
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

Katedra sociologie a sociální politiky

Kateřina Zápotocká

Role instruktorů v teambuildingu

Bakalářská práce

Praha 2007



Autor práce: Kateřina Zápotocká 

Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kuchař, CSc.

Oponent práce: 

Datum obhajoby: 2007 

Hodnocení:

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen  

uvedených pramenů a literatury.

V Praze dne 14. května 2007

vlastnoruční podpis

- 2 -



Bibliografický záznam
ZÁPOTOCKÁ, Kateřina. Role instruktorů v teambuildingu. Praha: Univerzita Karlova, 

Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, 2007. 32 s. Vedoucí bakalářské 

práce PhDr. Pavel Kuchař, CSc.

Abstrakt
Bakalářská práce „Role instruktorů v teambuildingu“ se dělí na dvě významné 

části a to Teambuilding jako funkční metoda a Role instruktora.

V první části autorka pojednává o dnes často diskutovaném fenoménu 

teambuildingových kurzů. Průběh teambuildingového kurzu je určen podle jeho formy a 

zaměření, které určuje klient. Následná specializace kurzu se odvíjí od nastavených 

požadavků, např. podpora soudržnosti, budování týmu, tvorba neformálních vztahů nebo 

koučink týmu.

Druhá část se zaměřuje na problematiku pozice, funkci a roli instruktora na 

teambuildingovém kurzu. Prostřednictvím kvalitativních rozhovorů s instruktory 

agentury AGPD se autorka snaží popsat fenomén inštruktorské práce na 

teambuildingovém kurzu. V textu se zabývá rozdílností mezi prací instruktora 

prezentovanou veřejnosti a povinnostmi, úkoly a odpovědností, kterou přebírají 

instruktoři v praxi.

Abstract
Bachelor thesis “Role of instructors in teambuilding” is dividing to two parts; these parts 

are called Teambuilding as purposive method and Role of instructor.

At the first part author converses about phenomenon of teambuilding courses. 

Continuance of teambuilding course is determined according to form and tendency that 

client asks. Following specialization of course is directing according to adjusted 

requirements, for example support of cohesion, teambuilding, formation of informal 

relationships or team coaching.

Second part of text is directed to the problems of position, function and role of instructor 

at the teambuilding course. Author aspires to describe the phenomenon of instructor's 

task at the course by qualitative discussions with instructors of agency AGPD. The 

treatise deals with the otherness between instructor's tasks, which is presented in public, 

and instructor's task in reality. Mainly their duties, tasks and responsibilities are diverse.
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Úvod

V této práci se budu snažit osvětlit pozici a roli instruktora na teambuildingovém 

kurzu. Pro uvedení do problematiky začnu s popisem teambuildingu jako takového a 

teprve poté přistoupím k vlastní roli instruktora.

V případě, že je nutné, v rámci pracovního procesu, upravit či formovat vztahy 

ve skupině, je jednou z možností teambuilding. Dnes velmi diskutovaná metoda, pod 

kterou je bohužel často zahrnováno cokoliv, čeho se zaměstnanci účastní společně 

mimo pracoviště. Jako teambuilding je označováno vše, od oslavy ředitelových 

narozenin, vánočního večírku až po outdoorové akce, které jsou zaměřeny na podporu 

týmů a jejich rozvoj. Ve své práci uvažuji o teambuildingu pouze jako poslední 

zmiňovaném, tedy o metodě zaměřené na podporu týmové spolupráce, soudržnosti a 

neformálních vztahů.

Pro jasnost chci říci, že role instruktora je, vedle charakteru kurzu a přístupu 

účastníků ke kurzu, jedním z nej důležitějších atributů průběhu dobrého teambuildingu. 

Je to instruktor, kdo vede aktivity a reaguje na účastníky. Jeho prostřednictvím jsou 

účastníci zapojování do her a aktivit, které jim mají pomoci blíže poznat své kolegy, 

navázat kontakty a naučit se efektivněji spolupracovat.

Jako podklady pro svá tvrzení o instruktorech jsem použila kvalitativní sondu. 

Opírám se o pět rozhovorů s instruktory teambuildingové agentury AGPD, v textu jsou 

instruktoři rozlišeni pomocí písmen A -  E. Data jsem zpracovala prostřednictvím 

analýzy dat z rozhovorů. Podle Hendla se pokusím o „Klasifikaci, typologii názorů 

nebo pohledů a explanačních stylů, které informant používá. “ [Hendl 1999: 171]

Sebraná tvrzení srovnávám s představou o instruktorech, která jsou prezentována 

v literatuře zabývající se problematikou teambuildingu. Snažím se popsat rozdíly mezi 

teoretickou představou o instruktorovi a realitou praxe.

Docházím k závěru, že je patrný rozdíl mezi instruktorem prezentovaným 

veřejnosti prostřednictvím literatury a mezi instruktorem, který se podílí na průběhu 

teambuildingu. Dotazovaní instruktoři se více zaměřují na samotný průběh kurzu, 

organizaci a plnění vlastních aktivit klienty. Nejsou začleněni do vyjednávání o typu, 

funkci a náročnosti kurzu. Instruktor, který je prezentován veřejnosti, je spíš osobou ve 

vedoucí pozici, která jedná s klientem, připravuje průběh kurzu, přiděluje dané aktivity 

svým podřízeným a zamýšlí se nad dopadem jednotlivých činností na účastníky.
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Teambuilding slouží k překonávání statusových rozdílů mezi jednotlivci, kteří 

jsou součástí jedné sociální skupiny. Jsou začleněni na základě vědomostí a 

schopností, ale z různých úrovních podniku. Pokud mají efektivně spolupracovat je 

nutné podporovat u nich rysy, které jsou vlastní malým sociálním skupinám, tedy 

neformální vztahy, vlastní skupinové normy, interakci mezi jedinci a další.

1.1 Koncept teambuildingu

Teambuilding je činnost zaměřená na rozvoj a zefektivnění spolupráce členů, 

zvládání náročných situací a fungování skupin. Vytvoření přirozeného klima pro 

vzájemnou podporu jedinců je základem pro zlepšení celkové výkonnosti zaměstnanců 

a kvality pracovního prostředí.

Metody teambuildingu jsou zde proto, aby umožnily maximální využití znalostí 

jednotlivců, kteří jsou součástí skupiny. Prvním předpokládaným přínosem je zlepšení 

stavu pracovního prostředí a usnadnění komunikace na pracovišti. Díky aplikovaným 

technikám teambuildingu by skupina měla být schopna vytvořit si vlastní pravidla, 

podle kterých se budou všichni ochotni řídit a dále rozvíjet svůj potenciál. Nově daná 

pravidla nemusí být za každou cenu identická s pravidly firemní kultury, ale musí 

uspokojovat firemní cíle a podporovat zaměstnance.

Snažíme se omezit rizikové chování ve skupině, které by mohlo případně nastat 

při řešení úkolů nebo problémů s nimi spojených -  zbytečné je hledání viníka 

v případě, že se řešení nepovedlo převést do praxe či jinak aplikovat, zbytečné je i 

používat stále stejný „směr“ řešení -  v případě, že jsme se již přesvědčili, že tento 

„směr“ není ten pravý.

V případě, že je riziko nesplnění úkolu velmi vysoké, členové týmu to řeší 

vzájemnou agresí a obviňováním, následuje rozvrat a zhroucení celého týmu. Přímým 

následkem je stagnace výkonnosti a produktivity.

Rozpad týmu nebo pracovní skupiny je jedním z hlavních faktorů, které vedou 

ke zvýšení výměny zaměstnanců na pracovišti. Skupina s novými jedinci se takto 

dostává opět na začátek, kdy se formují její normy a ocitá se v poměrně málo 

produktivním stádiu. Tuto situaci je většinou obtížné posoudit pokud nejste přímým
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členem týmu a proto je náročné přesvědčit nadřízené, že za snížení výkonnosti není 

přímo odpovědný nově příchozí zaměstnanec.

