadní zjištění provedeného výzkumu považuji informaci o absenci 

přípravy teambuildingu v organizacích. Pouze jedna respondentka uvedla, že 

teambuildingu předchází přípravné setkání, na kterém je účastníkům vysvětlen účel 

chystaného teambuildingu, jeho očekávané dopady na fungování týmu a další důležité 

informace.           

 Druhým zásadním zjištěním, které vyplynulo z rozhovorů s respondenty, je 

informace o nerealizování zpětného vyhodnocení teambuildingu ve zkoumaných 

organizacích. Se zpětnou vazbou, která by ověřovala efektivitu teambuildingu, se nesetkal 

žádný z respondentů.  
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IV. Závěr  

Cílem této diplomové práce bylo představit pojmy teambuilding a společenská 

odpovědnost firem a následně zjistit, jaké informace jsou o propojení teambuildingu a 

společenské odpovědnosti známy. K dosažení tohoto cíle jsem práci rozdělila na část 

teoretickou a empirickou. V teoretické části jsem představila různé definice pojmů 

teambuilding a společenská odpovědnost firem a uvedla jsem dostupné informace o jejich 

vzájemném propojení. Na tento teoretický přehled jsem navázala empirickou částí práce, 

ve které jsem představila vlastní výzkumné šetření, které se zaměřovalo na propojování 

teambuildingu a společenské odpovědnosti firem v praxi. Nyní obě části práce představím 

podrobněji.          

 V teoretické části práce jsem představila základní pojmy, kterými jsou tým, 

teambuilding, společenská odpovědnost firem a filantropický teambuilding. Představení 

definic těchto pojmů od různých autorů tvoří teoretický rámec diplomové práce, ze kterého 

jsem následně vycházela v části empirické.        

 Empirická část je tvořena vlastním výzkumem, jehož cílem bylo popsat, jakým 

způsobem jsou propojovány teambuildingové aktivity se společenskou odpovědností firem. 

K dosažení tohoto cíle byla použita kvalitativní výzkumná strategie. Účelovým výběrem 

byl vybrán výzkumný vzorek, který byl tvořen zástupci devatenácti organizací ze seznamu 

společensky odpovědných firem na stránkách Asociace společenské odpovědnosti
22

. Data 

do výzkumu jsem od respondentů získávala prostřednictvím polostrukturovaných 

rozhovorů. Rozhovory jsem po jejich přepsání analyzovala metodou otevřeného kódování. 

Pomocí systematické kategorizace jsem seskupila kódy podle podobnosti a za využití 

techniky vyložení karet jsem převyprávěla obsah jednotlivých kategorií, které byly celkem 

tři.             

 První kategorie se týkala teambuildingu. Z analýzy vyplynulo, že se chápání pojmu 

teambuilding mezi respondenty výrazně liší. Zatímco někteří respondenti popisovali 

programy zaměřující se na zlepšení komunikace a zvýšení důvěry mezi členy týmu, což 

jsou aktivity odpovídající definicím teambuildingu, které uvádí např. Payne (2007) a 

Horváthová (2008), jiní respondenti tímto pojmem označovali večerní posezení 

v restauraci či sledování sportovního utkání. Tyto výpovědi korespondují s tvrzením 

Zahrádkové (2005), která uvádí, že vzrůstá tendence označovat pojmem teambuilding 

všechny skupinové aktivity.  

                                                           
22

 Dostupné z < http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/nasi-clenove/> [cit. 16.11.2017] 
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Vzhledem ke skutečnosti, že tyto aktivity nenaplňují podstatu teambuildingu, která 

je vymezena v teoretické části, zahrnula jsem je pod kód „oficiální a neoficiální společné 

akce“.  Výzkumem bylo rovněž podloženo tvrzení Horváthové (2008), že se v současné 

době zvyšuje zájem o teambuildingové aktivity, jelikož respondenti uváděli, že 

teambuildingové aktivity se v jejich organizacích v minulosti buď nevyužívaly, nebo ne 

v takovém množství, jako v současné době.       

 Z analýzy druhé kategorie s názvem společenská odpovědnost firem vyšlo najevo, 

že jsou společensky prospěšné aktivity organizací respondenty považovány za důležité a 

samozřejmé. Tato skutečnost zřejmě úzce souvisí s výběrem respondentů, kteří pochází ze 

společensky odpovědných firem. Mezi nejčastěji jmenované společensky prospěšné 

aktivity v organizacích patřilo třídění odpadu, finanční a materiální sbírky, zaměstnávání 

osob znevýhodněných na trhu práce a účast zaměstnanců na charitativních akcích. 

