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Resumé: 

Závěrečná bakalářská práce se zabývá aktuální otázkou managementu týkající se 

především oblasti vedení lidí, konkrétně zaváděním týmové práce jako nové, moderní metody 

do českých škol. 

Teoretická část vychází z dosavadních poznatků v této oblasti a podává ucelené informace 

týkající se týmové práce. Popisuje rozdíly mezi skupinou a týmem, definuje týmové role, 

věnuje se potřebám člověka a jejich uspokojování v rámci týmu a v souvislosti s tím i různým 

motivačním teoriím. Charakterizována je i úloha manažera a jeho osobnost zejména z pohledu 

různých řídících stylů. Značná část práce je zaměřena na proces a podmínky budování týmu, 

za nichž může efektivní tým vzniknout a fungovat. Zmíněny jsou kromě kladů i 

problematické stránky zavádění týmové práce. V závěru teoretické části se práce zabývá 

spojitostí mezi týmovou prací a tvorbou školních vzdělávacích programů. 

Výzkumná a analytická část práce přináší konkrétní poznatky o tom, zda se v rámci 

kurikulární reformy pokusil management škol o změny organizačních struktur a svým 

postojem umožnil a podpořil vznik a vývoj efektivních pracovních týmů na svých školách. 

Výsledky výzkumu získané vyhodnocením odpovědí dotazníku odrážejí podíl ředitelů, jejich 

zástupců a učitelů na tvorbě školních vzdělávacích programů, jsou zkoumány souvislosti mezi 

pohlavím, věkem, dobou výkonu funkce a mezi kroky, které management školy při tvorbě 

školního kurikula činil. Výsledky výzkumu ukazují, nakolik byly případné změny přínosné a 

prospěšné. 

Závěr práce je krátkým zamyšlením nad nutností změny stylu vedení lidí v souvislosti 

s novými požadavky, které kurikulární reforma i rychle se měnící doba přinášejí. 

Klíčová slova: 

management, tým, pracovní skupina, týmová práce, teambuilding, vedení lidí, motivace, 

komunikace, týmové role 
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Summary: 

The Final Bachelor's work deals with important questions of management. First of all it 

touches the problem of leading people in teams and other modern methods that can be 

introduced into Czech schools. 

The theoretical part is based on the modern comprehensive information in this area and 

gives specific ideas concerning work in teams. This part explains the difference between a 

group and a team, provides definition of term „ team role". It also deals with the needs of a 

person and the satisfaction arising from work in teams. This part also characterizes the task of 

a manager and his personality from the point view of different leading styles. 

The biggest part is devoted to the process and conditions of creating (forming) the team. 

And it is very important to take these facts into consideration if we want our team to perform 

successfully. 

In this theoretical part not only positive sides can be found but some problematic points of 

„ team" work are introduced as well. At the end of this part, the paper touches (discuss) the 

relation of the „ team work" with the creation of educational programs. 

The research and analytical part of the work brings (provides) specific information 

concerning the attempts of management of schools to change organizational structures, and 

how this change will help to form effective working teams in schools. 

The Result of the Research part shows the work of managers, assistants and teachers in 

creating educational programs in schools. Such aspects as age, sex and the period needed to 

create the programs were taken into the consideration as well. The results of the research part 

show how proposed changes were successful and useful. 

The end of the work makes us think about the necessity of changes in the style of leading 

people under new requirements brought by the reform in school curriculum and changing 

world in general. 
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1. Úvod 
Tato závěrečná bakalářská práce se zabývá problematikou týmu a týmové práce. Téma 

považuji za důležité, neboť současná školská reforma klade na management škol vysoké 

nároky zejména v oblasti vedení lidí. 

Lidé jsou ve školství nejvýznamnějším zdrojem. Logicky by tedy lidé - zaměstnanci -

učitelé měli stát v centru pozornosti managementu. I školské prostředí musí reagovat na 

změny a nové požadavky současné společnosti. Jednou z možných, ne-li nutných reakcí je 

proměna často nevyhovujících organizačních struktur. 

Příležitostí k takové proměně nepochybně byla a pro některé školy stále ještě je kurikulární 

reforma a s ní spojená tvorba nových školních vzdělávacích programů. Právě tento proces by 

se mohl stát impulsem ke skutečné proměně českých škol. 

V současné době se ve spojení s managementem - nejen školským - stále častěji skloňují 

pojmy „tým" či „týmová práce". Ukazuje se však, že ne každý tzv. tým je skutečným týmem. 

Mnohem častěji je tímto termínem nazývána skupina spolupracovníků, kteří spolu sice 

pracují, plní zadané úkoly, ale ostatní charakteristiky skutečného týmu jsou jim naprosto cizí. 

Domnívám se, že je pro vedoucí pracovníky velmi důležité objasnění těchto pojmů a 

zejména výhod, jaké skutečná týmová práce přináší. Proměna zavedených struktur a změna 

postojů lidí je pro management i pro zaměstnance samotné velmi nelehkým úkolem, ale 

zároveň i velkou výzvou. Pozitiva, která totiž taková změna může přinést, jsou velmi silnou 

motivací. 

„Budoucnost světa patří kreativním lidem. Kreativita nevzniká z individuální geniality, ale 

z týmové práce." (Muller, 2006) 

2. Cíle práce 
V rámci teoretické části bylo cílem závěrečné bakalářské práce podat ucelené informace 

týkající se týmové práce, budování týmů, úlohy manažerů v tomto procesu a dalších 

souvisejících aspektů, zejména řídících stylů a motivace lidí. 

Cílem výzkumné části mé práce bylo zjistit: 

• zda management škol využil možnosti, kterou proces tvorby školního vzdělávacího 

programu nabízí a pokusil se o proměnu zavedených organizačních struktur, 
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• zda byla případná proměna úspěšná a přínosná, 

• nakolik se na přeměně podílel management školy a nakolik samotní učitelé, 

• zda k novému způsobu práce přistupovali zúčastnění aktivně a pochopili jej jako šanci 

ke změně, 

• nakolik se týmová práce osvědčila, 

• zda i po ukončení samotného procesu tvorby školního vzdělávacího programu 

pokračují ve školách, kde se týmová práce osvědčila, v nově zavedených formách 

práce. 
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Teoretická část 

3. Management změny 
Současný management je více než kdy dříve nucen vnímat změny jako nezbytnou součást 

své práce. Stále platnou tezí je, že svět se ustavičně vyvíjí a proměňuje. Dnes ale více než kdy 

dříve platí, že tempo tohoto vývoje se stále zrychluje a management na tuto rychlost a 

množství změn musí umět adekvátně reagovat. Je důležité, aby manažeři viděli ve změnách 

příležitost a byli na ně připraveni. 

V souvislosti s výše napsaným hovoříme o tzv. managementu změny. Jedná se o směr 

managementu, který je připraven na změny aktivně reagovat. 

Významné a zásadní změny se týkají i oblasti školství, a tedy i školského managementu. 

Ten má nepochybně svá specifika, ale obecné teze managementu změny lze aplikovat i na něj. 

Nejnáročnější a nejobtížnější oblastí v rámci řídící práce je vedení lidí. Náročnost a 

obtížnost tohoto úkolu roste právě v období změn a transformující se školství je změnou nejen 

významnou a zásadní, ale také dlouhodobou. Jestliže manažeři v tomto období nezvládnou 

dobře svoji roli, mohou být důsledky vážné, těžko napravitelné. Nesprávné jednání vedoucích 

pracovníků může snížit morálku a motivaci lidí, může způsobit vznik mnoha konfliktů 

v rámci školy či neochotu pracovat ve prospěch instituce. 

Zaměstnance každého školského zařízení můžeme z hlediska schopnosti přijímání změn 

rozdělit na dvě hlavní skupiny. První skupinu tvoří lidé, kteří jsou aktivní, samostatní, 

nápadití, nadšení, schopní změny přijímat a aktivně se podílet na jejich aplikaci v pracovním 

procesu. Tuto skupinu nazýváme „inovátoři". 

Protipólem inovátorů jsou tzv. zastánci tradic. Odmítají jakékoli změny, snaží se o 

zachování stávajícího uspořádání. 

Obě skupiny lidí jsou pro management důležité. Inovátoři proto, že u nich management 

může hledat podporu a očekávat aktivní plnění nových úkolů. U zastánců tradic musí 

management vyvinout odpovídající aktivity, aby odpor této skupiny zlomil. 

Právě tito lidé musí být postupně přesvědčováni o věrohodnosti změny, o jejím přínosu 

nejen celé organizaci, ale i jednotlivcům. Je zapotřebí, aby si byli vědomi proveditelnosti, ale 

i potřebnosti změn. 

Management si musí být zároveň vědom zpětné vazby, tedy toho, že každý jeho krok 

vyvolá u zaměstnanců nějakou reakci. Určitým nebezpečím je tzv. princip homeostázy, tedy 

reakce, která vede k návratu do původního stavu. 
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To ovšem není jediný způsob negativní reakce na zaváděné změny. Projevy odporu mohou 

mít různou podobu - od pasivních, tedy těch, kdy lidé buď dělají jen nezbytně nutné věci a 

nevyvíjejí žádnou iniciativu („zkamenění") nebo řešení problémů odsouvají pod různými 

záminkami („uhýbání"), přes aktivní (svalování viny na druhé, výčitky, nostalgické 

připomínání dřívějších úspěchů, negativismus či blokování informací) až ke konfliktním, 

které mohou mít formu odmítnutí nebo zcela otevřeného konfliktu. 

Pokud chce být management změny ve svém počínání úspěšný, musí dobře komunikovat 

se všemi zaměstnanci, podporovat inovační snahy a stavět na zkušenostech zaměstnanců. 

Měl by vytvářet pozitivní pracovní prostředí, snažit se o vstřícný postoj a zamýšlené změny 

zavádět ihned, bez prodlení. 

4. Skupina a tým 
V současném moderním managementu získává stále výraznější pozici myšlenka týmů, 

týmové práce. Týmy se stávají základními jednotkami organizačních struktur podniků i 

institucí. Mnohdy se však jedná o situace, kdy pojem tým není na místě. Často je totiž tímto 

pojmem označována skupina lidí, kteří se pravidelně scházejí v zaměstnání za účelem splnění 

daných úkolů. Takovou skupinu ovšem ještě nelze označit jako tým, ale spíše jako součást 

neměnných, dnes už často zastaralých organizačních struktur. 

Slovo tým znamená ve staré angličtině „potah, spřežení" a ve 20.století se začalo používat 

nejdříve ve sportovní terminologii. Již z tohoto překladu slova je zřejmé, že složky týmu, ať 

už jsou jimi zvířata či lidé, musejí působit společně jako celek, musejí se společně podílet na 

výsledku své činnosti. 

Charakteristika týmu sahá ale mnohem dál než ke společné práci při plnění úkolu. Členové 

týmu jsou na sobě fakticky velmi závislí, pracují koordinovaně a každý člen plní v týmu 

určitou roli. O této charakteristice týmu - jednotlivých rolích - se zmíním dále podrobněji. 

Jaký je tedy rozdíl mezi skupinou a týmem? 