Zaměstnance vede k účasti na teambuildingu buď zájem, nějaký motivační 

faktor nebo sankční nároky vedení vůči němu. V případě že se jedná o první případ, 

tedy o vlastní zájem účastníka, je to polovina úspěchu. Pokud ho k tomu tlačí vedení 

firmy je velmi složité takového člověka zaujmout nebo nadchnout pro nějakou aktivitu.

V neposlední řadě k účasti na akci vede většinu lidí nějaký motivační faktor. 

Záleží na tom, jaký druh motivace účastníka ovládá. Motivací se pak může stát téměř 

cokoliv. Pro někoho to může být šance poznat své kolegy mimo pracovní prostředí, 

možnost zkusit aktivity, ke kterým neměl dosud přístup, pro někoho je to možnost 

relaxu a odreagování a někdo za tím hledá jen vyhlídku na únik z práce, která ho 

dostatečně nenaplňuje.

Stejně jako každý z účastníků vstupuje s odlišnou motivací, nese si sebou i 

odlišná očekávání od výsledku akce. Opět se promítají motivace, které jsem zmiňovala 

výše, ale očekávání se přenášejí i do následného pracovního procesu. Jedinci si mohou 

klást otázky po smyslu celé akce, mohou uvažovat o vlastním zisku účastí na 

teambuildingu. Někteří se mohou orientovat na zisk, což znamená, že očekávají po 

návratu nepřímou odměnu v příslibu vyššího platu nebo postu. Pokud se kryjí očekávání 

vedení s očekáváním účastníků jde o zaměření na bližší seznámení s kolegy 

v neformálním prostředí a tím snaha o následné utužení pracovních vztahů. 

Prostřednictvím teambuildingu dává vedení najevo ochotu investovat do rozvoje svých 

zaměstnanců a ochotu orientovat se na zlepšování pracovních podmínek.

v
1.2 Vznik teambuildingu v Cechách

Základním kamenem pro české vzdělávání dospělých byla Prázdninová škola 

Lipnice, kterou založil psycholog Allan Gintel, „který kolem sebe soustředil tým 

výjimečných lidí z nejrůznějších oblastí společenské praxe (pedagogů, psychologů, 

řídících pracovníků, výtvarníků i schopných a aktivních studentů). “ [Svatoš, Lebeda 

2005:53] Prázdninová škola Lipnice vznikla v osmdesátých letech pod záštitou státem 

kontrolované organizace pro mládež. Hodnoty které se zde snažili lektoři rozvíjet, i 

v před revolučních letech, byly individualita, vyniknutí, vlastní aktivita, osobní 

odpovědnost a kreativita. Kurzy pořádané touto školou byly zaměřeny na spolupráci ve 

skupině a rozvíjení schopnosti přirozeného vůdcovství.
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Díky kontaktům na další mezinárodní organizace tohoto typu (na vzděláván 

dospělých) se po roce 1989 mohla stát první organizací poskytující kurzy pro fíremn 

klientelu. Hlavním přínosem pro ostatní agentury zabývající se u nás teambuildingen 

jsou dva sborníky originálních her, rozvíjejících hodnoty, na které byl v Lipnické škok 

kladen důraz. Proto pak není po instruktorech vyžadována žádná vlastní invence n; 

přípravu aktivity, která by se zaměřovala na podporu konkrétního typu rozvoje skupiny 

„Aktivity jsou již  vymyšlené“ [Instruktor E] je častou odpovědí u všech dotazovaných 

Hlavním předpokladem je, že je to bezpečnější pro klienty, kteří nejsou stavěni do roh 

„pokusných králíků“ -  postupuje se podle ověřené metody, ale z instruktorů se stávaj 

spíše lidé prezentující svěřené metody. Jejich kvality se projevují ve schopnosti dobn 

prezentovat a komunikovat na vysoké úrovni. Na vlastní práci s týmem maj 

předpřipravené postupy.

Mimo Prázdninové školy Lipnice se na formě dnešní kurzů podíleli ještě titc 

aktéři (převzato podle [Svatoš, Lebeda: 2005] pozn. aut.): zahraniční vlivy -  agentun 

Outward Bound, vysokoškolské kurzy zaměřené na sport a výchovu a interaktivn 

manažerské programy.

Hlavní devizou pro původní organizace, na kterých vyrostla dnešní podobí 

kurzů pro dospělé je, že instruktoři už věděli, že cíl sám o sobě nestačí, ale že může bý 

prostředkem osobního rozvoje jedince. „Pro potřeby těchto organizací vznikla řade 

konkrétních her a programů, které, pochopitelně v transponované podobě, bylo možnc 

využít i v akcích pro dospělé. “ [Svatoš, Lebeda 2005:52]

Český teambuilding je odlišný od západních typů programů. Nejvýznamnějši 

odchylkou od ostatních je zaměření českých kurzů na větší „hravost“. Většim 

zahraničních agentur klade větší důraz na konkrétní manažerský trénink -  mají vyšši 

zaměření na využití v odpovídající pracovní praxi. Český teambuilding je pokládán ze 

holistický. V tomto případě to znamená, že je kladen důraz na provázanost jednotlivých 

aktivit. Kurz je považován za jeden celistvý organismus, ke kterému lektoři přistupuji 

s vědomím, že aktivity přinášejí úspěch vzájemnou kooperací -  nelze jednu aktivitu 

„odbýt“ a „vynahradit“ to účastníkům na druhé. Jednotlivé části programu samozřejmě 

musí brát ohled na fyzické dispozice účastníků a pozitivně je motivovat pro další 

aktivity.
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Český teambuilding od svého prvopočátku klade velký důraz na příběh, kterým 

je celý kurz provázán dohromady. Všechny aktivity jsou na typicky „českém“ kurzu 

vedeny pod nějakým jednotícím prvkem, který dál určuje vývoj programu. Většině 

zahraničních organizací je tento český fenomén znám. Rozvinutá dramaturgie a 

dramatizace jednotlivých kurzů nás dělá výjimečnými v nadnárodním hledisku.

1.3 Synergie -  spolupráce, soudržnost, spolupůsobení

V teambuildingových školeních je kladen důraz na vytvoření a podporu 

synergických vztahů. Jsou to vztahy, které se dají popsat jako spolupracující, soudržné a 

spolupůsobící. Jednodušeji řečeno, jde o vztahy, kdy se lidé vzájemně podporují a 

vycházejí si vstříc -  pracovní kolektiv je tak maximálně oproštěn toho, aby řešil 

skupinové vztahy, protože se předpokládá, že všichni budou vzájemně korektní.

Výsledkem synergických vztahů je navýšení hodnoty práce jednotlivců -  vztahy 

pomáhají zefektivnit výsledky z pracovního procesu. Pokud skupina nemá synergické 

vztahy, ale nejsou mezi nimi ani žádné vážnější rozpory, tzn. jejich vazby jsou 

vzájemně neutrální, pak jsou výsledky skupiny shodné s pracovními výsledky, kterých 

by členové skupiny dosahovali jako na sobě nezávislí jedinci. Další varianta, která může 

nastat je, že přílišná snaha o spolupráci (synergické vztahy) připravuje skupinu o 

energii. Řešení konfliktů pohlcuje většinu času, který by měl směřovat k pracovnímu 

výkonu. Vytváření náročných kompromisů pak už jen zbytečně ztěžuje práci.

„ Členové týmu si musí vážit dovedností a schopností druhých, jejich názorů a úhlu 

pohledu a jejich podílu na celkovém úkolu, který má tým splnit. Pokud taková základna 

vzájemného respektu chybí, tým prostě nemůže dobře fungovat. “ [Hayes 2005:36] Ale 

pokud jsou skupině vlastní dobře udržované a ke spolupráci vedené (synergické) vztahy 

mohou na tom všichni členové jen vydělat. Můžeme je přirovnat k modelu 

spravovaných vztahů, tento pojem „ (...) nepřímo naznačuje, že osoby své formální i 

neformální sociální vztahy kontrolují a nakládají s nimi coby s aktivy a pasívy 

zvláštního typu. “ [Kabele 2005:7]

Spolupráce je tedy podstatou dobrého kolektivu. U každého zaměstnance 

předpokládáme, že je odborníkem na nějaké, třeba malé, specializované odvětví, které 

může být využito ve prospěch celé skupiny.