Z pohledu tří pilířů společenské odpovědnosti (Srpová, Kunz, Mísař, 2012), které uvádím 

v teoretické části, se jedná o aktivity sociálního a environmentálního pilíře.       

 V rámci třetí kategorie jsem popisovala propojení teambuildingu se společenskou 

odpovědností firem. K propojení těchto dvou oblastí dochází ve čtyřech organizacích 

z devatenácti, které byly prostřednictvím respondentů zkoumány. Mezi tyto aktivity patřila 

výroba předmětů (např. laviček) pro dětské domovy či domovy pro seniory a uklízení 

krajiny. Rozlišila jsem zde ještě druhý způsob aktivit, který zahrnoval teambuildingy 

v rámci charitativních akcí. Zde se jednalo zejména o účast na sportovních akcích, jejichž 

výtěžek jde pro neziskové organizace. Respondenti uváděli, že měli předem stanovené 

úkoly, které měli během akce splnit, nebo že jim byly teambuildingové aktivity 

představeny na místě. Jako příklad je možné uvést aktivitu zaměřenou na spolupráci a 

plánování času, kterou respondentka zažila na charitativním běhu. Aktivita spočívala ve 

vyřešení úkolu v časově omezeném limitu, přičemž celou dobu musela alespoň polovina 

týmu běžet. Do řešení úkolu však museli být zapojeni všichni. Členové týmu tak museli 

naplánovat úseky, na kterých poběží jednotlivé osoby a určit, kteří členové týmu jsou 

v konkrétních fázích potřební k řešení úkolu. Hlavní rozdíly mezi těmito společensky 

odpovědnými teambuildingy v jednotlivých organizacích spatřuji především v jejich 

přípravě a organizovanosti. Zatímco v jednom případě teambuildingu předcházelo setkání, 

na kterém vedoucí seznámil tým s podstatnou teambuildingu, jeho zaměřením a 

programem, ve zbylých organizacích žádná taková příprava neproběhla, tým byl pouze na 

místě seznámen s programem.  
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Tuto předchozí přípravu týmu považuje Payne (2007) za nezbytný předpoklad 

úspěšného teambuildingu především v případech, kdy tým nemá s teambuildingem 

předchozí zkušenosti, nebo jsou tyto zkušenosti negativní. Předchozí příprava je podle něj 

formou dohody týmu na spolupráci, je tedy jakýmsi závazkem. Tento závazek může 

vedoucí získat prostřednictvím rozhovoru o výhodách teambuildingu a jeho smyslu. 

Doporučení pro přípravu teambuildingu nabízí například Zahrádková (2005), které uvádí, 

že by měla být rozdělena na zadání, analýzu, organizační přípravu a předání informací o 

teambuildingu účastníkům.          

 Na základě provedeného výzkumu jsem dospěla k závěru, že právě vynechání 

přípravné fáze přispívá k nejasnostem v chápání podstaty teambuildingu, který není 

pouhým zábavným setkáním s kolegy, nýbrž programem pro zlepšení týmové spolupráce, 

jehož výsledky by měly být měřitelné. S tím souvisí druhé slabé místo teambuildingových 

aktivit, které jsem výzkumem vyhodnotila, a to je hodnocení teambuildingu. Žádný 

z respondentů neměl informace o tom, že by byla úspěšnost teambuildingu zpětně 

hodnocena. Dochází tak k potvrzení informace, kterou uvádí Jarošová a kol. (2001), a sice 

že ověřování efektivity teambuildingu bývá často opomíjeno. Organizace se tak ochuzují 

nejen o možnost vyhodnocování efektivity vynaložených prostředků, ale také o zpětnou 

vazbu pro členy týmu, která může sloužit jako motivace k dalšímu osobnímu rozvoji.  K 

posouzení efektivity teambuildingu je možné využít dotazníkové šetření, které však musí 

být důkladně připraveno, aby bylo dosaženo spolehlivého měření. Jak takového měření 

dosáhnout popisuje například Hayes (2005), který představuje šest zásad týmového 

hodnocení.          