Pracovní skupinou rozumíme skupinu lidí, kteří spolu pracují - třeba i v přátelském duchu, 

ale bez vnitřní koordinace, často víceméně samostatně, bez vědomí „týmové spolupráce". Ve 

skupině jde především o vhodnou dělbu práce, její zadání mezi jednotlivé členy a následně o 

koordinaci a kontrolu výstupů jednotlivých členů. Tyto prvky ale přicházejí převážně 

zvnějšku, na základě určité hierarchie podniku či instituce. 

Tým je naproti tomu skupinou lidí, kteří aktivně spolupracují na splnění určitého cíle, 

stím, že každý člen, nadaný vlastním rozumem, tvůrčími schopnostmi, zkušenostmi, 
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znalostmi je pro tým přínosem, doplňuje se s ostatními a je nezaměnitelný. Aktivity 

jednotlivých členů týmu na sebe přitom navazují a doplňují se. Vědomí společného cíle je 

velmi silné a efektivní komunikace je důležitou podmínkou jeho dosažení. Součástí takové 

komunikace jsou často i konflikty, ke kterým se však přistupuje otevřeně a jsou včas řešeny 

ve prospěch splnění daného úkolu. Rozdílné postoje a názory jsou vnímány jako kladné 

hodnoty, které jsou pro tým přínosem. Nejdůležitější charakteristikou fungujícího týmu je 

spolupráce. Významnou roli při vytváření týmu hraje čas, který stráví členové týmu 

pohromadě. 

5. Týmová práce (teamwork) 
Hlavní myšlenkou týmové práce je delegování odpovědnosti na samotné týmy .Účelem 

tohoto kroku je dosažení jejich maximální autonomie. Pokud je totiž na týmy delegována 

odpovědnost, nemusejí neustále žádat vyšší složky organizace - podle stanovené hierarchie -

o schválení svých postupných kroků. 

Tento fakt se ovšem někdy stává kamenem úrazu. Mnozí manažeři se nechtějí vzdát svých 

rozhodovacích pravomocí ve prospěch týmů. Obávají se ohrožení své pozice, pokud by se 

ukázalo, že podřízení jsou schopni pracovat samostatně, bez jejich viditelného vedení. Ve 

skutečnosti tomu tak ale není. Úkolem manažera je činit strategická rozhodnutí, určovat 

dlouhodobé směřování společnosti, rozhodovat o rozsáhlých projektech a v neposlední řadě 

také pomáhat týmu. 

Rozsáhlé výzkumy, které se prováděly po celém světě v soukromém i státním sektoru, 

jednoznačně naznačují, že týmová práce přispívá ke zvyšování produktivity práce, zlepšuje 

pracovní morálku, umožňuje využívat potenciálu zaměstnanců v mnohem širší míře než tomu 

bylo doposud a zároveň snižuje fluktuaci. 

Někteří psychologové zabývající se touto problematikou jsou ve svých vyjádřeních velmi 

radikální. Například Katzenbach a Smith (1993) tvrdí, že pokud má podnik či instituce 

skutečně fungovat, musí být postavena na silných, do značné míry autonomních pracovních 

týmech. Všechny ostatní systémy řízení jsou podle těchto autorů kontraproduktivní. 

Naproti tomu Guest (1995) je ve svých závěrech mnohem mírnější, opatrnější. Říká, že 

proměna zastaralé organizační struktury je jen jedním z mnoha kroků, které musí organizace 

učinit, chce-li se stát úspěšnou v současné moderní, rychle se rozvíjející společnosti. 
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5.1. Psychologické aspekty týmové práce 

Práce v týmu se velmi silně dotýká psychiky každého jeho člena. V této práci nelze - a ani 

to není jejím úkolem - analyzovat všechny psychologické aspekty týmové práce. Některé 

mechanismy jsou však pro týmovou práci zásadní a jim se budu tedy podrobněji věnovat. 

5.1.1. Sociální identifikace 
Podstatou tohoto mechanismu je velmi zjednodušeně řečeno v lidech zakořeněné vnímaní 

světa, totiž jeho dělení do dvou skupin - „oni" a „my". Každý člověk náleží k několika 

různým sociálním skupinám a členství v nich silně ovlivňuje vnímání sebe sama. Takové 

členství nám poskytuje nutnou sociální identitu a je významnou součástí toho, jaký obraz si 

sami o sobě vytváříme. 

Zúžíme-li pohled na sociální skupiny v rámci pracovního prostředí, může být toto 

rozčleňování někdy problematické, může vytvořit komunikační bariéry, vést ke 

skrytým problémům či k otevřeným konfliktům. Dříve se předpokládalo, že jednotlivé 

skupiny musí být automaticky ve vzájemné opozici. Novější studie ale dokazují, že skupiny či 

týmy, pokud jsou dobře řízeny, mohou úspěšně a nekonfliktně fungovat i vedle sebe. 

Mechanismus sociální identifikace vychází ze dvou základních psychických procesů: 

klasifikace a snahy dosáhnout sebeúcty. 

Jednou ze základních funkcí lidské psychiky, ať už si toho jsme vědomi nebo ne, je 

klasifikovat vše, co je součástí okolního světa. Tak jako klasifikujeme, třídíme pro 

zjednodušení do různých skupin věci, s nimiž se setkáváme, klasifikujeme, třídíme stejným 

způsobem i lidi. Rozdělujeme je do rozličných sociálních skupin, z nichž některé mají 

v našem chápání větší prestiž než druhé. 

V psychice každého člověka je zakódováno, že o sobě samém chce smýšlet dobře. Je tedy 

samozřejmé, že naší snahou je identifikovat se s takovými skupinami, v nichž nám členství 

může přinést pocit sebeúcty, hrdosti či dokonce výjimečnosti.. 

V pracovním prostředí se však může stát, že jsme členy skupiny, která tento pocit 

nepřináší. Takovou situaci můžeme řešit dvojím způsobem. Buď skupinu opustíme, nebo se 

pokusíme změnit její obraz ve vnímání ostatních. 

5.1.2. Sociální reprezentace 
Dalším významným mechanismem, který funguje při vytváření týmu je mechanismus 

sociální reprezentace neboli sdílených přesvědčení. 
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Lidé v určité neměnné pracovní skupině se po nějaké době lépe znají, rozumějí si a přes 

mnohé rozdíly začínají sdílet společné názory týkající pracovního života. Toto sdílení 

nepřichází samovolně. Společné názory si členové skupiny vytvářejí během diskuzí 

s ostatními. Většinou ale není reálné dosáhnout absolutní názorové shody, a tak lze pozorovat, 

že dochází k přijetí pouze části sociální reprezentace a k úpravě její zbývající části do podoby 

přijatelné pro člena skupiny. 

Sociální reprezentace odrážejí vztahy v určité skupině, jsou tedy pro tuto skupinu zásadní. 

Logicky jsou tedy i základem pro zavedení týmové práce. Tento radikální krok totiž znamená 

především výraznou změnu postojů, které, jak již bylo uvedeno, se sociální reprezentací velmi 

úzce souvisí. 

Přechod od tradičních hierarchicky uspořádaných struktur k týmové práci předpokládá 

skutečně zásadní změny ve skupině. Pokud má totiž tým úspěšně fungovat, je nezbytné, aby si 

členové sebe navzájem vážili, oceňovali a využívali ve prospěch týmu své schopnosti, ale i 

odlišné názory. Nemenší změnu v postojích předpokládá přechod k týmové práci i u 

manažerů. Manažer je nucen opustit myšlenku, že podřízené je především nutno kontrolovat a 

hlídat, zda pracují v požadované kvalitě, ale musí jim začít důvěřovat, respektovat je a 

podporovat. 

5.2. Motivace k týmové práci 

Obecně se dá říci, že základním důvodem, proč motivovat lidi v pracovním prostředí, je 

dosažení kvalitních výsledků, stanovených cílů. Motivace je tedy metoda, jak dosáhnout cíle. 

Výsledkem jejího uplatnění by však nemělo být pouze samotné dosažení cíle, ale i další 

důležité „vedlejší produkty". 

Zaměříme-li se na motivaci v rámci týmu, měla by se motivace stát hnací silou, dosáhnout 
u jednotlivých členů týmu pozitivního způsobu myšlení, vzbudit u nich ochotu a chtění 

pracovat ve prospěch týmu, stimulovat je k lepším výkonům a především ujistit, že jejich 

Práce je smysluplná. 

5.2.1. Uspokojení individuálních i skupinových potřeb. Motivační 
teorie 

Pokud jsou členové týmu dobře motivováni, měly by být uspokojeny jejich individuální a 

Potažmo i skupinové potřeby. Existuje velké množství motivačních teorií vycházejících 
2 různých předpokladů, které lze při týmové práci aplikovat. 

12 



Patrně nejznámější z nich je Maslowova teorie potřeb vytvářejících jakousi pyramidu. 

Potřeby jsou rozděleny do skupin, které tvoří jednotlivé stupně pyramidy. Ty působí jako 

stimuly do té doby, než jsou potřeby dané úrovně uspokojeny. 

Nejprve musí být uspokojeny potřeby nej nižší úrovně - fyziologické potřeby (jídlo, pití, 

teplo, přístřeší, spánek, výdělek, únosné pracovní podmínky, aj.). Druhou úroveň tvoří 

potřeby bezpečí a jistoty (obava ze ztráty zaměstnání, bydlení, partnera, zdraví, jistota 

důchodového zabezpečení, aj.). 

Na další úrovni najdeme sociální potřeby, jejichž uspokojování je předností dobře 

fungujících týmů, stejně jako uspokojování potřeb ve dvou dalších úrovních. Mezi sociální 

potřeby patří potřeba být vnímán pozitivně, být přijímán ostatními, zařadit se do skupiny. 

Čtvrtou úroveň tvoří potřeba úcty a sebeúcty - touha po uznání, ocenění, ale i postavení, 

prestiže, moci či funkce. 

Na nejvyšším stupni stojí potřeba seberealizace. Pod tento pojem lze zahrnout takové 

potřeby, jakými jsou potřeba osobního rozvoje, maximální využití osobního potenciálu nebo 

naplnění pocitu životního poslání. 

Další z motivačních teorií, kterou lze rovněž velmi dobře aplikovat při týmové práci, je 

McCleelandova teorie tří typů motivačních potřeb. Jedná se o potřeby sounáležitosti, moci 

a úspěchu. Zejména první a poslední typ nahrává lídrovi týmu v jeho práci. Vytváření 

přátelských citových a sociálních vazeb, potřeba vzájemného pochopení, ochota vzájemné 

pomoci při překonávání překážek a nesnází, to vše úzce souvisí s potřebou sounáležitosti. 

I potřeba úspěchu, která se neprojevuje stejně silně u všech jedinců, může být ve 

fungujícím týmu plně uspokojena. 

V souvislosti s budováním týmu a motivací jeho členů je často zmiňována také 

McGregorova „teorie X" a „teorie Y". Teorie X říká, že lidé jsou ze své podstaty zahálčiví 

a líní. Je nutné je k práci přinutit, jinak sejí vyhnou. Lidé nemají zájem přebírat odpovědnost, 

neoplývají tvůrčími schopnostmi a jejich nejvýznamnější motivací k práci jsou peníze a 

starosti o vlastní bezpečí. 