- 10-
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Důvod, proč byli daní jedinci svedeni dohromady, je potřeba jejich spolupráce pro 

splnění cíle vytyčeného zaměstnavatelem. Tento předpoklad se bude lépe realizovat ve 

chvíli, kdy jsou kolegové naladěni na podobnou „vlnu“ a ochotní spolu komunikovat. 

Toto klima je možné získat prostřednictvím budováním neformálních vztahů a zájmu o 

druhé.

V přeneseném významu můžeme říct, že se jedná o model sociální sítě, kdy 

sociální vztah dvou osob podmiňuje sociální vztahy k ostatním osobám -  tedy i přístup 

k informacím u člověka, kterého znám jen nepřímo, ale kolega z oddělení má přímý 

kontakt a může mi tedy pomoci. Čím lepší budou vztahy ve skupině, tím spíš budou 

kolegové ochotnější podporovat spolupracovníky nad rámec svých povinností.

Teambuilding jako takový se zaměřuje na soudržnost a pružnost sociálních vztahů 

ve skupině. Prostřednictvím herních metod se vytváří podmínky, které jsou 

v přeneseném významu shodné s těmi, které existují na pracovišti. Pokud budou 

zaměstnanci schopni pružně reagovat v realitě vytvořené hrou, -zjistí, že spolupráce 

s ostatními je to pro ně výrazně výhodnější než individualismus -  pak je velmi 

pravděpodobné, že si tuto zkušenost přenesou do pracovního procesu a zvyknou si více 

spoléhat na podporu svých kolegů. Skupina, která je takto stmelená, zprostředkovává 

jednodušeji informace svým členům a urychluje tím pracovní postupy, protože si 

vzájemně poskytuje účinné pracovní metody, tzn. někdo z členů přišel na nějaké 

zjednodušení, které usnadňuje práci, tak si ho nenechá pro sebe, ale podělí se o ně 

s ostatními.

Skupině je také vlastní společný cíl, který je definován požadavky firmy. 

„ Týmové práci velmi prospívá, když jsou jednotliví členové týmu s vizí (společného cíle 

pozn. aut.) bez výhrad srozuměni a cíle z ní vyplývající se stávají i jejich cíli. “ 

[Plamínek 2000:262] Vědomí tohoto cíle je stmeluje jako skupinu, vůči které se jedinci 

stávají loajální -  obhajují společné cíle a metody k jejich dosažení. „Lidé mají také 

sklon považovat věci či názory lidí ve skupině za správnější než názory nečlenů 

skupiny. “ [Hayes 2005:33]

Soudržná skupina také věří ve vzájemnou podporu, které se jí dostane od 

ostatních členů. Proto má skupina oproti jednotlivci větší tendenci k vyhraněnějšímu 

názoru a větší sklon riskovat, než jaký by měl jedinec sám o sobě -  všichni členové 

spoléhají na vzájemnou oporu, kterou si poskytnou při obhajobě názoru.

-11 -



Bakalářská práce Role instruktorů v teambuildingu

1.4 Tým a pracovní skupina

„Podle Adaira (1986) je  hlavní rozdíl mezi týmem a skupinou tento: jednotliví 

členové týmu se svým přínosem vzájemně doplňují, zatímco ve skupině jsou je jí členové 

vzájemně zaměnitelní. “ [Hayes 2005:58]

Jak tým tak pracovní skupina jsou formy malé sociální skupiny. To znamená, že 

mají mnoho společných atributů jako jsou: častá interakce mezi členy, společná činnost, 

společný cíl, vědomí příslušnosti ke skupině a další. Na rozdíl od Adaira většina autorů 

(Bay, Hermochová, Zahrádková) považuje za hlavní rozdíl mezi pracovní skupinou a 

týmem časové období, po které spolupracují. Tým je vytvořen na dané časové období 

(např. jednoho roku, měsíce...) a za nějakým konkrétním cílem. Týmy jsou častější ve 

vědecké praxi. Naproti tomu pracovní skupina je sestavená na dobu neomezenou a její 

práce je v určitém smyslu cyklická -  v kratších či delších obdobích se její pracovní 

náplň opakuje.

Pokud se zaměstnavatel rozhoduje mezi vytvořením pracovní skupiny nebo 

týmu, je nutné aby si uvědomil vlastní nároky a cíle úkolu, který mají pracující plnit. 

Musí při tom zohlednit charakter a náplň práce, kterou bude po zaměstnancích 

požadovat.

„ Tým je  jasně definovaný celek spolupracujících lidí s časově omezeným cílem, 

limitovanou velikostí, jasnými pravidly a rolemi a s charakteristickým procesem práce. “ 

[Zahrádková 2005:19]

„Pracovní skupina je  skupina lidí, kteří jsou spolu spojeni do pracovního celku 

náplní práce, pří níž jsou na sobě závislí pracovní hierarchií nebo cílem práce. “ 

[Zahrádková 2005:20]

Pro řádné fungování jak pracovní skupiny tak týmu je dobré znát stimuly, které 

ovlivňují výkon jednotlivců. Tyto stimuly mohou být určeny individuálně pro každého 

člena -  každý má individuální priority -  práce s odborníky, kvalitní technické zázemí, 

finanční ohodnocení nebo jiné benefity.

Herzbergova teorie motivátorů udává dva typy stimulů, jsou to hygienické 

faktory a motivátory. Při absenci hygienických faktorů následuje primární 

nespokojenost zaměstnanců. Hygienickými faktory jsou: plat, vztahy mezi zaměstnanci,

- 1 2 -



Bakalářská práce Role instruktorů v teambuildingu

jistota práce nebo pracovní podmínky. Na druhou stranu výskyt motivátorů vyvolává 

vysokou míru motivace a spokojenosti s prací, ale při jejich absenci není patrná 

nespokojenost. Jako motivátory jsou označovány: uznání, povýšení, samostatná práce, 

možnost osobního růstu nebo odpovědnost.

V případě, že vedení skupiny je schopno reagovat na stimuly vhodné pro 

jednotlivé členy (stimuly pro členy pracovní skupiny jsou odlišné od stimulů pro členy 

týmu) a zároveň dodržovat motivátory podle Herzberga, vytváří svým zaměstnancům 

jedinečné pracovní prostředí a soudržnou stmelenou pracovní skupinu nebo tým.

Teambuildingových kurzů využívají jak týmy tak pracovní skupiny. Pro 

přípravu kurzu je nutné znát o jaký typ sociální skupiny se jedná. Od každé je očekáván 

trochu odlišný výsledek, proto se struktura kurzu zaměřuje podle požadavků daných 

zaměstnavatelem. To znamená, že například u týmu se může kurz zaměřit spíše na 

podporu neformálních vztahů a u pracovní skupiny na podporu soudržnosti.

1.5 Formy teambuildingových akcí

Teambuildingové akce mají různé cíle. Protože nároky zadávajících klientů jsou 

odlišné, tak jsou odlišné i jednotlivé formy teambuildingových akcí. Pro lepší orientaci 

v problematice nabízím přehled využívaných forem.

Stmelení kolektivu

Cílem této akce je navázání neformálních vztahů mezi jejich jednotlivými členy. 

Prostřednictvím neformálních vztahů je možné lépe využít vlastního know-how kolegů 

na řešení nestandardních problémů a sdílení osvědčených metod s ostatními kolegy 

(best practice session). V případě, že se povede využít společné aktivity ke sblížení 

kolektivu můžeme říct, že teambuilding byl efektivní.

Budování týmu

Hlavním záměrem je zefektivnit práci v týmu a podpoření vlastních týmových 

rolí. Zdůraznit skupině společný cíl, na který je zaměřena strategie firmy a zdokonalit 

interní komunikaci kolektivu.
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Budování týmů je určeno pro jednotlivá firemní oddělení, menší firmy a již 

existující týmy. U tohoto typu akce po „aktivním“ programu následuje sled 

individuálních konzultací pro další rozvoj jednotlivců.