 Diplomová práce upozornila na rozdílná chápání pojmu teambuilding, se kterými se 

můžeme setkat. Domnívám se, že by mohla posloužit jako přehled informací o 

teambuildingu, společenské odpovědnosti firem a o možnosti jejich propojení. Toto 

propojení mohou zprostředkovat buď firmy samotné, nebo si mohou nechat navrhnout 

filantropický teambuilding na míru od některé ze společností, které tyto služby nabízejí, a 

ze kterých v teoretické části této práce čerpám. Přestože informací o této tematice není 

mnoho, pokládám ji za velmi zajímavou a domnívám se, že by firmy mohly filantropický 

teambuilding využívat jako zpestření běžných teambuildingových programů.  

 

 



68 
 

Bibliografie 

BAHBOUH, R. 2011. Sociomapování týmů. Praha: Qed Group, a.s. 

 

BARAIBAR-DIEZ, E., LUNA SOTORRÍO, L. 2018. The mediating effect of transparency 

in the relationship between corporate social responsibility and corporate reputation. 

Gestão de Negócios. jar-mar2018, Vol. 20 Issue 1, p5-21. 17p. Santander: University of 

Cantabria. [online] 

 

BAY, R. H. 2000. Účinné vedení týmů. Praha: Grada Publishing, a.s. 

 

BAŠTECKÁ, B., ČERMÁKOVÁ, V., KINKOR, M. 2016. Týmová supervize: teorie a 

praxe. Praha: Portál.  

 

BEAUCHAMP, M. R., MCEWAN, D., WALDHAUSER, K. J. 2017. Team building: 

conceptual, methodological, and applied considerations. Sport psychology, August 2017, 

16:114-117. University of British Columbia, Canada: Elsevier Ltd.  

 

BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. 2002. Psychologie a sociologie řízení. Praha: 

Management Press.  

 

BERRONE, P., FOSFURI, A., GELABERT, L. 2017. Does Greenwashing Pay Off? 

Understanding the Relationship Between Environmental Actions and Environmental 

Legitimacy. Journal of Business Ethics, Vo. 144, Issue 2.  

 

BOND, N. 2012. Key Success Factors for Effective Team-Building Activities. American 

Medical Writers Association Journal. Vol. 27 Issue 3, p. 129-131. Thousand Oaks, 

California: Amgen Inc.  

 

BOUKAL, P. a kol. 2013. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada Publishing, 

a.s.  

 

BRACCIO HERING, B. 2013. Tactics for Team Building. Managing People at Work. 

August 2013, Issue 377, p. 1.   

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~bth%7C%7Cjdb~~bthjnh%7C%7Css~~JN%20%22Revista%20Brasileira%20de%20Gestão%20de%20Negócios%22%7C%7Csl~~jh','');


69 
 

CABRERA, N. L., MATIAS, CH. E., MONTOYA, R. 2017. Activism or Slacktivism? The 

Potential and Pitfalls of Social Media in Contemporary Student Activism. Journal of 

Diversity in Higher Education.  

 

CHVISTKOVÁ, L. 2004. Výzkumný vztah jako sdílení zkušenosti s druhými lidmi. Biograf 

(35): 28 odst. Dostupné z http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=3510 

 

CLEGG, B., BIRCH, P. 2005. Teamwork: zvyšte výkon svého týmu. Brno: CP Books, a.s. 

 

COLLIER, J., ESTEBAN, R. 2017. Corporate social responsibility and employee 

commitment. Business Ethics: A European Review. Volume 16, Issue 1. [online] 

 

COLLINS, J. 2001. Good to great: Why some companies make the leap … and others 

don´t. New York: Harper Business.  

 

CRAGG, W., SCHWARTZ, M. S., WEITZNER, D. 2009. Corporate social responsibility. 

Farnham, England; Burlington, Vermont: Ashgate.  

 

DISMAN, M. 2002. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: 

Karolinum.  

 

DYER, W. G., DYER, J. H., DYER, W. G. 2013. Team Building: Proven Strategies for 

Improving Team Performance.  San Francisco: Jossey – Bass.  

 

FLETCHER, R. 2017. Team Building and Social Corporate Responsibility: A Perfect 

Partnership. Successful Meetings, vol. 66, issue 4. [online] 

 

FRIČ, P., VÁVRA, M. 2012. Tři tváře komunitního dobrovolnictví: neformální pomoc, 

organizovaná práce a virtuální aktivismus. Praha: Agnes.  