Teorie Y proti těmto tezím vidí člověka, který pracuje usilovně, je vnitřně motivován, 

Práce ho může těšit, je orientován na dosažení cíle, je ochoten převzít odpovědnost. Jeho 

tvůrčí schopnosti jsou široké a často nevyužité. Potenciál takového člověka může být využit, 

je-li dosazen na správné místo. 

Týmoví manažeři mohou ve své práci aplikovat rovněž Vroomovu teorii očekávání. Ta 

"ká, že pokud lidé věří v hodnotu cíle a možnost jeho dosažení, jsou pro svoji práci velmi 

dobře motivováni. Přestože je tato teorie založena především na individuálním uspokojování 
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potřeb, může schopný vedoucí týmu dát do souladu cíle individuální a skupinové a tuto teorii 

úspěšně aplikovat. 

Využitelná je rovněž, alespoň zčásti, Skinnerova behaviorální teorie posílení. Skinner 

stanovil čtyři základní motivační postupy: pozitivní motivaci, negativní motivaci, utlumení 

určité aktivity a trestání. V dobře fungujícím týmu lze velmi dobře aplikovat první z těchto 

čtyř motivačních postupů - pozitivní motivaci. Tento postup vypadá velmi jednoduše a říká, 

že pozitivní hodnocení každé žádoucí aktivity vede k dobré motivaci pracovníků. 

Jestliže hovoříme o motivačních stimulech, nelze vynechat ani velmi diskutovaný 

motivační stimul, kterým jsou peníze. Názory expertů nejsou v tomto ohledu jednotné. Vliv 

na vnímání peněz jako motivačního činitele má především hierarchie hodnot jednotlivce. 

Teorie spravedlivé odměny (Adams) říká, že každý pracovník subjektivně posuzuje, zda 

v porovnání s výkony ostatních zaměstnanců obdržel odměnu odpovídající jím vyvinutému 

úsilí. 

Úkolem managementu je tedy jasně definovat kritéria hodnocení a vytvořit ktomu 

průhledné podmínky. Takovým krokem lze přispět i k odstranění jedné z bariér, která se 

v týmové práci může v oblasti hodnocení a odměňování objevit. 

V rámci týmu však mnohdy peníze nefungují jako nejdůležitější motivační stimul a 

významnou roli sehrávají nepeněžní motivační stimuly, o nichž již byla řeč v rámci 

jednotlivých motivačních teorií. Jsou jimi například uznání, pochvala, seberealizace, kariérní 

postup, příznivé pracovní prostředí a další. 

6. Úloha manažera při vytváření a vedení týmu 

Postavení manažera v organizaci se v současné době mění. S rozvojem nových 

organizačních struktur přebírá manažerské kompetence více zaměstnanců. Základní funkce 

nej vyššího managementu ale zůstávají stejné: 

• plánování 

• organizování 

• personalistika 

• vedení lidí 

• kontrola 

S vytvářením týmů v organizaci samozřejmě souvisí všechny manažerské funkce. 

Z hlediska vytváření týmů je však nej důležitější manažerskou funkcí vedení lidí. Tato 

funkce se, stejně jako ostatní, nevztahuje pouze na nejvyšší management, ale plní ji manažeři 
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na všech úrovních. Zahrnuje v sobě mnoho komponent, které jsou pro utváření a úspěšné 

vedení týmu zásadní. Patří sem především motivace, tedy ovlivňování členů týmu takovým 

způsobem, aby byli prospěšní nejen samotnému týmu, ale i celé organizaci. Náleží sem však i 

komunikační schopnosti, přístup k lidem či pracovní styl manažera. 

Způsob, jakým týmový manažer vede své lidi, má rozhodující vliv na efektivitu jejich 

práce. Proto bylo a je zájmem nejvyššího managementu každé organizace, tedy i školy, aby 

vedoucí týmů plnili své funkce co nejlépe. 

Této problematice se věnovali psychologové v mnoha studiích a vývoj teorie vedení lidí 

na základě těchto výzkumů lze rozdělit do několika etap. Na úplném začátku stála tzv. teorie 

rysů. Jejím základem byla myšlenka, že dobrý vedoucí se se svými kvalitami a předpoklady 

pro vedoucí funkci již rodí. 

Zhruba o dvacet let později se teorie rysů do značné míry proměnila a nejdůležitějším 

znakem dobrého vedoucího se stalo jeho správné chování. Tato teorie říká, že chování 

vedoucích pracovníků je v různých situacích velmi podobné a stálé a dá se mu naučit. 

Koncem šedesátých let se v teorii vedení lidí objevuje situacionalistický přístup. Ten 

říká, že neexistuje jeden univerzální model chování manažera a jeho přístup závisí na každé 

jedné konkrétní situaci. Tu musí manažer nejprve vyhodnotit a teprve potom zvolit náležitý 

postup jejího řešení. 

Počátkem osmdesátých let přicházejí vědci s novými teoriemi vedení lidí, souhrnně 

nazvanými nové vedení. Tyto teorie zdůrazňují sílu osobnosti manažera, kladou důraz na 

emocionální stránku vedení lidí. 

Jednotlivé vývojové kroky v teorii vedení lidí však nejsou protichůdné. Postupným 

rozvojem a upřesňováním poznání v této oblasti lidského konání došlo spíše k obohacení, 

rozvinutí předcházejících teorií a jejich doplnění o nové poznatky. 

6.1. Vedení lidí 

Vedení lidí (leadership), jak již bylo řečeno, je jednou ze základních funkcí manažera, 

zároveň ale také nejnáročnější a nejobtížnější oblastí jeho práce. Ve školství to platí 

dvojnásob, obzvlášť v současnosti, v období zásadních změn. 

Snahou kvalitního manažera je vést lidi tak, aby pozitivní motivací zvyšoval jejich 

výkonnost, vyhýbal se zbytečným konfliktům, maximálně využíval jejich potenciál, 

inspiroval, atd. Rozsáhlé psychologické výzkumy a jejich výsledky - vytvořené teorie -

mohou být pro manažery na všech úrovních významnou pomůckou při výkonu jejich funkcí. 
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Teorie týkající se vedení lidí, jak již bylo výše řečeno, se začaly na základě rozsáhlých 

výzkumů zejména ve výrobní sféře objevovat již na začátku dvacátého století a rozvíjely se a 

rozvíjejí stále dál v souvislosti s novými požadavky, které jsou na manažery kladeny. 

Na základě již zmiňovaných teorií lze rozpoznat několik modelů vedení lidí, které jsou 

postaveny na různých principech. 

6.1.1. Styly vedení lidí, jejich využitelnost v týmové práci 

6.1.1.1. Styly opírající se o vybrané osobnostní rysy vedoucích 
pracovníků 

Jednotliví lidé se od sebe vzájemně liší strukturou své osobnosti (schopnosti, znalosti, 

dovednosti, vlastnosti, zájmy, atd.). Hovoříme tedy o tom, že každý člověk má své 

charakteristické osobnostní rysy. 

Styly založené na tomto postulátu se snaží určit řadu rysů, které by měly charakterizovat 

dobrého vůdce. Snaží se tedy rozdělit na základě psychodiagnostických metod rysy osobnosti 

na typické pro úspěšného manažera a typické pro neúspěšného manažera. 

Diskuzi kolem tohoto dělení však rozpoutává především absence kritéria úspěšnosti 

manažera z dlouhodobého pohledu. 

Přesto ale byly stanoveny určité klíčové vlastnosti, které mohou v osobnosti manažera při 

vedení lidí hrát významnou roli. Významní američtí experti Koontz a Weihrich považují za 

klíčové vlastnosti dobrého vůdce: 

• touhu po úspěchu, ctižádost, iniciativu, houževnatost, souhrnně nazývané „honba za 

něčím" 
• motivaci k vůdcovství, nikoli touhu po moci, 

• poctivost a čestnost, 

• sebedůvěru a emocionální stabilitu, 

• schopnost poznávání. 

Další studie vedly ke stanovení jiných souborů klíčových vlastností. Zmiňme ještě, jaké 

osobnostní rysy uvádějí ve svých závěrech Vodáček a Vodáčková: 

• porozumění psychice spolupracovníků, 

• pochopení jejich motivace, 

• získání loajality spolupracovníků, 

• umční vytvořit efektivní týmy a stimulovat jejich členy k nadšenému plnění 

stanovených cílů, 
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• účinně vést spolupracovníky jak k dosahování cílů, tak k účasti na dotváření jejich 

podoby 

• naplňovat motivační potřeby spolupracovníků. 

Všechny tyto studie vycházejí z již uvedené teorie rysů, která rozdělila rysy osobnosti 

důležité pro úspěšný výkon funkce manažera do několika skupin: 

• rozumové schopnosti (strategické a operativní myšlení, pružnost myšlení), 

• znalosti (odborné, týkající se oboru, v němž manažer působí, a obecné znalosti řízení) 

• specifické dovednosti (organizace práce, řízení času, vedení lidí, motivování, 

delegování, komunikační dovednosti), 

• vlastnosti osobnosti (asertivita, citová stabilita, komunikativnost, empatie, 

odpovědnost, vytrvalost, důslednost, pružnost), 

• postoje (orientace na výkon, na výsledek práce, orientace na zákazníka, na tým, 

oddanost vůči firmě, vůči morálním hodnotám). 

6.1.1.2. Styly založené na pravomoci, vlivu a chování vůdců 
Styl autokrat - demokrat - volná uzda 

Tato teorie nabízí tři velmi odlišné styly vedení lidí. 

První z uvedených stylů má vysokou účinnost ve chvílích, kdy je zapotřebí v krátkém 

časovém horizontu dosáhnout určených cílů. Manažer - autokrat se vyznačuje především 

tím, že řídí formou příkazů, rozhoduje sám, vyžaduje a očekává plnění svých příkazů, sám 

rozhoduje o odměnách či postizích pro podřízené. Pro školské prostředí, dokonce i v období 

transformačního procesuje tento styl zcela nevhodný. Výborně využitelný je pro tzv. krizový 

management. 

Ve školství je velmi dobře aplikovatelný, a to i v období zásadních změn demokratický 

neboli participativní styl. Jeho základním rysem je spoluúčast (participace) spolupracovníků 

na řízení. Vůdce chce znát názory ostatních, akceptuje je a zohledňuje při rozhodování. Svým 

přístupem podněcuje aktivity jednotlivců. Tento styl vedení však vyžaduje větší časový 

prostor, nelze jej zavést okamžitě. Podmínkou jeho aplikace je jednak atmosféra důvěry, ale 

především jednoznačné vyjasnění vizí a cílů a rozdělení kompetencí. Správně aplikovaný 

Participativní styl vede k vysoké efektivitě práce. 

Posledním stylem v uvedené linii je styl „volná uzda". Je založen na myšlence, že 

podřízení jsou v podstatě sami, bez vedení schopni stanovit způsob plnění daných cílů a sami 

jej rovněž realizovat. Tento styl rozhodně není aplikovatelný v každém prostředí a velmi často 

vede k prudkému snížení efektivity práce. 
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Čtyři systémy Rensise Likerta 

Z uvedených stylů autokrat - demokrat - volná uzda vychází i Likértova teorie týkající se 

stylu vedení. Autor uvádí tyto čtyři styly vedení lidí: 

1. styl exploativně-autoritativní, 

2. styl benevolentně-autoritativní, 

3. konzultativní styl, 

4. participativně-skupinový styl. 