Důležitou součástí programu je neřízená diskuse, která následuje bezprostředně 

po aktivitách, kdy jsou účastníci plni vztahových zážitků z právě proběhlé aktivity. 

Následné rozebírání možných a , jistě zaručeně správných“ řešení je nedílnou součástí 

seberozvoje. Jedinci mají možnost pozorovat reakce ostatních na vlastní návrhy. Tuto 

možnost na pracovišti nemusí mít všichni -  nejsou po nápadech dotazováni, tzn. že 

pokud nejsou dostatečně ctižádostiví, tak nemusí dostat šanci se projevit. V případě kdy 

řeší problém mimo kompetence firmy jsou na tom všichni účastníci stejně a nikdo není 

zvýhodněn postavením nebo očekáváním ostatních.

Koučink skupiny nebo týmu

Je dobrou metodou při změnách týmů nebo prostředí na pracovišti, kdy se 

mohou vyskytnout případné nesrovnalosti při hledání nových rolí a statusů. Koučink je 

výrazně orientován na vedení skupiny v době změn a přechodů.

Kouč je iniciátorem nových nápadů a autoritou po dobu určenou spoluprácí 

týmu. Tato metoda je velmi výhodná u motivovaných a demokratických týmů, protože 

pokud s koučováním nesouhlasí všichni členové týmu stává se ztrátou času.

Vzdělávání zážitkem

Vzdělávání s důrazem na určité praktické znalosti, které budou nadále využívány 

v pracovní praxi. Myslím tím metody přistupování k řešení a řízení úkolů nebo 

problémů, které se se stejným scénářem, ale jiným obsahem vyskytují stejně na 

pracovišti jako v simulované akci. Účastníci kurzu přicházejí s vlastními možnostmi 

řešení, které pak po vzájemné debatě použijí v praxi -  je nutné teorii aplikovat, aby si 

ověřili možnosti proveditelnosti.

Týmové hodnocení

Cílem týmového hodnocení je rozlišení schopností a jednotlivých dovedností 

členů týmu a jejich efektivní využití. V průběhu kurzu jsou účastníci vystaveni testům a 

hloubkovým rozhovorům.
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Základní parametry hodnocení jsou v orientaci na problém, kompetenci, 

schopnost vedení, analytickém myšlení, práci s nedostatkem informací a schopnost 

kreativity.

Expedice a náročné projekty

Expedice a podobně orientované kurzy jsou zaměřeny na otestování fungování 

týmu a schopnosti zvládání nemodelových situací. Účastníci mají možnost poznat svoje 

hranice a případně je překonávat -  oživení a podpora sebevědomí.

Podmínkou účasti u toho typu teambuildingu je dobrá fyzická kondice, stmelený tým, 

který bude spolupracovat i v extrémních situacích, a osobní rozhodnutí účastníků pro 

tento typ kurzu.

Zábavné akce

Jsou zaměřené na podporu týmového ducha, uvolnění zábran mezi kolegy a 

napomáhají tvorbě neformálních vazeb. Hlavním přispěním je pozitivní zážitek 

společný skupině.

Obsahem programu jsou většinou individuální aktivity, kterých mohou účastníci využít 

podle libosti.

1.6 Typy programů

Typy programů, které jsou zařazeny jako náplň kurzu se odvíjí podle vlastního 

zaměření. To znamená, že navazujeme na předchozí kapitolku o formách kurzů.

Aktivity zvané Icebreakers jsou obvyklé na všech kurzech, ať už jsou 

zaměřené na stmelování týmů nebo ,jen“ na bližší poznání svých kolegů. Icebreakers 

slouží k zjednodušení počáteční komunikace mezi zúčastněnými. Jsou založeny na 

v principu jednoduchých aktivitách, které nutí účastníky komunikovat mezi sebou -  pro 

vysvětlení je nej lepší příklad klasického icebreakeru, kdy se každý představí a řekne 

ostatním nějakou málo známou informaci o své osobě. „Poskytují také prostor 

k bližšímu seznámení a zapamatování jmen kolegů tam, kde se účastníci znají třeba jen  

jako hlas z  telefonu nebo adresa z  e-mailové komunikace. “ [Svatoš, Lebeda 2005:89]. 

Zařazují se na úplný začátek kurzů, kdy má sbližování a seznamování velký význam.

Za další z charakteristických programů bývají označovány Dynamics. Jedná se

o klasické teambuildingové aktivity orientované na řešení problémů a rozvíjení
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inovačního myšlení. Tyto úkoly nemají předem daný vzorec řešení, podle kterého by 

účastníci mohli postupovat k „úspěšnému“ konci. Dobře se na nich pozoruje týmová 

spolupráce a přerozdělování rolí v týmu. U dynamics je důležitá zpětná vazba (viz. níže) 

k možnostem řešení úkolu a jednání jednotlivých aktérů v týmu.

Následující jsou strategické hry „ (...) různého charakteru, náročnosti, formy i 

délky. “ [Svatoš, Lebeda 2005:91], Ve většině případů jsou to motivačním příběhem 

spojené aktivity typu dynamics. Účastníci jsou sestaveni do menších týmů, které závodí 

mezi sebou a musí operovat s vymezeným časem, vzdálenostmi a svými schopnostmi 

jako je tomu i v reálné praxi.

Komunikační programy „ (...) nabízejí možnost vyzkoušet si formulovat vlastní 

názor, obhajovat ho a hledat společné řešení spolu s jedním nebo více kolegy. “ [Svatoš, 

Lebeda 2005:98]. Za dobrý výsledek tohoto typu programu je považováno zvýšení 

schopnosti vyrovnávat se lépe s rozhodnutími druhých a také aktivněji prosazovat 

vlastní názor.

A jako poslední představuji programy zaměřené na podporu důvěry. Jsou 

specializované na vyrovnávání se se stresem, testují ochotu nechat se vést bez možnosti 

vlastního zásahu do dění a odhalují účastníkům možnosti spolupráce, která jim je 

umožněna jen při zvýšené hladině důvěry ve skupině. Mezi nejznámější patří „pád 

důvěry“ nebo „běh řadou“.

Všechny typy programů jsou na něco zaměřené a něčím výjimečné. Přestože 

jsou přínosem pro jednotlivé účastníky, tak nedílnou součástí musí být zpětná vazba. 

Rozbory probíhajících aktivit teprve pomáhají účastníkům pochopit, co získali 

prostřednictvím zážitků z aktivit.

2. Role instruktora

V této části se opírám o data získaná prostřednictvím kvalitativní sondy od 

instruktorů teambuildingu. Snažím se srovnat sebraná tvrzení s postavou instruktora, 

popisovanou v literatuře zaměřené na problematiku teambuildingu.

Instruktor může přistupovat k aktivitám ze dvou možných pohledů -  může ho 

zprostředkovat klientovi jako zážitek a nebo mu může vysvětlit principy, na které by se 

měli účastníci v pracovním procesu zaměřit.
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Prvním jmenovaným je metoda zážitkového přístupu. „ Při něm se instruktor 

chová jako iniciátor a facilitátor [povzbuzovač, odborník na moderování diskuze pozn. 

aut.] procesu učení a bere na sebe dílčí role, ... “ [Svatoš, Lebeda 2005:104]. Instruktor 

předloží skupině daný úkol, který mají splnit a po dokončení aktivity s nimi rozebírá 

jednotlivé možnosti řešení, které použili nebo použít mohli. Následně navazuje 

převedení metod do obecnější roviny, kterou si klienti s pomocí instruktora spojí se 

svojí pracovní praxí. V konečném hodnocení jsou srovnávány metody, které účastníci 

použili při řešení aktivity s těmi, které běžně používají v pracovním procesu. Instruktor 

zde tedy vystupuje jako podporující síla, která ale nezasahuje do běhu věcí.

Druhou metodou je expertní přístup, kdy instruktor nejprve seznámí účastníky 

s různými přístupy k řešení a pak je teprve podrobí modelové situaci. Účastníci tak mají 

možnost využít informace, které získaly v první fázi tréninku. Zpětně se opět hodnotí, 

zda účastníci využili všechny možnosti a použili informace, které jim mohli pomoci pro 

řešení dané situace.