 

GLENN, C. L. 2015. Activism or „Slacktivism“?: Digital Media and Organizing for Social 

Change. Communication Teacher. Vol. 29, Issue 2 

 

http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=3510


70 
 

HAJNÝ, M. 2008. Týmová supervize in Havrdová, Z., Hajný, M. a kol. Praktická 

supervize: Průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize. 

Praha: Galén.  

 

HAYES, N. 2005. Psychologie týmové práce. Praha: Portál.  

 

HERMOCHOVÁ, S. 2006. Teambuilding. Praha: Grada publishing, a.s.  

 

HORVÁTHOVÁ, P. 2008. Týmy a týmová spolupráce. Praha: ASPI.  

 

CHEN, J. 2012. 50 Digital Team-Building Games: Fast, Fun Meeting Openers, Group 

Activities and Adventures Using Social Media, Smart Phones, GPS, Tablets, and More. 

Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons.  

 

IOANID, A., ZARZU, C., SCARLAT, C. 2014. Comunicating Successfully When 

Managing Multicultural Teams. In SEA – Practical Application od Science. Issue 5, p. 

349-354. [online] 

 

JANDOUREK, J. 2012. Slovník sociologických pojmů: 610 hesel. Praha: Grada 

Publishing, a.s. 

 

JAROŠOVÁ, E., KOMÁRKOVÁ, R., PAUKNEROVÁ, D., PAVLICA, K. 2001. Trénink 

sociálních a manažerských dovedností: manažerský průvodce. Praha: Management Press.  

 

JONES, D. 2014. Společensky odpovědné chování se firmám vyplácí. Praha: Management 

Press.  

 

KATZ-KIMCHI, M., MANOSEVITCH, I. 2015. Mobilizing Facebook Users against 

Facebook´s Energy Policy: The Case of Greenpeace Unfriend Coal Campaign. 

Environmental Communication, Vol. 9 Issue 2, p. 248-267. [online] 

 

KOLAJOVÁ, L. 2006. Týmová spolupráce: Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších 

výsledků. Praha: Grada Publishing, a.s. 

 



71 
 

KOTLER, P., LEE, N. 2005. Corporate social responsibility: doing the most good for your 

company and your cause. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons. 

 

KRÜGER, W. 2004. Vedení týmů: jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní tým. 

Praha: Grada Publishing, a.s. 

 

KUNZ, V. 2012. Společenská odpovědnost firem. Praha: Grada publishing, a.s.  

 

MCCAFFERTY, D. 2017. Activism vs. slacktivism. Communications of the ACM. Vol. 54, 

Issue 12.  

 

MILLER, B. C. 2007. More Quick Team-Building Activities for Busy Managers: 50 New 

Exercises That Get Results in Just 15 Minutes. New York: American Management 

Association.  

 

MURPHY, M. 2016. 5 Tips for Better Teambuilding. Successful Meetings. Vol. 65 Issue 

10.  

 

NOVOTNÁ, E. 2010. Sociologie sociálních skupin. Praha: Grada Publishing, a.s. 

 

PAYNE, V. 2007.  Teambuilding workshop. Computer Press, a.s.  

 

PLAMÍNEK, J. 2009. Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Praha: Grada Publishing, a.s. 

 

POSPÍŠILOVÁ, T., FRIČ, P. 2010. Homo voluntas: styly a parametry dobrovolnické 

činnosti In Frič, P., Pospíšilová, T. a kol. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české 

společnosti na začátku 21. století. Praha: Hestia.  

 

PTÁČEK, R., RABOCH, J., KEBZA, V. a kol. 2013. Burnout syndrom jako mezioborový 

jev. Praha: Grada Publishing.  

 

RAY, K., DECKER, S., MITSCH, B., ROCCHETTI, R. 2017. Creating a Sustainable 

Advantage through Team Building. Employment Relations Today, vol. 44 Issue 2, p. 45-

50. John Wiley & Sons.  



72 
 

ROCHESTER, C., PAINE, A. E., HOWLETT, S., ZIMECK, M. 2010. Volunteering and 

Society in the 21st Century. Hampshire: Palgrave Macmillan.  

 

SRPOVÁ, J., KUNZ, V., MÍSAŘ, J. 2012. Uplatňování principů CSR u podnikatelských 

subjektů v České republice. Ekonomika a management, Vol. 6 Issue 4.  

 

STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. 1999. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a 

techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Nakladatelství Albert.  

 

SVATOŠ, V., LEBEDA, P. 2005. Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy. Praha: 

Grada Publishing, a.s. 