Vůdce uplatňující exploativně-autoritativní styl vedení lidí vyžaduje především absolutní 

disciplínu a okamžité a bezchybné plnění všech svých příkazů. Nepřipouští, neakceptuje 

žádnou iniciativu podřízených a motivuje je pouze prostřednictvím výhrůžek a trestů. 

Komunikace směrem od podřízených k vůdci neprobíhá. 

Benevolentně-autoritativní styl, jak už je z jeho názvu zřejmé, je ve vztahu k podřízeným 

o něco mírnější. Stále převládá autorita vůdce, ale ten je ochoten alespoň s vybranými 

podřízenými diskutovat. V motivaci hrají určitou roli i odměny, nejen tresty, jak tomu je u 

předchozího stylu. Pokud vůdce deleguje nějakou pravomoc na své podřízené, vždy 

kontroluje, jak bylo s touto pravomocí ze strany podřízených naloženo. 

Ani jeden z výše uvedených stylů není vhodný pro školské prostředí, na rozdíl od dvou 

následujících. 

Konzultativní styl je charakterizován především ochotou vůdce konzultovat 

s podřízenými své i jejich názory. Na podřízené deleguje méně důležitá rozhodování a v jeho 

motivaci převládají pozitivní prvky. 

Vůdce, který uplatňuje styl participativně-skupinový, deleguje na své podřízené velkou 

část rozhodovacích pravomocí, jedná s nimi na partnerské úrovni. S tím souvisí i to, že 

respektuje a akceptuje názory a náměty svých spolupracovníků. Motivuje především pozitivně 

a důvěru, kterou ke svým podřízeným chová i manifestuje. 

Uplatnění dvou posledně jmenovaných stylů ve školství a výše uvedeného stylu 

»demokrat" úzce souvisí s tím, jací lidé ve škole pracují. Jsou to převážně lidé vzdělaní, 

odborníci, pro které j dostatek autonomie a participace na vedení cestou, jak dosahovat stále 

lepších výsledků práce. 

Do skupiny stylů vedení založených na pravomoci, vlivu a chování vůdců je přiřazován i 

systém GRID (česky mříž). 

Autoři této teorie - Moutonová a Blake stanovili jako základní kritérium pro rozlišení 

jednotlivých stylů vedení lidí „zaměření na lidi" (snaha o uspokojení všech potřeb 
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pracovníků, vytvoření a udržení přátelského klimatu na pracovišti), nebo „zaměření na úkoly" 

(snaha o dosažení co nejlepšího pracovního výkonu, včasné a přesné splnění úkolů). 

Jedná se o velmi jednoduchou mřížku velikosti 9x9, jejíž jedna osa vyjadřuje orientaci na 

úkol a druhá osa orientaci na lidi. Do tohoto schématu je umístěno několik stylů vedení. Tyto 

styly jsou označeny příslušnými souřadnicemi. 

Toto jednoduché schéma je interpretováno různým způsobem, ale vždy vyjadřuje totéž. 

Tzv. „volný průběh" je styl vedení, jehož souřadnice v manažerské mřížce jsou 1,1. 

Takový vedoucí pracovník vykonává pouze tolik práce, která je nezbytně nutná k tomu, aby si 

svoji pozici udržel. Ve školství takový ředitel neřeší úkoly a problémy spojené s chodem 

školy, ale nezajímá se ani o své podřízené, víceméně s nimi nekomunikuje. Nejvíce je 

zaměstnáván hledáním „únikových cest" (služební jednání mimo budovu školy, případně 

izolace v ředitelně). Toto faktické bezvládí je silně demotivující i pro jinak svědomité 

pracovníky. 

Souřadnice 1,9 vyjadřují vedení „vedoucího spolku zahrádkářů", který se věnuje 

především tomu, aby uspokojil potřeby lidí, vytvořil na pracovišti přátelskou atmosféru a 

dobré mezilidské vztahy, často na úkor plnění úkolů. Aplikujeme-li tento styl na školství, pak 

charakterizujeme manažera, který se vyhýbá problémům, jež se ve škole objevují, neplní 

úkoly vyplývající z jeho postavení, ale zato má dokonalý přehled o svých podřízených, o 

jejich problémech, po lidské stránce je jim velmi blízký. Určité nebezpečí tohoto stylu vedení 

spočívá v tom, že na první pohled je ve škole vše v pořádku a navíc vládne mezi vedením a 

zaměstnanci i mezi zaměstnanci navzájem velmi dobrá atmosféra. 

Styl „plantážník" - souřadnice 9,1 - je charakterizován vysokou výkonností manažera, 

ale minimální pozorností, kterou věnuje problémům lidí. Tato pozornost se navíc projevuje 

především soustavnou kontrolou, případně potlačováním jejich odporu. Ředitel školy, jehož 

styl vedení lze takto charakterizovat, je zaměřen především na dokonalou a fungující 

organizační strukturu, má podrobně propracován systém kontroly, vytvořené časové 

harmonogramy plnění úkolů i plán rozvoje školy. Zaměstnanci jsou pouze nástrojem splnění 

těchto cílů. 

Pozice 9,9 je charakteristická pro „týmového vedoucího". Takový manažer dosahuje ve 

své práci výborných výsledků. V organizaci buduje týmovým přístupem vztahy důvěry a 

spolupráce, ke splnění cílů se snaží dojít cestou komunikace s podřízenými, jejich pozitivní 

motivací a participací na vedení. Ředitel školy - týmový vedoucí umí se svými podřízenými 

účelně a dobře komunikovat na partnerské úrovni, dokáže je motivovat, nadchnout pro práci 

natolik, že zaměstnanci dokážou vzít cíle školy za své a aktivně se přičinit o jejich naplnění. 
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Je tedy samozřejmé, že tento styl byl považován za ideální. Dnes je prokázáno, že ne vždy je 

tento styl možné a vhodné aplikovat. 

Pozice 5,5 je již na první pohled průměrem a Moutonová a Blake ji pojmenovali jako 

„kompromisník". Kompromisník dosahuje potřebné úrovně plnění úkolů a zároveň udržuje 

pracovní morálku zaměstnanců v přijatelných mezích. Ředitel školy, jehož styl vedení lze 

charakterizovat tímto termínem se především snaží nevybočovat z průměru, a to jak v oblasti 

plnění úkolů, tak v oblasti práce s lidmi. 

6.1.1.3. Styly vedení závisející na situaci 
Poslední skupinou stylů vedení lidí, o které se zmíním, neboť s tématem úzce souvisí, jsou 

styly založené na tzv. situacionalistické teorii. 

Jak již bylo výše zmíněno, týmový styl nemusí být vždy ideální. Vedoucí pracovník musí 

často při své práci reagovat na konkrétní situaci a té přizpůsobit styl vedení. Správná volba je 

podle situacionalistické teorie umožněna u takových vedoucích pracovníků, kteří jsou schopni 

u svých podřízených rozpoznat úroveň pracovní a psychologické zralosti. 

Na základě tohoto poznání a ve spojení se zaměřením vedoucího pracovníka na úkoly nebo 

na lidi (jak tomu bylo u manažerské mřížky) rozeznáváme čtyři styly vedení: 

• přikazování (přesné zadávání, určování dílčích úkolů, stálá kontrola jejich plnění), 

• přesvědčování (podřízení již dosáhli v rámci plnění úkolů jistých dovedností, 

vedoucí se snaží rozvíjením interpersonálních vztahů zaměstnance získat pro 

aktivní plnění úkolů), 

• participování (řídící pracovník již nevěnuje tolik pozornosti svým podřízeným, ti 

se učí v daných situacích zvládat problémy samostatně, umožňuje jim účast na 

rozhodování), 

• delegování (podřízení dosáhli pracovní i psychologické zralosti, zvládají úkoly 

samostatně, bez pomoci vedoucího; ten řeší pouze mimořádné situace a zabývá se 

strategickými úkoly). 

Vzhledem k množství a různorodosti situací, které mohou v práci manažera nastat, je 

zřejmé, že i množství teorií vycházejících právě z těchto situací bude velké. 

K nejznámějším z nich patří Tannenbaumova a Schmidtova teorie kontinuálních proměn. 

Podle této teorie jsou pro manažera v určité situaci důležité tyto prvky: 

• síla osobnosti samotného manažera , 

• síla podřízených pracovníků (především jejich ochota či neochota spolupracovat 

s manažerem), 
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• aktuální situační síly (závazné termíny splnění zadaných úkolů, organizační systém, 

síla tradic, apod.). 

Zkoumáním situačních proměnných se zabýval rovněž F.Fiedler. Základním kritériem 

jeho teorie je to, zda je situace pro manažera aktuálně spíše příznivá nebo naopak. I on 

stanovil tři základní prvky, tzv. situační dimenze, které jsou pro volbu optimálního stylu 

vedení v té které situaci nejdůležitější. Jsou jimi: 

• poziční moc (funkce a kompetence k ní náležející), 

• charakter daného úkolu (strukturovanost, přehlednost, měřitelnost, defínovatelnost), 

• vztahy mezi vůdcem a podřízenými (manažerem nejsnáze ovlivnitelná). 

Z novějších teorií zmíním již jen transakční a transformační vedení. 

Transakční vedení, jak již vyplývá z jeho názvu, je založeno na určité transakci - směně -

mezi vedoucím pracovníkem a jeho podřízeným. Může mít formu tzv. řízení výjimkou 

spočívající v uplatňování postihů jako reakci na nežádoucí stav nebo tzv. podmíněné odměny, 

která je založena na motivaci pracovníků příslibem určitých výhod. 

Transformační vedení je z těchto dvou stylů pro současný management změny ve školství 

mnohem inspirativnější. Je totiž založen na schopnosti vedoucího pracovníka přesvědčit a 

strhnout spolupracovníky k naplnění představy o budoucí podobě školy, tedy její vize. 

Transformační vedení je založeno především citové stránce vztahu mezi zaměstnancem a 

nadřízeným. Důležitou roli zde hraje především charisma vůdce, úcta k podřízeným, citové 

Povzbuzování a stimulace myšlení. 

7. Budování týmu (teambuilding) 
V kapitole 4.Skupina a tým bylo definováno, co je to tým a jaký je rozdíl mezi týmem a 

skupinou. Bylo řečeno, že tým je skupina lidí, kteří vědomě spolupracují na dosažení 

společného cíle. Z toho je zřejmé, že budování týmu je proces, často obtížný a dlouhodobý, 

který vede k tomu, aby si členové týmu vypěstovali sami v sobě pocit sounáležitosti 
s ostatními členy týmu, byli si vědomi společného cíle a společně pracovali na jeho dosažení. 

Významná je myšlenka společného cíle, ale nelze brát jako samozřejmost jeho přijetí. Cíle 

každého jednotlivce jsou odlišné a pokud má být tým funkční a úspěšný je nutno hned na 

Počátku tuto situaci vyřešit. 