Jako výrazně výhodnější se nedá označit ani jeden z jmenovaných přístupů. Oba 

mají své přednosti. Každá konkrétní situace si vyžaduje individuální řešení.

2.1 Jednotlivé typy rolí

V průběhu celého kurzu jsou na instruktora kladeny různé nároky. Vystřídá 

mnoho rolí než se kurz dostane až do samého závěru.

Jako poradce se snaží obsáhnout všechny nároky, které jsou na něj kladeny 

klientem. V této fázi je nutné správně určit požadavky, které zadavatel klade na 

výsledek akce. Správná formulace předpokladů je prvním správný krokem k úspěchu. 

Instruktoři agentury AGPD, které jsem zpovídala, tuto část kurzu neznají z vlastní 

zkušenosti. Jejich odpovědi jsou orientovány podle běžně dostupných materiálů o 

teambuildingu nebo z kontextuálních informací od svých nadřízených. Jistě by byli 

schopni hovořit fundovaněji, kdyby se podobných jednání měli možnost účastnit. Jejich 

odpovědi jsou v podstatě totožné, protože o tom žádný z nich nemá možnost hovořit 

z vlastní zkušenosti.

Následující fází je role dramaturga, který navrhne optimální program -  ten se 

odvíjí od parametrů, které nastavil zadavatel v první fázi a charakteristických rysů 

skupiny. Vlastní kreativita dotazovaných instruktorů je vázána na vedoucího kurzu. 

„Někdo dává více prostoru a někdo zas méně. “ [Instruktor E], podle toho mohou
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instruktoři navrhovat nebo snažit se o zvýšení významu aktivity a pokud je čas zamyslet 

se nad změnou a jejím dopadem a může být akceptována. Bohužel ve většině případů je 

tomu tak, že „ většina z nich je  odmítnuta s tím, že je  to časově náročné “ [Instruktor D]

-  buď na přípravu nebo na průběh aktivity.

Kreativita je žádoucí ve chvíli, „ když se řeší nějaká komplikace, která by mohla 

nastat“ [Instruktor B], pak je vyžadována jako nutnost pro další běh kurzu.

Při samotném průběhu kurzu je velmi důležitým úkolem instruktora pozitivně 

motivovat účastníky, vysvětlovat pravidla a nároky aktivit, informovat o bezpečnostních 

standardech. Hlavním cílem instruktora v této části programuje nadchnout skupinu pro 

aktivitu, kterou mají plnit. Jednou z možností je logicky a přesně vysvětlit průběh a 

pravidla (vyžadováno hlavně manažerskými skupinami), ale na druhou stranu jsou 

efektivní i motivační scénky, které vedou účastníka k příběhu, jenž spojuje celý kurz do 

jednoho kompaktního celku. Výběr přístupu podle kterého bude instruktor prezentovat 

záleží jak na náplni kurzu tak na jeho vlastní osobnosti.

Je překvapující, že se dotazovaní instruktoři ještě nesetkali s nezájmem celé 

skupiny, o možnostech řešení této situace byli schopni jen polemizovat. „Aspoň někdo, 

kdo minimální zájem o to má, a stačí se chvíli věnovat jemu a když ty ostatní vidí, aspoň 

někdo o to trošku zájem má, tak se většinou přidají. “ [Instruktor A]. Toto zjištění může 

indikovat různorodost sociálních skupin, kdy jsou lidé na tolik odlišní, že možnost 

naprostého neúspěchu aktivity je téměř nemožná -  „ (...) vždy se ve skupině někdo 

najde, koho daná aktivita zaujme. “ [Instruktor E].

Poslední z důležitých částí instruktorovi role je pozorování jednání a chování 

skupiny. Schopnost podat nezávislou zpětnou vazbu je zvlášť důležité pro samotné 

účastníky. Každý touží po hodnocení -  jak ho vidí ostatní je významné pro jeho další 

jednání a chování. Na teambuildingových kurzech jsou nejčastěji pozorovány tyto 

parametry: „ (...) zapojení jednotlivých členů, dodržování postupu řešení, ukázněnost a 

přehlednost komunikace. “ [Svatoš, Lebeda 2005:111],

Nutností je zabezpečit skupině optimální podmínky -  bezpečnostní a 

fyziologické -  pro koncentraci k procesu učení. Na bezpečnost účastníků je kladen 

zvlášť velký důraz. Protože základním předpokladem pro úspěšný kurz jsou nezranění 

účastníci. Každý z instruktorů je vybaven vysílačkou, aby mohl monitorovat pohyb 

skupin a případně korigovat vlastní problémy na stanovišti. „Pro případ nějaké 

události, nějaké nehody“ [Instruktor B] je spojení s ostatními nutností. Naštěstí žádný
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z dotazovaných instruktorů nemá zkušenost s takovým to využitím -  „případ nouze se 

ještě ne naskytl“ [Instruktor E].

2.2 Skupinové chování v průběhu kurzu

Skupinky, které se pro potřeby kurzu vytvoří, jsou tím s čím instruktor dál 

pracuje. Snaží se účastníkům vytvořit pocit sounáležitosti se skupinou, podporovat 

týmovou spolupráci a zážitek soudržnosti s ostatními. U klasických teambuildingových 

akcí jsou členové do jednotlivých menších skupinek rozřazeni náhodným výběrem. 

Takže existuje předpoklad, že by skupinky měly mít vzájemně obdobné rozložení. „ To 

není tak že by se nelišily, ale když jim  představíš dohromady tu aktivitu nebo souhrn 

těch aktivit, tak ty skupiny v ničem nevyčnívají. “ [Instruktor B], Hlavní snahou je 

vytvořit maximálně rovnocenné skupinky, ale na druhou stranu, při tak malém počtu 

zúčastněných (cca 30 účastníků kurzu), je to téměř nemožné. Pak hraje velkou roli to 

„ (...) jaká energie v té skupině vznikne a to hodně záleží na těch jednotlivých členech. 

Liší se tou energií, že jo, která většinou vzniká z jednoho ze dvou lidí, který j í  do té 

skupiny nějakým způsobem přinesou.“ [Instruktor C].

Také to, jaké vztahy vládnou mezi jedinci, kteří byli vybráni do jedné skupinky, 

má samozřejmě vliv na průběh celé aktivity, instruktor E ktomu říká: „Potom jsou 

samozřejmě rozdíly v řešení různých aktivit. Záleží také jak  jsou osoby k sobě blízké, 

někdy podřízení ve skupině s nadřízeným se necítí dobře a pak je  to poznat na průběhu 

aktivity. “ Podle toho, jak se účastníci kurzu znají navzájem nebo ne, je nutné navrhnout 

program teambuildingu.

Markantní je přenos pracovních pozic. Pokud v „ (...) té skupině je  šéf, tak se tím 

šéfem většinou stane. “ [Instruktor B]. Pokud mají možnost volit podle jiných parametrů 

než je pracovní hierarchie, tak to vypadá na toho „ nej drzejšího a nejukecanějšího a 

toho, co je  nejvýraznější z té skupiny, i kdyby třeba tu aktivitu odmítal, a strašně se 

bránil, tak je  natolik výrazný a vystupuje před všemi ostatními, že jsou spíš schopni ho 

přijmout. “ [Instruktor A], Výmluvnost je vždy velmi ceněným artiklem, tzn. opět se 

setkávám stvrzením „ (...) většinou u těch aktivit jeto prostě ten, který má takovou 

největší výmluvnost. “ [Instruktor D], V případě, kdy jsou ve skupině dva výraznější 

jedinci, tak se „ (...) přihlásí dva, a pak ta komunikace probíhá o to, kdo to teda bude 

dělat a většinou je, i když je  vedená jako v tom, jako  v tom vtipným tónu “ [Instruktor

C], k závěru se dochází prostřednictvím „ (...) nějakého konsensu. “ [Instruktor B].
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Zajímalo mě, jestli se instruktoři cítí být součástí skupiny, kterou v danou chvíli 

vedou. Odpovědi byly různé. Lišily se podle typu aktivit, tedy i zaměření -  čím byla 

aktivita „akčnější“, tím víc se instruktoři cítili vtahováni do průběhu. Ale ve většině 

případů ne, „protože to jako spíš nebylo ani účelem, aby ten instruktor byl součástí. “ 

[Instruktor C], aktivity nejsou koncipované na začlenění instruktora, ale na podporu 

soudržnosti, spolupráce a rýsování skupinových rolí. Druhá možnost integrace 

instruktora do skupiny se odhaduje podle typu účastníků „Když jsou ty lidi trošku 

odtažitý, to jsou skupiny, který jsou tak jen mezi sebou a nepustí někoho dalšího, kdy se 

jim  špatně vysvětlují i pravidla, tak se člověk spíš cítí jako někdo, kdo na ně kouká a 

nemá do toho co mluvit. A pak jsou skupiny hodně přátelský tam je  to bez problémů. “ 

[Instruktor D].