  

ŠAFR, J., BAYER, I., SEDLÁČKOVÁ, M. 2008. Sociální koheze. Teorie, koncepty a 

analytická východiska. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 44 (2): 247-

269. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky.  

 

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 

Praha: Portál.  

 

ULDAM, J. 2018. Social Media Visibitity: challenges to activism. Media, Culture & 

Society. Vol. 40, Issue 1. Denmark: Roskilde Universitet. [online] 

 

WELZ, T. 2012. Company´s Rocky Mountain climb grows into charity event. HR 

Specialist: Compensation & Benefits. Vol. 7 Issue 7.  

 

ZAHRÁDKOVÁ, E. 2005. Teambuilding – cesta k efektivní spolupráci. Praha: Portál.  

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Elektronické zdroje 

 

http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz, Asociace společenské odpovědnosti, [cit. 

16.11.2017]. 

http://quixoteconsulting.com, Quixote Consulting, [cit. 03.01.2018]. 

http://ec.europa.eu, Evropská komise, [cit. 16.11.2017]. 

http://younity.cz, Younity, [cit. 16.11.2017]. 

https://www.greenpeace.org, Greenpeace, [cit. 03.01.2018]. 

https://www.red.org, (RED), [cit. 03.01.2018]. 

https://en.oxforddictionaries.com, Oxfordský slovník, [cit. 03.04.2018]. 

http://www.z-agency.cz, Z- Agency, [cit. 26.05.2018]. 

http://www.ceskacesta.cz, Česká cesta, [cit. 26.05.2018]. 

https://www.hrnews.cz, HR News, [cit. 26.05.2018]. 

http://www.wholefoodsmarket.com, Whole Foods Market, [cit. 12.12.2017]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://quixoteconsulting.com,/
http://www.z-agency.cz/
http://www.ceskacesta.cz/
https://www.hrnews.cz,/


74 
 

Seznam obrázků a tabulek 

Seznam obrázků:  

Obrázek 1 – Model tří oblastí společenské odpovědnosti firem  

 

Seznam tabulek:  

Tabulka 1 – Rozdíly mezi skupinou a týmem  

Tabulka 2 – Fáze skupinové dynamiky  

Tabulka 3 – Rozdíly mezi týmovým a sólovým vůdcem  

Tabulka 4 – Týmové role podle Belbina  

Tabulka 5 – Sedm kroků pro úspěšný teambuilding  

Tabulka 6 – Seznamovací aktivita Které jsem zvíře?  

Tabulka 7 – Zahřívací aktivita Dostanou se ovečky do ohrady?   

Tabulka 8 – Odpočinková aktivita Kreslíme zvířata  

Tabulka 9 – Já v 140 znacích 

Tabulka 10 – Počty oslovených organizací a provedených rozhovorů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Seznam příloh 

Příloha 1 – Projekt diplomové práce  

Projekt diplomové práce 

Jméno    Pavla Dorotíková 

Osobní číslo   56381280 

Imatrikulační ročník 2016 

Předběžný název DP Teambuildingové aktivity a jejich propojení se společenskou 

odpovědností firem   

Formulace a vstupní diskuse problému. Popis výchozí a předpokládané cílové situace 

nebo otázky popř. hypotézy, na které by měla práce odpovědět. Co autor o tématu ví, 

proč ho považuje za relevantní – na základě studia odborné literatury, vlastních 

zkušeností. 

V současné době jsou pojmy teambuilding a společenská odpovědnost firem často 

skloňovány, ačkoliv ne každý ví, co si pod nimi představit. Začínají se objevovat 

diplomové práce, které se na tato témata zaměřují, avšak dosud neexistuje žádná, která by 

tato témata propojovala a to je úkol, kterého bych se ráda chopila.    

 Na toto téma mě přivedla organizace, ve které působím jako praktikantka 

v oddělení řízení lidských zdrojů. Nejen v této oblasti jsou teambuildingy velmi populární 

a vzhledem k tomu, že působím v několika neziskových organizacích, jsem si nemohla 

nevšimnout, že se tyto oblasti často prolínají. Je tak běžné, že jednotlivé pracovní týmy 

jezdí ve spolupráci s neziskovou organizací sázet stromy, malovat pokoje v léčebně 

dlouhodobě nemocných či se snaží v charitativním běhu vybrat co nevyšší částku pro 

nadaci pomáhající dětem.          