Existuje několik různých přístupů k procesu budování týmu, o nichž bude pojednáno dále, 
a le existuje také několik obecných zásad budování týmu, které jsou platné pro všechny dále 

Jedené přístupy. 
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Jednou z těchto zásad je nutnost vzájemného poznání se mezi všemi členy týmu. Metody 

takového poznávání budou zmíněny dále v rámci různých přístupů k budování týmu. 

Samotné poznání se mezi členy týmu by ale nebylo postačující pro jeho správné fungování. 

Členové týmu si musí vytvořit silné pozitivní vazby jednak mezi sebou navzájem, ale 

především k týmu jako celku. Cílem všech aplikovaných aktivit je vnímání týmu jedincem 

jako skupiny „my". Tato identifikace s týmem vede k pocitu bezpečí a v takovém stavu je 

činnost každého člověka produktivnější a efektivnější. 

Další zásadou, obecně platnou při budování týmu je nepodcenit vliv stávajících 

organizačních struktur. Jejich negativní vliv se může projevit například při hodnocení, 

potažmo ocenění týmu, přesněji jeho jednotlivých členů. Pokud má tým uspět v kontextu celé 

organizace musí mít podporu vyššího vedení. 

V neposlední řadě je důležité říci, že pouhé proškolení členů týmu, byť kvalitními lektory, 

není pro vybudování kvalitního týmu postačující. 

Jak již bylo uvedeno výše, existuje mnoho přístupů, které lze uplatnit při budování týmu. 

Obecně je ale lze rozdělit do pěti skupin: 

1. interpersonální přístup, 

2. přístup definování rolí, 

3. hodnotový přístup, 

4. přístup zaměřený na úkol, 

5. přístup zaměřený na přijetí sociální identity. 

7.1. Interpersonální přístup 

Základním principem této metody je myšlenka, že porozumění osobnostem ostatních členů 

týmu a zvládnutí vzájemné komunikace vede k lepší spolupráci, zdůrazňuje tedy 

'nterpersonální povahu týmové práce. 

Aktivity, které vedou ke zvládnutí mezilidských vztahů v rámci týmu jsou podle Car la 

Rogerse postaveny na dvou základních lidských potřebách: 

• potřebě přijetí (porozumění, náklonnost, přátelství, láska, úcta), 

• potřebě seberealizace (rozvoj a realizace vlastního potenciálu). 

Jeho teorie říká, že pokud není uspokojena potřeba přijetí, nemůže být uspokojena ani 

Potřeba seberealizace. Proto je zapotřebí nejprve dosáhnout kladného přijetí na základě 
vytvoření pevných mezilidských vztahů. 
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Cest, jak docílit takového propojení mezi členy týmu je několik. Mezi nejznámější patří T-

skupiny, encounterové skupiny nebo transakční analýza. 

T-skupiny byly oblíbenou a efektivní aktivitou již v šedesátých letech dvacátého století. 

Jednalo se o dvou- až čtyřdenní pobytové programy, jejichž náplní byl především nácvik 

citlivosti a budování silných pozitivních citových vazeb mezi členy týmu. Často se těchto 

programů účastnili lidé, kteří se do té doby neznali. 

Encounterové skupiny jsou jakousi obdobou T-skupin, ale těchto programů se účastní už 

celé týmy. Obvykle jedno- nebo dvoudenní programy byly a jsou zaměřeny na rozvoj 

stávajících interpersonálních vztahů v rámci týmu a posílení skupinového vnímání. 

Berneho transakční analýza je založena na tom, že interakce každého člověka s okolím 

probíhá v jednom ze tří ego-stavů (dospělý - jednáme a komunikujeme rozumně, uvědoměle; 

rodičovský - chováme se autoritativně, povýšeně, nařizujeme; dětský - očekáváme, že se o 

nás někdo postará, nevyvíjíme aktivitu, nepřebíráme odpovědnost, jsme závislí). Tyto stavy si 

však mnohdy neuvědomujeme. Aplikací transakční analýzy k uvědomění dochází. 

7.2. Přístup definování rolí 

Tato metoda budování týmu je založena na potřebě definování skupinových rolí a norem. 

Členové týmu by si na základě teambuildingových aktivit měli ujasnit, co se od nich v rámci 

týmu očekává - jaká je tedy jejich role a odpovědnost. Během tohoto procesu se rovněž 

utvářejí skupinové normy. Tým si začíná sama sebe uvědomovat jako pracovní jednotku, je 

schopen správně fungovat, protože každý člen zná své místo, roli a odpovědnost.(5e/?m's, 

1966) 

Základním rozdílem oproti předchozí metodě je to, že důležitější než osobní pocity a citové 

vazby je to, co členové týmu skutečně dělají, co se od nich očekává a co oni očekávají od 

ostatních. 

Na základě teorie Benneho a Sheatse, kteří rozdělili role v týmu podle jejich zaměření (na 

úkol, na budování a udržování skupiny a na sebe sama) vznikla řada aktivit, které jsou dodnes 

Při budování týmů využívány. Spočívají v plnění různých typů úkolů, které vedou k tomu, že 

se jednotlivé role projeví. Významnou roli zde sehrávají konzultanti, jejichž úkolem je 

Pozorovat a zaznamenávat chování jednotlivých členů týmu. Na základě tohoto pozorování 

Potom stanoví, jaké role členové týmu zastávají. 

V praxi mohou být tyto aktivity samozřejmě modifikovány, „ušity na míru" konkrétním 

týmům. Velkou oblibu si zachovávají tzv. outdoorové programy, při nichž jsou členové týmu 
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podrobováni především extrémním fyzickým aktivitám. Tyto a výše zmíněné aktivity mají 

jednu nespornou výhodu. Díky pozorování nezaujatých konzultantů je členům týmu umožněn 

pohled na sebe sama tzv. zvenčí, s určitým odstupem. 

Jednou z nejvýznamnějších teorií v rámci této metody budování týmu je Belbinova teorie 

týmových rolí. Na základě svého zkoumání stanovil principy budování úspěšného a 

efektivního týmu: 

1. Každý člen se podílí jak funkční, tak týmovou rolí. 

2. V týmu by měla být optimální rovnováha mezi funkčními a týmovými rolemi 

v závislosti na úkolu. 

3. Úspěšnost týmu závisí na tom, jak dalece jsou jeho členové schopni rozpoznat silné 

stránky týmu a přizpůsobit se jim. 

4. Někteří členové týmu plní některé týmové role lépe než jiné podle vlastní osobnosti a 

duševních schopností. 

5. Tým je schopen maximálně využít technických zdrojů tehdy, je-li v něm zastoupena 

dostatečně široká a vyrovnaná škála týmových rolí. (Belbin, 1981) 

Teoriím a popisu týmových rolí se podrobněji věnuji v kapitole 7.9.Týmové role. 

7.3. Hodnotový přístup 

I další metoda se zaměřuje najeden ze základních atributů efektivního týmu, totiž sdílení. 

Není již tolik zaměřena na jednotlivé osobnosti, členy týmu, ale na to, co dělají, jak se podílejí 

na společném dosahování stanovených cílů, zda je přijali za své. Sdílení společných hodnot 

by tedy mělo být zárukou efektivity týmové práce. 

Podle Westa (1994) je základem tohoto přístupu sdílení společné vize. Mají-li lidé 

společný cíl, mají možnost vzájemně spolupracovat a vytvořit si vědomí „my" a „oni". 

Aktivitou, která je v rámci tohoto přístupu uplatňována nejčastěji, je diskuze. Ta umožňuje 

všem členům týmu prezentovat své názory, umožňuje hledání konsensu a minimalizuje 

nebezpečí pozdějších konfliktů. 

Tato metoda budování týmu je vhodná pro dlouhodobou týmovou práci, a je proto 

rozhodně aplikovatelná v českých školách v období transformujícího se školství. Správné 

využití této metody by týmovým manažerům mělo usnadnit jejich pozdější práci. 
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7.4. Přístup zaměřený na úkol 

Tato metoda budování týmu staví především na schopnostech a dovednostech jednotlivých 

členů týmu a na možnostech těchto schopností a dovedností využít při plnění daných úkolů. 

Její aplikace spočívá jednak v nutnosti vést diskuzi vedoucí ke zjištění, čím mohou 

jednotlivci přispět k naplnění cílů, a jednak v podrobné analýze daného úkolu právě z hlediska 

dovedností a schopností, které budou k jeho splnění zapotřebí. 

Nezbytnou součástí tohoto přístupu, zvláště při plnění dlouhodobých úkolů, je stanovování 

krátkodobých cílů a jejich plnění. Tým tak získává zpětnou vazbu, že jeho konání je správné a 

směřuje k naplnění hlavního cíle. Vedoucímu týmu, případně vyšším manažerům umožňuje 

splnění dílčích cílů projevit týmu uznání, což má na atmosféru v týmu velmi pozitivní vliv. 

Aktivity podporující tento přístup spočívají především ve cvičeních, která napomáhají 

identifikovat dovednosti a schopnosti členů týmu. Vycházejí z faktu, že jednotlivci jsou 

s úkolem ztotožněni, a proto mohou být tyto aktivity rovněž využity pro nácvik zcela 

praktických činností, jakými jsou vytvoření časového harmonogramu, rozfázování úkolu či 

rozvoj strategií pro překonávání překážek. 

7.5. Přístup zaměřený na přijetí sociální identity 

Ze všech předcházejících přístupů vychází přístup zaměřený na přijetí sociální identity. 

Aplikace této metody spočívá ve vytvoření vědomí jednoty a sounáležitosti mezi všemi členy 

týmu, vědomí toho, jakými schopnostmi, dovednostmi a činnostmi přispívá každý člen týmu 

ke splnění daných cílů a zároveň vědomí hrdosti na příslušnost k týmu. 

V této souvislosti je nutno zmínit ještě jeden důležitý aspekt týmové práce. Většina týmů 

Pracuje v kontextu celé organizace. Každý konkrétní tým se od ostatních týmů odlišuje, ale 

tato odlišnost by neměla být důvodem k nějakému nezdravému soupeření. Je nezbytné, aby 

tým pracoval ve prospěch celé organizace, nikoli jen ve svůj vlastní. 

Využití jednotlivých přístupů při budování týmu je vždy závislé na konkrétním týmu, na 

jeho složení z hlediska profesního i osobnostního a na úkolu, který má splnit. Týmový 

manažer by měl porozumět psychickým procesům, které přímo souvisejí s týmovou prací. Je 
na vůdci samotném, aby z prověřených přístupů vybral ten, který je pro jeho tým 

nevhodnější. 

Ať už zvolí týmový manažer kterýkoli z nabízených a ověřených přístupů, vždy se musí 

stát součástí jeho práce účinná mnohosměrná komunikace. 
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7.6. Komunikace 

Komunikace prolíná všemi manažerskými funkcemi a je tedy samozřejmě nezbytnou 

součástí práce kvalitního týmového manažera i týmu samotného. Bez dostatečné komunikace 

nemůže dobře fungovat nejen tým sám, ale i celá organizace. Je zřejmé, že tým musí 

komunikovat nejen uvnitř, ale i vně - se zbytkem instituce. Různí odborníci stanovují různá 

pravidla úspěšné komunikace, ale obecně se dá říci, že komunikace, pokud má být úspěšná, 

musí být srozumitelná, jasná, přehledná, výstižná, ale hlavně obousměrná. Od účastníků 

tohoto procesu tedy vyžaduje schopnost sdělovat i naslouchat. 