Instruktor - pro skupinu, kterou vede - vystupuje s určitou dávkou respektu, 

kterou mu předurčuje znalost pravidel a cíle aktivity. Má k dispozici větší balík 

informací než účastníci. Z tohoto důvodu se staví do pozice vedoucího, který existuje 

mimo skupinu. Je nutné definovat o jakou pozici vedoucího se jedná. Vedoucí roli při 

aktivitách musí přebírat někdo z účastníků, ale instruktor stále figuruje jako koordinátor 

průběhu dané činnosti.

Instruktoři jsou bráni s určitým přirozeným respektem, protože jsou to oni, kdo 

zná detailně pravidla a informace o dalším průběhu, které nejsou účastníkům přímo 

dostupné. Znalost pravidel je automaticky staví do nadřízené a respektované role, 

„Jako že když instruuji něco, čemu fakt jako rozumím a oni vůbec ze začátku nevědí, 

která bije, tak je  jasný, že jsem boss. “ [Instruktor C], „Jsem někdo, kdo ví, co se v tu 

chvíli má dělat a jakým způsobem by se to mělo dělat, pak se podle toho chovají, když 

něco nevědí nebo potřebují s něčím poradit, tak na koho jiného by se měli obrátit. “ 

[Instruktor A].

Další součástí, prostřednictvím které hodnotím chování skupiny, je jak 

přistupují k aktivitám. Je rozhodující jak daný úkol berou (potažmo jak berou celý 

kurz) „Záleží na typu osob, ja k  danou aktivitu vezmou. Zda humorně či jako povinnost, 

do které je  ředitel donutil. Podle toho pak celá akce vypadá. “ [Instruktor E], další kdo 

odkazuje ktéto problematice je Instruktor C, který říká: „záleží na obtížnosti úkolu a 

jestli to chtějí pochopit. Slovní spojení „chtějí pochopit“ je velmi určující pro další 

vývoj teambuildingu. Při předpokladu, že účastníci chápat nechtějí, je nutno program 

opravit, tak aby vyhovoval jak nárokům na výsledek akce tak účastníkům.
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,+Já bych řekl, že vysvětlit něco skupině, je  jednodušší než vysvětlit něco 

jednotlivci. Protože ten jednotlivec se to snaží pochopit všechno dohromady sám, když 

to ta skupina, jak  je  tam dohromady víc lidí, tak si každý mysl:, „jó ten kolega to určitě 

chápe, tak já  se potom zeptám.““ [Instruktor D]. Vysvětlit něco spolupracující a 

soudržné skupině je pro instruktora zřejmě jednodušší než jednotlivci, odkazovala bych 

k skupinovému efektu kolektivního vědění, kdy ke sdíleným informacím mají přístup 

všichni členové sociální skupiny. Každý z účastníků přináší svoje znalosti a dává je 

k dispozici ostatním členům. Při prezentaci úkolů a jeho vstřebávání účastníky je to tak, 

že „ Oni to nějak pochopí, sami si to interpretují a pak už to jde... “ [Instruktor B],

2.3 Feedback čili zpětná vazba

Feedback je zpětnou vazbou pro účastníky kurzu, kdy se dozvědí: jak 

vystupovali jako skupina, jaká atmosféra mezi nimi při práci vládne a co by se dalo 

zlepšit, resp. na čem by měli zapracovat. Je velmi důležitou součástí kurzu -  mimo to, 

že si účastníci hráli a měli možnost si odnést praktické zkušenosti, získali i výhodu 

objektivního pohledu instruktora na práci jejich skupiny.

Zpětnou vazbu nedává jen instruktor, vede účastníky k tomu, aby hovořili mezi 

sebou o účelnosti použitých postupů a efektivnosti na celkový výsledek.

Předpokladem dobrého instruktora je, že bude umět zpětnou vazbu dobře podat

-  ne každý z účastníků je ochotný i dobře míněnou kritiku přijmout a vzniká zde 

nebezpečí konfliktu. Základní dispozicí instruktora by tedy měla být schopnost předejít 

takové situaci -  konfliktu mezi účastníkem a instruktorem nebo mezi účastníkem a 

skupinou, ve fázi feedbacku vzniká nebezpečí ztráty celého efektu teambuildingového 

kurzu.

Jednou z otázek, kterou instruktoři musí často řešit, je zda mají diskuzi 

rozpoutávat venku bezprostředně po aktivitě nebo v klidnějším a pohodlnějším 

prostředí. Většinou se shodují v tom, že záleží na konkrétní situaci, která vznikla během 

aktivity. Pokud je vhodné využít atmosféru, která vznikla při aktivitě, tak je 

samozřejmé začít ihned než vyprchá. Bohužel v přírodě mnohem víc riskujeme 

rozptýlení účastníků a odvedení jejich pozornosti od tématu k podružnostem. Pro 

základnější rozbory, které se vztahují ke kurzu jako k celku, je jednoznačně lepší využít 

klidnější kryté prostory. Uvnitř je možné na každém vyžadovat plné soustředění a 

vnímání.
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Ideální instruktor je vnitřně vyrovnaný a nese si vysokou míru sociální 

inteligence -  „ Chápeme j i  jako schopnost efektivně fungovat v mezilidských vztazích, 

která v sobě vedle praktických důsledků v podobě komunikačních dovedností zahrnuje 

cit pro situaci, empatii, dobré nakládání s emocemi a ve svém souhrnu obvykle i jistý 

osobní šarm. “ [Svatoš, Lebeda 2005:121].

Většina dotazovaných instruktorů odkazuje k tomu, že nejvíce záleží na jejich 

vlastních schopnostech, jak budou schopni skupinu zvládnout, tím myslím, jak rychle a 

dostatečně jsou schopni sdělit cíle a pravidla dané aktivity. „ (...) záleží ja k  moc je  

instruktor nacvičený vtom vysvětlovaní (...) “ [Instruktor A] nebo další z nich se 

zmiňuje „Základní vysvětlení by mělo bej tak jasný a stručný, aby to pochopili určitě 

všichni. “ [Instruktor B], Sousloví,jasně a stručně“ figuruje jako hlavní ukazatel toho, 

jak se „má“ klientovi věc vysvětlit -  v případně, že se to nepovede, nastává situace, kdy 

„ (...) vymýšlejí různé okličky a přemýšlejí, jak  tu aktivitu obejít a předělat. “ [Instruktor

D], tedy si ji výrazně zjednodušit a zvýhodnit se tím v soutěži s ostatními.

Osobnostní předpoklady člověka jsou velmi důležité, ale pouze ony nestačí. Jsou 

zde další dvě části, které je nutno brát v potaz. První z nich je, že instruktor musí mít 

„ (...) množství konkrétních vědomostí a dovedností (...) “ [Svatoš, Lebeda 2005:121], 

které se týkají teambuildingu jako takového, a druhou jsou znalosti a informace o 

pracovním prostředí a praxi klienta.

V rámci školení „na instruktora“ prošli všichni dotazovaní instruktoři kurzem, 

který jim poskytla vlastní agentura. Byli tedy školeni podle nároků jejich 

zaměstnavatele, který si tím mohl natavit parametry podle svých požadavků.