 Při rešerši jsem narazila na pár organizací, které nabízejí filantropický/společensky 

odpovědný teambuilding.  Na jejich internetových stránkách se můžeme dočíst, že 

„filantropický teambuilding spočívá v pomoci některé z neziskových organizací. Nejde 

však o pomoc formou finančního daru, jde o dar v podobě fyzické práce (např. výpomoc s 

malováním, stěhováním, údržbou zeleně), vašeho know-how (např. příprava školení pro 

klienty nebo zaměstnance organizace, odborná konzultace nebo audit procesů v 

organizaci, a to podle oboru činnosti vaší společnosti, tedy podle toho, v čem jste opravdu 

dobří), námi vyvinutého filantropického programu.“ (Společnost Younity, 2017, online 

http://younity.cz/filantropicky-teambuilding)       

http://younity.cz/filantropicky-teambuilding
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 Při dalším vyhledávání můžeme nalézt anglické ekvivalenty philanthropic 

teambuilding, charity teambuilding či CSR teambuilding a několik internetových článků na 

toto téma, nicméně dosud neexistuje odborná literatura, která by se tímto tématem 

zabývala.           

 Cílem mé práce bude představit pojmy teambuilding a společenská odpovědnost 

firem a následně zjistit, jaké informace jsou o propojení teambuildingu a společenské 

odpovědnosti firem známy. V praktické části provedu výzkum, ve kterém budu zjišťovat, 

zda (případně jakým způsobem) jsou aktivity teambuildingu propojovány se společenskou 

odpovědností firem ve vybraném vzorku českých organizací.    

 Nejprve bych ráda specifikovala základní pojmy, kterými jsou teambuilding a 

společenská odpovědnost firem.         

 Payne (2007) uvádí, že „v nejširším slova smyslu je teambuilding prostředek pro 

zajištění harmonické, produktivní a efektivní spolupráce jednotlivců a maximalizace 

provedení úkolu a dosažení cíle.“ (Payne, 2007, str. 8) Následně dodává, že teambuilding 

může mít mnoho podob a může sloužit ke stanovení týmových rolí, formulaci obchodních 

strategií, určení budoucího zaměření, objasnění společných hodnot či vytvoření důvěry a 

jednoty.           

 Zahrádková (2005) upozorňuje na vzrůstající tendenci zahrnovat pod pojem 

teambuilding jakoukoliv skupinovou aktivitu. Sama se však přiklání k původnímu výkladu 

pojmu a uvádí, že „teambuilding ve svém původním významu se zabýval budováním týmu. 

Zaměřoval se na rozvoj spolupráce, zvládání náročných situací, efektivní práci a 

komunikaci v přímém spojení s rozborem a uvědoměním si fungování skupiny a vědomým 

plánováním změn s cílem zvýšit efektivitu týmu.“  (Zahrádková, 2005, str. 21) 

Teambuilding navíc rozšiřuje i na pracovní skupiny, které se od budování týmu mohou 

lišit.            

 Bond (2012) uvádí, že teambuildingové aktivity mohou odstraňovat potenciální 

překážky tím, že povzbuzují účastníky ke sdílení nápadů a vzájemné spolupráci mimo 

běžné pracovní prostředí. Tyto aktivity účastníkům nabízejí příležitost sdílet osobní 

informace, jako jsou jejich zájmy či rodina. Také mohou poskytovat motivaci, zvyšovat 

morálku a budovat důvěru mezi členy týmu.   
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Podle Zahrádkové (2005) je teambuilding také vhodným nástrojem k cílenému 

rozvoji pracovních skupin a doporučuje je kombinovat se zážitkovým učením, 

vzděláváním, koučováním skupiny i jednotlivců a konzultacemi. Upozorňuje, že 

k dosažení optimálních výsledků je nutná pečlivá analýza, příprava a pokračování 

skupinové práce i po skončení kurzu. Uvádí tři způsoby práce se skupinou: 

d) Koučování 

e) Učení zážitkem 

f) Vzdělávání a školení 

 

Pojem společenská odpovědnost firem je českým ekvivalentem anglického názvu 

corporate social responsibility (CSR). Stejně jako u pojmu předchozího, i zde se můžeme 

setkat s různými definicemi.         