Komunikace neprobíhá ale pouze formou verbální. Tato složka je nejdůležitější v písemné 

komunikaci, která je ve většině organizací rovněž uplatňována. V rámci přímé osobní 

komunikace hrají významnou roli - a často důležitější než samotný obsah - i další prvky, 

které souhrnně nazýváme nonverbální složka komunikace (mimika, gesta, postoje, 

intonace,...) Součástí komunikace jsou i naše činy. Pokud má být komunikace úspěšná, musí 

být všechny její složky v souladu. 

Komunikace je významným faktorem při utváření soudržnosti mezi členy týmu, včetně 

jeho vůdce. Soudržnost týmu je základním předpokladem jeho dobrého fungování. Proto se na 

komunikaci klade velký důraz. Všichni členové týmu by měli být dobře informováni o všem, 

co se týmu týká, měli by mít možnost a schopnost podělit se o radost z úspěchu, ale například 

i o obavy související s plněním určitého úkolu. Komunikace pak pomáhá i k odstranění 

Případné nejistoty, která se může u jednotlivých členů týmu objevit zejména ve chvíli, kdy se 

Práce týmu třeba na první pohled nedaří. 

Je zřejmé, že komunikace je základem pro rozvíjení pozitivních interpersonálních vztahů 

uvnitř týmu samotného, ale je důležitá i ve vztahu k ostatním organizačním jednotkám 

instituce a k jejímu managementu. 

7.7. Etapy vývoje týmu 

Každý pracovní tým prochází soustavným vývojem, který je dán vnitřními i vnějšími 

determinantami. Obecně však lze říci, že ve vývoji efektivního týmu můžeme rozpoznat 

několik fází. L. Wittgenstein je pojmenovává: 

• formování, 

• krystalizace, 

• normování, 

• realizace. 
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Zároveň ke každé z těchto čtyř fází vývoje týmu přiřazuje znaky a aktivity, které jsou pro 

danou etapu vývoje charakteristické. 

V prvním stádiu vývoje se snaží členové týmu především zorientovat. Jejich účast na 

aktivitách týmu je váhavá, často plynoucí z nejistého postavení v týmu. Charakteristickými 

pro tuto etapu jsou rozpaky a nejistota. Pokud není vůdce týmu předem určen, pak se v této 

fázi hledá. Členové týmu si jej idealizují a mají vůči němu velká očekávání. 

Ve fázi formování týmu by pak všichni jeho členové měli získat odpověď na otázku: Jaký 

je úkol, cíl, který má tým splnit? Členové týmu by zároveň měli být seznámeni s pravidly 

práce svého týmu a s metodami, jež budou použity při plnění úkolů. 

Druhé stádium vývoje je charakterizováno pojmem krystalizace. Typický pro tuto etapu je 

konflikt, který může mít velmi rozličnou podobu. Někteří členové týmu mohou zpochybňovat 

autoritu či kompetentnost vůdce, negativně reagovat na jeho snahy řídit tým. Jiní mohou 

zpochybňovat hodnotu cíle, jehož má být dosaženo, další třeba cesty, jimiž se má k tomuto 

cíli dojít. Ke konfliktům ale může docházet i mezi podskupinami, které se mohou i v rámci 

jednoho týmu utvořit. 

Členové týmu se vzájemně zkoumají a v tomto období budování týmu také krystalizují role 

a vliv jednotlivých členů týmu. S tím velmi úzce souvisí řešení otázek týkajících se moci a 

kontroly. 

Ve třetí fázi - normování - se v týmu dá poprvé hovořit o jednom z jeho základních 

atributů, o soudržnosti. Tým se stává jednotným a začíná se uvnitř něj projevovat soulad. Po 

fázi překonávání konfliktů se začínají vytvářet týmové normy a se soudržností spojené 

vnímání skupiny jako „my". Úloha vedoucího týmu již není příliš znatelná, ztrácí na 

významu. 

Tým spolupracuje na plnění úkolu, společně jsou vytvářeny časové harmonogramy. 

Jednotliví členové týmu jsou aktivní, přebírají odpovědnost, sdělují si mezi sebou své názory 

a vyjasňují svá stanoviska. V soudržném týmu probíhá efektivní komunikace. 

Ve fázi realizace se dostává do centra zájmu celého týmu cílevědomá a konstruktivní práce 

na úkolu, pozitivně hodnoceno je plnění postupných, dílčích cílů. Případné negativní emoce 

jsou uvnitř týmu zpracovány, členové týmu o nich mezi sebou otevřeně diskutují. Tým se 

strukturuje tak, aby tato struktura co nejvíce vyhovovala a napomáhala splnění zadaného 

úkolu. Atmosféra uvnitř týmu je klidná, pracovní. 

I v této fázi však mohou někteří členové týmu zjistit, že práce v týmu neuspokojuje jejich 

potřeby, že jejich potenciál není dostatečně využit. Jejich jednání pak může narušit dosaženou 

soudržnost týmu i společné vědomí dosažení cíle. V tomto okamžiku musí svoji „viditelnou" 
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roli začít plnit vůdce týmu. Jeho úkolem je znovu všem členům týmu vrátit pocit soudržnosti 

a vědomí, že stanovený cíl je smysluplný a splnitelný. 

Role vedoucího týmu se tedy v jednotlivých fázích vývoje týmu proměňuje. Po celou dobu 

si však vůdce musí být vědom své odpovědnosti za tým V každé fázi musí umět jasně 

formulovat cíl, komunikovat se všemi členy. Musí tým soustavně stimulovat, motivovat, 

budovat a udržovat. A především musí zajistit splnění úkolu. 

7.8. Typy pracovních týmů 

V praxi se lze setkat s pracovními týmy, které mají různé podoby, ale i různé funkce, podle 

toho, jaký charakter má úkol, jež má konkrétní tým splnit. V zásadě lze rozdělit týmy do čtyř 

kategorií: 

• produkční, 

• realizační, 

• projektové, 

• poradní. 

S produkčními týmy se setkáváme v oblasti výroby či služeb. Tvoří je obvykle 

zaměstnanci na plný úvazek. Jejich práci lze většinou charakterizovat jako rutinní a cílem 

těchto týmů je zajištění plynulé výroby nebo fungování služeb. Tyto týmy svoji práci samy 

organizují, řídí, nezávisle na zbytku podniku či organizace. Rozhodovací pravomoci většinou 

zůstávají v rukou manažera a je na něm samotném, do jaké míry je ochoten tyto pravomoci 

delegovat na členy týmu. 

Úkolem realizačních týmů je splnění nějakého odborného úkolu. Tomu odpovídá i jejich 

složení - tvoří je specialisté, jež jejich odborné dovednost předurčují k úspěšnému splnění 

zadaného úkolu. Role a tedy i činnost každého člena týmu je přesně definována a založena na 

maximálním využití jeho schopností a zkušeností ve prospěch dosažení cíle. Úlohou vůdce 

realizačního týmu je především seznámit celý tým se zadáním úkolu a koordinovat jeho 

činnost. Odpovědnost přebírá tým. 

Projektové a k nim řazené vývojové týmy jsou obvykle složeny z vysoce kvalifikovaných 

odborníků, často různých profesí. Úkolem takových týmů je například vytvoření projektu, 

vývoj nějakého produktu či výzkum. Z typů úkolů, je zřejmé, že se jedná o týmy, které musejí 

fungovat dlouhodobě, někdy i několik let. Členové týmu musejí spojit své znalosti a sdílet své 

zkušenosti. Vzájemná inspirace a kreativita umožňuje týmu překonávat na cestě za splněním 

28 



úkolu krizové body. Projektové a vývojové týmy jsou do značné míry autonomní, organizují 

svoji práci většinou nezávisle na zbytku instituce. 

Úkolem poradních týmů, jak je zřejmé již z jejich názvu, je plnit úlohu poradce. Oblastí, 

ve kterých se mohou takové týmy uplatnit, je v rámci každé organizace několik. Pokud se 

jedná o problematiku organizace práce či rozhodování, bývají tyto týmy složeny z členů 

nejvyššího managementu. Oblast personalistiky, finančního plánování, kontroly kvality aj. již 

účast členů nejvyššího managementu nevyžaduje a složení týmu se pak řídí především tím, ve 

které oblasti plní své úkoly. Činnost poradních týmů nebývá příliš rozsáhlá, a proto jednotliví 

členové těchto týmů plní v rámci organizace i jiné úkoly. 

Přestože se od sebe vzájemně jednotlivé typy týmů do značné míry liší, snahou jejich 

vůdců je vždy vytvořit dobře fungující tým. Charakteristiky takového týmu lze vztáhnout ke 

všem uvedeným typům. 

Dobře fungující tým má jasné vědomí soudržnosti, uvědomuje si sebe sama jako výlučnou 

skupinu. Jeho členové vstupují do pozitivní interakce jednak mezi sebou navzájem, jednak 

s ostatními zaměstnanci organizace. Probíhá jasná a otevřená komunikace uvnitř týmu i ve 

vztahu ke zbytku podniku či instituce. U týmu se projevuje synergický efekt - jeho „síla" je 

větší než součet „sil" všech jeho členů. 

7.9. Týmové role 

Teorie týmových rolí vycházejí z myšlenky, že každý člen týmu na sebe bere určitou míru 

moci, odpovědnosti, iniciativy, kreativity a vyvíjí aktivity týkající se interpersonálních vztahů. 

Tím zastává v týmu určitou roli, která je založena na jeho postojích, ovlivněna složením týmu, 

povahou úkolu a momentální situací. 

Již v roce 1948 vytvořili Berne a Sheats obsáhlý seznam skupinových rolí, které rozdělili 

do tří kategorií. 

Role zaměřené na úkol charakterizovaly, jak se jednotliví členové týmu podílejí na plnění 

zadaného úkolu. Tak např. „iniciátor" je skupině prospěšný svými nápady, „zpracovatel" třídí, 

zpracovává nápady a názory ostatních, „hybatel" je tím členem, který udržuje a povzbuzuje 

tým k jednání. 

Role zaměřené na budování a udržování skupiny popisovaly členy týmu, kteří byli 

zaměřeni na udržování skupinové soudržnosti, vytváření pozitivních interpersonálních vztahů 

či řešení konfliktů. „Povzbuzovatel" se snaží přimět všechny členy týmu, aby se zapojili do 

jejích aktivit, „hledač kompromisů" se snaží členům týmu, kteří se dostanou do konfliktu, 
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nabídnout takové řešení, které je přijatelné pro obě strany, „strážný" hlídá, aby se ke všem 

otázkám týkajícím se týmu mohli vždy vyjádřit všichni členové. 