Za hlavní přínos pro svůj rozvoj instruktoři považují video trénink, kterým 

prošli. Měli tak možnost se na sebe podívat při prezentaci aktivity a na vlastní reakce při 

vstupu účastníka do prezentace pravidel a cílů. Tato reflexe je nejrychlejší metodou, jak 

člověku ukázat, na čem byl měl při komunikaci a projevu zapracovat. „ (...) byl video 

trénink, že se člověk na sebe podívá a vidí, co dělal za chyby a zhrozí se! Ale je  to na 

nečisto takže žádnej stres. “ [Instruktor C].

Komunikace je dalším předmětem, na který se klade velký důraz. 

Teambuildingové akce jsou zaměřené na osoby s vyšším sociálním statusem, proto je 

nutné, aby instruktoři komunikovali na jejich úrovni. V rámci kurzu se doplňovaly 

informace „(...) ja k  mluvit a chovat se před klientem.“ [Instruktor E], tak aby
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nedocházelo ke konfliktům mezi instruktory a účastníky z důvodů nedodržení „povinné 

úcty“ ke statusu, který účastník kurzu vyžaduje.

Přesto, že instruktoři musí dodržovat normy chování naznačené výše, je nutné, 

aby byli schopni si udržet respekt. Respekt si instruktoři nezískávají nijak cíleně. 

Účastníci „ (...) vědí, že tam budou mít nějaké instruktory, takže to prostě nějakým 

způsobem soustředí na to, že jsou tam od toho, aby vedli. “ [Instruktor A]. Je nutné 

„ (...) vystupovat profesionálně, aby ty lidi, které instruuje, tak aby věděli, že ta 

instruktáž, kterou jim  dává, tak má smysl a ten člověk víc říká. “ Profesionalita a respekt 

jsou nutné atributy k zachování bezpečnosti kurzu. Čím je aktivita více nebezpečná pro 

účastníky, tím více si musí instruktor udržet respekt a odstup. „ U střílení z luku je  nutný 

větší respekt než např. u jiné, ne tak nebezpečné aktivity. “ [Instruktor E].

2.5 Problémové situace a jejich řešení

Osoba instruktora musí být schopna řešit problémové či krizové situace. 

Schopnost zamezit eskalaci problému je jednou z hlavních deviz.

„ Z vnějších vlivů, které nemůžeme ovlivnit, hraje při outdoorových kurzech snad 

nejzásadnější roli počasí. “ [Svatoš, Lebeda 2005:123]. Pro tuto alternativu existují dvě 

možnosti řešení -  pokračovat nebo program nahradit aktivitou, kterou je možné se 

zabývat uvnitř. Záleží zde na vedoucím instruktorovi, aby byl schopen posoudit, co je 

pro skupinu i pro zbývající průběh kurzu nejlepší.

Další neméně častým problémem je přístup účastníků ke kurzu jako k převážně 

relaxačnímu výjezdu s firmou. „ Tomu nezřídka odpovídá i jejich chování zejména 

v úvodu akce. “ [Svatoš, Lebeda 2005:125] Řešení této situace opět závisí na povaze 

aktivity, která je v tu dobu na programu. V případě, že by nevhodný přístup účastníků 

ke kurzu mohl ohrozit jejich bezpečnost, je program přerušen a navazuje až ve chvíli, 

kdy jsou účastníci schopni přesně reagovat. Pokud, ale žádné nebezpečí nehrozí, tak 

program běží dál. Přestože se to účastníkům mnohdy nelíbí -  přesvědčí je to o tom, že 

k teambuildingovému kurzu je třeba přistupovat s dostatečnou vážností.

Předpokladem teambuildingu je stmelení jedinců do týmů (pracovních skupin) 

prostřednictvím aktivit. Proto jsem se zabývala i možností, jak instruktoři reagují na 

možnost sociálního vyloučení jedince skupinou. Tato varianta nastává v případě, kdy se 

účastník není schopen ztotožnit „nastavením“ aktivity nebo má nějaký problém, který 

není ochotný komunikovat skupině. Instruktoři reagují jako poradce -  snaží se zjistit
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příčinu problému -  „ většinou řeším, jak  moc je  ten člověk v pohodě s tou aktivitou nebo 

co by se mělo změnit, aby s ní v pohodě byl, aby spolupracoval. “ [Instruktor B], ale 

v případě, kdy účastník situaci prodiskutovat nechce, tak se instruktor musí dál věnovat 

ostatním, kteří spolupracovat chtějí. Skupina sama o sobě je schopna vyřešit problém, 

„(...) většinou když je  fakt jen jeden nebo dva, tak se většinou nakonec zapojí, i když 

nechtěj, tak ta skupina bude větší a velká většina těch lidí bude chtít tu aktivitu dělat, tak 

nakonec ztrhnou i toho kdo nechce. “ [Instruktor A], v případě, že se problém nevyřeší 

„sám od sebe“, tak je snahou instruktora separovat jedince od ostatních, aby neohrozil 

úspěch aktivity pro zbytek skupiny. Podle Instruktora B„ (...) není jiná možnost než ho 

separovat. “. Instruktor E k tomu má trochu odlišný přístup „Snažím se ho motivovat 

aspoň na část úkolu. ", což může být pro toho konkrétního jedince tím, co v danou chvíli 

potřebuje.

Kvalita inštruktorské práce je  založena na: osobnostních předpokladech, 

konkrétních vědomostech a dovednostech, znalostech a zkušenostech z manažerského 

prostředí.

Závěr

Na závěr tedy mohu říci, že teambuilding je jednou z možností, jak upravovat 

pracovní vztahy v pracovních skupinách nebo týmech. Velkou roli na tom mají 

instruktoři, kteří vedou tyto kurzy.

Nutno říci, že pokud chci hovořit o roli instruktora, musím znát jeho pracovní 

náplň a povinnosti. Zjistila jsem, že na kurzech figurují dva typy instruktorů. Ten 

prezentovaný veřejnosti prostřednictvím literatury je tu ve vedoucí roli -  deleguje práci, 

vyjednává podmínky s klientem, stará se o hladký průběh kurzu jako celku -  jeho 

pozice je nejvíce podobná roli produkčního. Na druhou stranu je tu instruktor, který 

komunikuje s účastníky při jednotlivých aktivitách a věnuje se jim v průběhu kurzu.

Došla jsem tedy k závěru, že existují dva druhy instruktorů, kteří pracují na 

různé úrovni. Mezi ně jsou rozděleny úkoly a povinnosti. Je nutno podotknout, že 

odpovědnost za úspěch a efektivitu celého kurzu leží na nadřízeném instruktorovi. Je to 

vzhledem k tomu, že je to on, kdo navrhuje koncept celého programu a jeho podřízení 

jsou „pouze“ osobami, které předávají informace a motivují účastníky při daných
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aktivitách. Samozřejmě to sebou nese problém, že nedostávají tolik prostoru pro vlastní 

kreativitu, kolik by možná chtěli a možnost výrazného zásahu do programu.

Mnou dotazovaní instruktoři jsou vzájemně na stejné úrovni. V kurzech figurují 

jako podřízení vedoucího instruktora a jejich odpovědnost se váže pouze k nadřízenému

-  ne k úspěchu programu jako celku.

Oba zmiňované druhy inštruktorské práce jsou vzájemně komplementární. 

Dohromady tvoří celek, který zaručuje hladký průběh celého kurzu a vytváří představu 

veřejnosti o instruktorech teambuildingu.
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Bakalářská práce

Příloha č.l

Role instruktorů v teambuildingu

Projekt bakalářské práce Kateřina Zápotocká

Konzultant: PhDr. Pavel Kuchař, CSc.

Název: Role instruktorů v teambuildingu

Námět:

Použití teambuildingu v praxi mě v poslední době hodně zaujalo. Je trendovým 

řešením krizových situacích na pracovišti nebo ,Jen“ stmelovací aktivitou pro jedinci 

vyskytující se na společném oddělení či na shodném postu v různých pobočkách firmy. 