 Evropská komise (European Commission), která je výkonným orgánem Evropské 

unie, definuje společenskou odpovědnost firem následujícím způsobem: „Sociální 

odpovědností podniků se rozumí dobrovolné, tedy zákonem nepředepsané úsilí podniků 

jednat při své běžné obchodní činnosti tak, aby bylo dosaženo sociálních a ekologických 

cílů“ (Evropská komise, 2017, online 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=cs).      

 Za velmi zajímavou považuji definici Alexandra Dahlsruda z práce How Corporate 

Social Responisibility is definded: an Analysis of 37 definitions (2008), kterou uvádí Kunz 

(2012). Dalhlsrud analyzoval desítky definic společenské odpovědnosti firem a určil pět 

základních oblastí, které se v definicích objevovaly nečastěji:  

f) environmentální 

g) sociální 

h) ekonomickou 

i) stakeholdery 

j) dobrovolnost 

 

Teoreticko-metodologické východisko, pracovní postupy, resp. výzkumné metody a 

techniky. 

V praktické části diplomové práce provedu kvalitativní výzkum, ve kterém budu 

zjišťovat, zda (případně jakým způsobem) jsou aktivity teambuildingu propojovány se 

společenskou odpovědností firem ve vybraném reprezentativním vzorku organizací.   

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=cs
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 Cílem výzkumu je popsat propojení teambuildingových aktivit se společenskou 

odpovědností firem. Domnívám se, že by výsledky práce mohly posloužit organizacím 

jako inspirace pro propojování těchto dvou oblastí.  

Výzkumná otázka: Jakým způsobem jsou propojovány teambuildingové aktivity se 

společenskou odpovědností firem?  

Populací budou osoby, které se zabývají společenskou odpovědností firmy. 

Výzkumný vzorek vyberu pomocí účelového výběru. Oslovím organizace ze seznamu 

http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/nasi-clenove/ a rozhovory provedu s těmi 

osobami, které budou ochotné se na výzkumu podílet. Přehled organizací získám ze 

seznamu společensky odpovědných firem, jelikož zde předpokládám vyšší 

pravděpodobnost propojení teambuildingových aktivit se společenskou odpovědností 

firem.            

 Data budu od respondentů sbírat pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Jedná se 

o rozhovor mezi respondentem a badatelem, ke kterému budu mít předem připravenou 

„osnovu“ rozhovoru, tedy budu mít předem promyšlené otázky, na které se budu 

respondentů ptát. Nejdůležitější otázky budu mít připravené, nicméně budu připravena 

otázky podle situace pozměnit a doplnit otázkami novými, které poslouží k lepšímu 

pochopení kontextu studovaného fenoménu. Během rozhovoru mě bude zajímat především 

to, jaké konkrétní společensky odpovědné aktivity organizace provádí a zda, případně jak 

konkrétně se prolínají s teambuildingovými aktivitami pracovníků. Rozhovory budou 

probíhat v místě určeném respondentem, aby jim bylo prostředí příjemné a mohli se 

otevřeně vyjadřovat.  

Předběžná představa o struktuře práce 

 

Práce bude rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části přestavím 

různé definice pojmů teambuilding a některé teambuildingové aktivity, dále uvedu definice 

pojmu společenská odpovědnost firem a možné spojení těchto pojmů. V praktické části 

provedu kvalitativní výzkum.   
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Časový harmonogram 

Vzhledem ke skutečnosti, že bych ráda diplomovou práci odevzdala na konci června 2018, 

rozhodla jsem se s výzkumem začít v lednu 2018. Prvním krokem bude vytisknutí seznamu 

společensky odpovědných organizací. Všechny organizace ještě ten měsíc kontaktuji s 

prosbou o účast ve výzkumu a jeho krátkým představením, aby se zaměstnanci mohli 

rozhodnout, zda se výzkumu zúčastní.  

Teoretickou část bych měla ráda dokončenou do konce února 2018.  

Od února 2018 začnu se sběrem dat. Předpokládám, že provedení přibližně 20 rozhovorů 

bude trvat asi do března 2018.  

S analýzou sebraných dat začnu v dubnu 2018. Vzhledem k náročnosti přepisu rozhovorů 

si nechávám na tento úkol větší časovou rezervu a předpokládám, že by analýza mohla být 

dokončena v květnu 2018.  

Poté nastane čas na vyhotovení závěrečné zprávy z výzkumu, kterou bych ráda dokončila 

na konci května 2018.  

Předběžná bibliografie k tématu, včetně zahraniční (celkem v rozsahu min. 10 titulů). 
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