Poslední kategorie obsahuje role zaměřené na sebe. Tyto role jsou vztahovány ke členům 

týmu, jimž toto členství slouží především k uspokojení vlastních zájmů. „Vládce" je ten, kdo 

se snaží tým zcela ovládnout, nezávisle na tom, zda je či není jeho vůdcem, „agresor" 

prosazuje své zájmy tím, že napadá ostatní členy týmu, „hledač uznání" vyzdvihuje své 

vlastní zásluhy, aby získal uznání ostatních. 

Celý seznam rolí je velmi obsáhlý, proto uvádím u jednotlivých kategorií pouze několik 

příkladů. 

Tato klasifikace rolí se však ukázala jako velmi problematická a názory týkající se této 

teorie byly nejednotné. Takto vymezené role totiž popisují, co se děje v průběhu práce 

skupiny a umožňuje tak členům týmu přijmout roli vhodnou pro danou situaci. Nevystihují 

tedy individualitu jednotlivých členů, jejich osobnostní charakteristiku. 

V roce 1981 navrhl Belbin na základě rozsáhlých výzkumů a cvičení soubor osmi rolí, 

které jsou zásadní pro efektivně fungující tým. V roce 1993 tento soubor upravil do současné 

podoby. Úkolem schopného manažera je, aby zajistil zastoupení všech níže uvedených rolí 

v týmu, i když připouští, že někteří členové týmu mohou plnit současně i více rolí. 

K jednotlivým rolím jsou přiřazeny nejen činnosti, ale také osobnostní rysy, které jsou pro 

danou roli typické. 

„Koordinátor" (dříve „předseda") ujasňuje cíle, pomáhá rozdělovat role, odpovědnost i 

povinnosti, formuluje skupinové závěry. Koordinátor" je klidný, průměrně inteligentní, 

důvěřující, nestranný, disciplinovaný, myslící pozitivně, sebevědomý. 

„Ředitel" vyhledává vzorce ve skupinové diskuzi, tlačí skupinu k rozhodnutím. Je 

úspěšný, dynamický, společenský, netrpělivý, hádavý a provokativní. 

„Chrlič" přichází s návrhy a novými myšlenkami, proniká do podstaty věci. „Chrlic „ je 

individualista, intelektuál, neortodoxní, vážný a erudovaný. 

„Rejpal" („hodnotící kritik") analyzuje problémy a složité otázky, hodnotí přínos 

ostatních. Je střízlivý, inteligentní, rezervovaný, objektivní, racionální, nevzrušuje se. 

„Realizátor" (dříve „tahoun") proměňuje slova a myšlenky v činy. Je tvrdohlavý, 

praktický, tolerantní a svědomitý. 

„Hasič" („týmový hráč") poskytuje podporu a pomoc ostatním. Je společenský, citlivý, 

orientovaný na tým, nerozhodný. 

„Sháněl" přináší informace zvenčí, vyjednává s okolím. „Sháněl" je zvídavý, 

mnohostranný, společenský, komunikativní, novátorský. 
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„Dotahovač" zdůrazňuje potřebu dodržování termínů a cílů a plnění úkolu. Je 

perfekcionista, vytrvalý, svědomitý, důkladný, úzkostný. (Belbin, 1993) 

Tato škála týmových rolí je aplikována v týmové práci doposud, i když vazba jedna role -

jeden člověk je velmi diskutabilní. Lidé se chovají v různých situacích různě, přizpůsobují jim 

své chování a aktuálně jim tak mohou být blízké různé role. 

Nejen situace, ale i povaha cíle či složení týmu hrají v tomto ohledu významnou roli. Nelze 

očekávat, že lidé přijmou své role a budou se „podle nich" chovat. Takové pojetí rolí by bylo 

příliš zjednodušené. 

Přesto je schéma týmových rolí cenné. Ukazuje, že se členové týmu mohou na týmové 

práci podílet různým způsobem, využít svých jedinečných schopností, vědomostí a 

dovedností. 

8. Výhody a nevýhody týmové práce 
V rámci jednotlivých kapitol již byly výhody a přínos týmové práce zmiňovány, proto 

následuje jen krátké shrnutí. Týmová práce kromě zvýšení produktivity práce zejména 

v oblastech, které vyžadují při řešení úkolu tvůrčí přístup, přináší mnoho pozitiv do celkové 

atmosféry podniku či organizace a je přínosem i pro jednotlivce. Nezbytná vzájemná 

spolupráce posiluje důvěru mezi spolupracovníky, jejich vzájemnou podporu při řešení úkolů, 

zlepšuje komunikaci a vylučuje extrémní názory a postoje. 

Týmová práce má samozřejmě i svá negativa a rizika a její zavádění není vždy na místě 

(viz například krizový management, zmiňováno výše). 

Problematické může být pro nového člena zařazení do již fungujícího týmu. Ustálené 

prostředí, již nastavené skupinové normy či role mohou být pro některé jedince nepřijatelné. 

Rovněž zvykání si na nové postupy či jednání podle stanovených pravidel se může stát 

bariérou v případě, že se domnívá, že jeho nápad, myšlenka či postup jsou nejlepší cestou při 

řešení stanoveného úkolu. 

I samotná organizace či podnik mohou svým postojem komplikovat zavádění týmové 

práce. Ačkoli je totiž považována za moderní způsob vedení lidí, ke kterému má organizace 

práce ve firmách směřovat, jen zcela výjimečně jsou tyto momenty zahrnuty do systému 

hodnocení, povyšování, odměňování. Ve většině případů převládá orientace na individuální 

výkon.(Veber, 2002) 
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9. Týmová práce a tvorba školního kurikula 
Úkolem managementu školy v rámci tvorby školního vzdělávacího programuje především 

vytvoření vize školy, jež by měla odrážet moderní trendy přestavby školství a specifika dané 

školy. Dalším z důležitých úkolů je konkretizace, specifikace státních kurikulárních standardů 

pro podmínky školy. Management školy ale musí zároveň plnit i další funkce. Měl by 

vytvářet podmínky a iniciovat zavádění inovací, formulovat kritéria hodnocení a hodnocení 

provádět, ale hlavně koordinovat a řídit tvorbu kurikula školy jako celku. 

Tak zásadním změnám a plnění těchto závažných a obtížných úkolů by měla předcházet 

analýza stávajícího stavu dané školy, zejména stavu pedagogického sboru. Ta by se měla 

týkat nejen otázek pokrytí výuky jednotlivých předmětů, kvalifikovanosti pedagogického 

sboru či pedagogické úrovně jednotlivých vyučujících, ale také klimatu školy a v neposlední 

řadě i hlubšího poznání osobností jednotlivých učitelů. Toto poznání je důležité proto, aby 

mohly být schopnosti každého z nich v procesu přeměny dostatečně využity jednak ku 

prospěchu školy samotné, ale také k uspokojení potřeb jednotlivých členů pedagogického 

sboru. 

Jednou ze základních podmínek splnění nových požadavků, které transformace školství 

klade na jednotlivé školy, je pro management školy získání plné podpory většiny vyučujících. 

Je tedy důležité vytvořit ve škole pozitivní klima, které významnou měrou napomůže 

uskutečnění zamýšlených změn. Na charakteru klimatu ve škole se výrazně podílí 

uplatňovaný styl řízení školy. O této problematice je pojednáno v kapitole 6.1.Vedení lidí. 

Sama kurikulární reforma je především vnitřní reformou každé školy. Podporuje a 

vyžaduje změnu stylu práce ve školství směrem k týmové práci. To je dáno zdůrazněním 

mezipředmětových vztahů, průřezovými tématy, tj. společensky významnými oblastmi 

výchovy a vzdělávání, ale především důrazem kladeným na rozvoj klíčových kompetencí 

žáků. Osvojit si nutné vědomosti, dovednosti, postoje či způsobilosti řešit problémy ve 

spolupráci s ostatními musejí především sami pedagogové. Učitelé jsou tedy samotnou 

reformou nuceni ke spolupráci v míře, která nebyla doposud obvyklá. 

Existují různé cesty tvorby školního vzdělávacího programu. Z pohledu organizačního 

uspořádání školy budou v praxi realizovány nejspíše dvě možné varianty. V obou variantách 

ale lze uplatnit myšlenky týmové práce, i když první z nich je této myšlence nakloněna méně. 

Tvorbu školního kurikula mohou převzít stávající předmětové týmy, dříve předmětové 

komise. Jejich složení zůstává stejné jako tomu bylo před zahájením tvorby školního 

vzdělávacího programu. Vedoucí předmětového týmu se stává nejbližším spolupracovníkem 

32 



školního kurikulárního koordinátora a odpovídá za plánování školního vzdělávacího 

programu v daném předmětu. 

Pokud ale doposud předmětový tým nepracoval jako skutečný tým, bude jeho přeměna 

v tomto směru patrně složitá. Již ustálené vztahy a formy práce nelze změnit ze dne na den. 

Nabízí se tedy druhá možnost - vytvoření zcela nových týmů, ve složení odlišném od týmů 

předmětových. Nové personální složení ještě samo o sobě není zárukou vytvoření fungujícího 

a efektivního týmu, ale má k tomu díky chybějícím „starým kolejím" mnohem větší šanci. 

Svým charakterem, především charakterem úkolu, jsou týmy sestavené za účelem tvorby 

školního kurikula nejblíže týmům projektovým. Nejdůležitější roli, zejména v počáteční fázi, 

sehrává týmový manažer. Je odpovědný za dosažení stanovených cílů a měl by mít volnou 

ruku při sestavování svého týmu nebo alespoň vliv na jeho složení. Při výběru svých 

spolupracovníků by měl přihlížet především k jejich odbornosti, schopnosti pracovat v týmu a 

pro tým a v neposlední řadě i k časovým možnostem svých kolegů. V rámci práce na projektu 

by měl mít vůdce týmu možnost ovlivnit odměňování jednotlivých členů, přestože v běžném 

pracovním procesu náleží tato úloha liniovým vedoucím. 

Osobnost vůdce a jeho přístup k budování týmu ovlivňují atmosféru v týmu i jeho 

funkčnost. Neměl by se proto chovat autoritativně, měl by akceptovat rozdílnost názorů 

jednotlivých členů týmu a otevřeně se všemi komunikovat. 
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Výzkumná a analytická část 

10. Cíle 
Výzkumná část závěrečné bakalářské práce byla zaměřena na zjištění, zda se management 

škol v rámci tvorby školních vzdělávacích programů pokusil o uskutečnění organizačních 

změn, ke kterým tento proces vybízel, konkrétně o změny ve své řídící práci, jejichž 

výsledkem by bylo zavedení týmové práce. 

Jak již bylo výše uvedeno, tvorba školního kurikula vyžadovala nutně úzkou spolupráci 

nejen mezi řídícími pracovníky a učiteli, ale zejména mezi vyučujícími různých předmětů 

navzájem. Tato skutečnost by se měla stát důvodem k významným změnám nejen po stránce 

organizační, ale i po stránce interpersonální. Změnami postojů ve vzájemných vztazích se 

výzkum nezabývá, jeho předmětem je především stránka organizační. 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký podíl na případné přeměně organizačních struktur měl 

management školy a do jaké míry se na ní podíleli samotní učitelé, zda pochopili přicházející 

změny jako určitou šanci ke změně sebe sama, svých postojů, přístupu k novým úkolům. 