Toto téma je mi velmi blízké, protože se zabývám přístupy k rozvoji dospělých 

v praxi. Přesto si uvědomuji, že sebou nese jistá rizika -  při vzdělávání dospělých 

vzniká problém v komunikaci a začleňování „opravdu všech“ do aktivit 

s teambulingem spojených. Při špatném přístupu může mít i naprosto negativní 

dopad na pracovní skupiny nebo jednotlivce.

Teambulding je činnost zaměřená na rozvoj a zefektivnění spolupráce členů, 

zvládání náročných situací a fungování skupin. Při správném postupu teambuildingu 

se pak pracovní výsledky jednotlivých osob pouze nesčítají, ale ještě navyšují -  

vzájemnou podporů jedinců se zvyšuje celková efektivita a kvalita pracovního 

prostředí.

Použitou metodou budou kvalitativní polostruktorované rozhovory se současnými 

instruktory teambuildingových agentur. Výpovědi budou zobecněné na teoretickém 

pozadí, které jsou osvětlující pro použité postupy a vlastní důvod dané aktivity či 

přístupu ke klientovi.

Struktura práce:

• Tým, pracovní skupina

• Tým versus j ednotlivec

• Pojem teambuldingu
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• Typy programů teambuildingu

• Aplikace v praxi

• Konečný přínos

Literatura:

Bay, R.H.: Účinné vedení týmu. Grada Praha 2000 

Clegg, B.: Motivace. Brno:CP Books 2005

Hayes, N.: Psychologie týmové spolupráce, Strategie efektivního vedení týmů. Portál 
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Hendl, J.: Kvalitativní výzkum.

Hermochová, S.: Teambuilding -  Vedení lidí v praxi. Grada Praha 2006 

Green, K.- Hanke, O.: Řízení v krizových situacích. Manegamnet Press 2004 
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Zahrádková, E.: Teambuilding -  cesta k efektivní spolupráci. Portál 2005

Labour, industrial relations and social bargaining. The documents of the international

conference that was held in Prague, Novenber 29 to 30, 1999
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Příloha č. 2

Role instruktorů v teambuildingu

Projekt výzkumu 

Předmět a téma:

Výzkum se bude zaměřovat na situaci instruktorů v rámci přípravy, realizace a 

průběhu teambuildingové akce. Jejich postoj vůči účastníkům, vlastní zásahy do 

programu, možnost kreativity na konkrétní aktivitě.

Hlavní na co se hodlám zaměřit je role instruktora v průběhu teambuildingového 

školení.

Cíle výzkumu:

Cílem výzkumu je ověřit zda platí, co si veřejnost běžně představuje pod 

pojmem instruktor teambuildingu -  tedy osobu, která připravuje program, vymýšlí 

koncept aktivit, dbá o klienta, dělá konstruktivní rozbory pro vedení firmy. Představu 

kreativního člověka, který řídí a rozumí konceptu, který vytvořil.

Chci zjistit co opravdu představuje instruktor v reálné situaci -  z jak velké části 

se jeho odpovědnost, pravomoci a povinnosti překrývají s obrázkem, který modeluje 

teambuildingové literatura.

Chci také posoudit jací lidé zaujímají inštruktorské posty. O jakou skupinu 

populace se jedná.

Cílová populace:

Junior/ senior instruktoři teambuildingových agentur (ČR) jsou ti, na které se 

budu snažit svým výzkumu usuzovat. Osvětlení významu jejich rolí, kompetencí a 

zkušeností v oboru.

Pravděpodobná rizika výzkumu a interpretace:

Jako největší nebezpečí vnímám svůj subjektivní přístup k formulaci a kladení 

otevřených otázek a následné interpretaci dat. Vzhledem kmému působení 

v teambuildingové agentuře jako instruktor, je jasné, že budu dotazovat své vlastní 

kolegy a kolegyně. Doufám, že toho budu schopna využít -  z pohledu maximálního 

čerpání informací z osob, které přede mnou nebudou muset cítit ostych. Chci využít
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toho, že se jim se mnou bude, jako s osobou „zasvěcenou“, komunikovat jednodušeji a 

lépe než z člověkem, který stojí mimo toto konkrétní prostředí. Jsem si vědomá 

možnosti, že mohu opominout informace, které pro mě -  jako pro inštruktorku -  budou 

samozřejmostí, ale pro veřejnost by mohly představovat důležitou informaci a budu se 

snažit těchto situací vystříhat.

Výzkumná otázka:

Jaká je skutečná role instruktora (junior/senior) v přípravě, realizaci a průběhu 

teambuildingového kurzu?

Vzorek:

Pětičlenný vzorek pro sondu, kterou chci provést, se zdá být dostatečný. Využiji 

svého kontaktu na agenturu AGPD (Agentura Petr Doležal) a budu hovořit s jejich 

instruktory.

Technika výběru a sběru dat:

Respondenti z řad teambuildingové agentury budou vybráni náhodně. 

Prostřednictvím seznamu a systému generování náhodných čísel.

Sběr dat proběhne jako strukturované rozhovory, které povedu s jednotlivými 

instruktory s připravenou baterií otázek.

Metoda zpracování sebraných dat:

Analyzovat budu transkripty pomocí MS Word a barevných možností tohoto 

programu. Metoda analýzy v program Atlas.ti mě neoslovila a ani nesplňovala moje 

nároky vůči možnostem analýzy.

Data zpracuji prostřednictvím analýzy dat z rozhovorů a budu se snažit zjistit 

maximum o zkušenostech a názorech informanta, zde instruktora.
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Příloha č. 3: Dotazník
Příprava kurzu

1. Co podle tebe vede HR k tomu, aby svoje zaměstnance posílali na podobné 

akce?

2. Podle čeho si myslíš, že si firmy vybírají agentury, které jim připravují 

programy?

3. Máš představu jak často si firmy objednávají podobné služby?

4. Účastníš se na přípravě aktivit, které pak reprodukuješ skupině?

Realizace kurzu

5. Je možná tvoje vlastní kreativita na projektu, myslím tím dodatečné změny, 

které by ti připadaly vhodné pro konkrétní případ?

6. Materiál pro aktivitu si připravuješ sám/sama?

7. Máš dost času správně pochopit úkol a princip aktivity?

8. Co děláš v případě, že nejsi schopen zodpovědět dotaz daný skupinou nebo 

jejím členem?

9. Máš přímé spojení se svým nadřízeným pro případ nouze? Jak často se během 

kurzu stane, že musíš využít tuto možnost?

Role instrutora

10. Jak je obtížné vysvětlit úkol skupině? Záleží na typu osob?

11. Je nutné získat respekt před započetím aktivit?

12. Jak to děláš? Jak je koncentruješ na svojí osobu?

13. Jak jsi byl školen/a jako instruktor? Co jsi se naučil?

14. Používáš vědomosti, které jsi se dozvěděl? Vzděláváš se sám mimo nároky tvojí 

agentury?

15. Máš pocit, že jsi součástí skupiny, kterou máš v danou chvíli na starosti?

16. Obracejí se k tobě účastníci teambuildingové akce při aktivitách jako k osobě ve 

vedoucí pozici?

17. Jak řešíš případ, kdy skupina vůbec o aktivitu nejeví zájem?

O skupině

18. Jsou skupiny mezi sebou srovnatelné? Nebojsou v nich rozdíly? V čem se liší?
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19. Cítíš nějaké rozdíly mezi skupinami, kde se lidé neznají a na druhou stranu, kde 

se neznají? Jaké jsou mezi nimi pak rozdíly?

20. Bývají hierarchicky podnikově strukturované? Chovají se pak jinak než 

v případě, že jsou ze stejných typů pozic?

21. Můžeš říct podle čeho si mezi sebou volí vůdce nebo jedince, který je má 

případně reprezentovat v případě, že je potřeba jen jeden z nich?

22. Jak řešíš situaci s nepřizpůsobivým jedincem? Jak předcházíš nebezpečí jeho 

vyloučení skupinou?

Demografie

23. Proč to děláš? myslím tím instruktora:)

24. jméno respondenta

25. věk

26. pohlaví

27. dosažené vzdělání

28. typ studia
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