Výzkum měl zároveň přinést zjištění, zda podle nejvyššího managementu škol byla 

případná změna úspěšná a zda se týmová práce ve školách osvědčila a školy budou 

v nastoupeném moderním trendu práce pokračovat. 

Z dostupných zdrojů vyplývá, že v českých školách zatím nebyl prováděn širší výzkum 

zabývající se problematikou zavádění týmové práce v souvislosti s tvorbou školních 

vzdělávacích programů. Nej významnějším důvodem je pravděpodobně délka doby, která 

uběhla od implementace školních vzdělávacích programů v jednotlivých školách, a tedy 

nedostatečný časový odstup pro závazné hodnotící soudy. 

Přesto jsem se pokusila o sondu do této oblasti. 

11. Hypotézy 
Na základě teoretických poznatků a s ohledem na cíle práce uvedené výše byly stanoveny 

následující hypotézy: 

Hl: Ředitelé škol delegují úkol tvorby školního vzdělávacího programu na jiného řídícího 

pracovníka (dále jen zástupce ředitele školy), řadovým učitelům je tento úkol svěřen 

výjimečně. 
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H2: Ředitelé škol působící ve své funkci dlouhodobě delegují úkol tvorby školního 

vzdělávacího programu spíše než ředitelé zastávající tuto funkci krátce. 

H3: Vzhledem k charakteru úkolu tvorby školního vzdělávacího programu dochází 

k přeměně stávajících organizačních struktur a na školách jsou vytvořeny za tímto účelem 

nové pracovní týmy namísto předmětových komisí. 

H4: Do nových pracovních týmů jsou zapojeni jen někteří učitelé, v týmech shodných 

s předmětovými týmy (dále z důvodu přehlednosti užíván starší výraz předmětové komise) 

jsou zapojeni v souladu se stávající organizační strukturou všichni učitelé. 

H5: V menších školách jsou do tvorby školního vzdělávacího programu zapojeni všichni 

učitelé. 

H6: O složení pracovních týmů rozhodují vedoucí týmů, neboť oni jsou zodpovědní za 

výsledky jejich práce. 

H7: V nově utvářených pracovních týmech dochází ke konfliktům častěji než v týmech 

shodných s předmětovými komisemi. 

H8: Členové nově utvořených pracovních týmů plní své úkoly spojené s tvorbou školního 

kurikula aktivněji než členové předmětových komisí. 

H9: Pod vedením koordinátora - člena managementu školy jsou úkoly splněny včas a 

v požadované kvalitě spíše, než je-li koordinátorem učitel. 

H10: Školy, v nichž se týmová práce osvědčila, pokračují v nastoleném trendu. 

12. Výzkum 

12.1. Zadání dotazníku 

Pilotní studie k výzkumu nebyla prováděna. Před samotným zahájením výzkumu však byl 

dotazník při osobním setkání předložen pěti ředitelům základních škol, aby byla ověřena jeho 

srozumitelnost. Všechny otázky i varianty odpovědí byly podle těchto respondentů jasné a 

srozumitelné a nebylo je tedy třeba upřesňovat. 

Dotazník byl poté elektronickou cestou (e-mailem) rozeslán ředitelům 155 základních škol 

a 55 víceletých gymnázií z celé republiky. Vysvětlení, jakým způsobem mají oslovení ředitelé 

dotazník vyplnit, bylo obsaženo v jeho úvodní části. Zde bylo rovněž uvedeno, že se jedná o 

podklad k závěrečné bakalářské práci, jejímž cílem je zmapovat, zda je forma týmové práce 

uplatňována v českých školách. 
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12.2. Časové vymezení 

Respondenti byli v doprovodném textu e-mailu požádáni o vyplnění dotazníku a jeho 

zpětné odeslání bez přesnějšího časového vymezení. Všichni tedy měli dostatečný časový 

prostor, sami si mohli zvolit tempo i dobu, kdy otázky dotazníku zodpoví. V úvodním textu 

dotazníku byla uvedena informace, že vyplnění dotazníku není časově náročné a 

respondentům zabere maximálně patnáct minut času. Tato informace byla uvedena i 

v doprovodném textu e-mailu. 

12.3. Anonymita výzkumu 

Všichni oslovení byli v úvodu dotazníku informováni o tom, že dotazník je anonymní. 

Respondenti vyplňovali v závěru dotazníku pouze nutné identifikační údaje týkající se 

pohlaví, věku, počtu let ve funkci ředitele školy a velikosti školy. 

12.4. Návratnost 

Z 210 rozeslaných dotazníků bylo adresáty zpět odesláno - rovněž elektronickou cestou -

celkem 54 dotazníků, tj. 26%. Z tohoto počtu však muselo být osm dotazníků vyřazeno, neboť 

nebyly vyplněny vůbec. 

Poznámka 1) Zde se patrně projevila slabina spojení komunikační technologie - člověk. 

Podle průvodních informací u všech osmi vyřazených dotazníků byli jejich odesilatelé 

přesvědčeni, že odesílají dotazníky vyplněné. Jednalo se o šest žen a dva muže. 

Poznámka 2) K návratnosti dotazníků je nutno uvést ještě jednu důležitou a zajímavou 

informaci. Dotazníky byly rozesílány ve třech etapách, mezi nimiž byl značný časový odstup. 

Pro všechny tyto etapy platilo, s jedinou výjimkou, že vyplněné dotazníky se vrátily nejdéle 

do dvou dnů, ne později. 

Vyhodnocováno tedy bylo 46 úplně vyplněných dotazníků, což je 22 % z celkového počtu 

rozeslaných dotazníků. 

12.5. Soubor respondentů 

Soubor 46 respondentů, jejichž dotazníky bylo možné vyhodnotit, byl složen z 19 žen (41 

%) a 27 mužů (59 %). Žádný z respondentů nebyl mladší třiceti let, 14 respondentů, tj. 31 % 

bylo ve věku 30 - 40 let, 24 respondentů, tedy 52 % náleželo do věkové skupiny 40 - 50 let a 

osm respondentů - 17 % bylo starších padesáti let. 
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V kategorii 30 - 40 let bylo zastoupeno devět mužů a pět žen, mezi 40 - 50 lety bylo 

třináct mužů a jedenáct žen a do kategorie nad 50 let náleželo pět mužů a tři ženy. 

30 - 40 let 40 - 50 let více než 50 let celkem 

muži 9 13 5 27 

ženy 5 11 3 19 

celkem 14 24 8 46 

Jedenáct ředitelů škol, tedy 24 %, z toho šest žen a pět mužů bylo ve vedoucí funkci méně 

než pět let. Mezi pěti a deseti lety zastávalo ředitelskou funkci 13 respondentů, tj. 28 % 

z celkového počtu respondentů. Do této skupiny patřilo šest žen a sedm mužů. Více než deset 

let pracovalo ve funkci ředitele školy celkem 22 respondentů, což činí 48 % z celkového 

počtu. V této kategorii byla převaha mužů nejvýznamnější, náleželo jich sem patnáct a sedm 

žen. 

méně než 5 let 5 - 10 let více než 10 let celkem 

muži 5 7 15 27 

ženy 6 6 7 19 

celkem 11 13 22 46 

Respondenti vykonávali svoji funkci na různě velkých školách. Z menších škol, kde 

celkový počet žáků nepřesáhl dvě stě, bylo osm ředitelů, tj. 17 %. 27 respondentů, tedy 59 % 

pracovalo na školách s počtem žáků mezi 200 - 600. Ze škol s počtem žáků vyšším než 600 

bylo jedenáct ředitelů, což činí 24 % z celkového počtu respondentů. 

12.6. Dotazník 

Pro přehlednost dále uvádím podstatnou část dotazníku. Úvodní informace, část obsahující 

identifikační otázky a závěrečné poděkování zde nejsou uvedeny. Kompletní dotazník tvoří 

přílohu ZBP. 

1. Koordinátorem ŠVP na Vaší škole byl / je 

I I ředitel školy 

I | jiný vedoucí pracovník 

I I učitel 
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2. Vedoucí týmů byli jmenování 

I I ředitelem školy nebo jiným vedoucím pracovníkem (není-li koordinátorem) 

I I koordinátorem ŠVP 

3. Na tvorbě ŠVP pracovaly týmy 

I I shodné s předmětovými komisemi 

I I nově vytvořené přímo za tímto účelem 

4. Na tvorbě ŠVP se podfleli 

i | všichni učitelé 

| | pouze někteří učitelé 

5. O složení jednotlivých týmů rozhodl 

• ředitel nebo jiný vedoucí pracovník (není-li koordinátorem) 

• koordinátor ŠVP 

| | vedoucí týmu 

6. Členy týmů s úkolem seznámil 

• ředitel nebo jiný vedoucí pracovník (není-li koordinátorem) 

• koordinátor ŠVP 

Q externí školitel 

Q vedoucí týmu 

7. V počáteční fázi plnění úkolu 

| | nedocházelo k žádným konfliktům 

• docházelo v týmech k drobným konfliktům 

• docházelo k vážným konfliktům komplikujícím činnost týmů 

8. Úkoly v jednotlivých týmech byly převážně 

Q rozdělovány direktivně vedoucím týmu 

| | plněny pouze s vědomím nutnosti splnění cíle 

• přijímány a plněny aktivně (členové týmu se ztotožnili s cílem úkolu) 
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9. V průběhu plnění úkolu - tvorby ŠVP - se týmy 

• strukturovaly a každý člen plnil úkoly pouze určitého typu (sběr informací nebo 
třídění informací nebo získávání kontaktů, apod.) 

• nestrukturovaly a každý člen týmu plnil různé typy úkolů (sběr informací i třídění 
informací i navazování kontaktů, apod.) 

10. Týmy úkoly 

• splnily ve stanoveném termínu a v požadované kvalitě 

• splnily ve stanoveném termínu s drobnými nedostatky 

I [ nesplnily 

11. Týmová práce na Vaší škole se 

I | osvědčila v plné míře 

• osvědčila v plnění pouze některých typů úkolů 

I | neosvědčila 

12. Předpokládáte využití této formy práce i v budoucnosti? 

O ano 

• ne 

12.7. Metoda zpracování dat 

Výsledky výzkumu byly zpracovány na základě absolutní četnosti zkoumaných jevů. 

Histogramy (sloupcové grafy) jsou vyjádřením toho, kolikrát se ve statistickém souboru 

vyskytuje určitý jev, znak. V tabulkách, které jsou součástí grafů je zaznamenána absolutní 

četnost. 

Z absolutní četnosti vycházel výpočet relativní četnosti (poměr četnosti k celkovému počtu 

statistických jednotek v souboru), jehož výsledky vyjádřené procentuálně jsou zahrnuty 

v textu analytické části.. 

13. Výsledky výzkumu, analýza 
Z celkového počtu 46 ředitelů škol nedelegovalo úkol tvorby školního vzdělávacího 

programu na někoho z podřízených celkem dvanáct ředitelů. Jiného vedoucího pracovníka 
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(dále zástupce ředitele školy) pověřilo tímto úkolem osmnáct ředitelů (tj. 40 %) a šestnáct 

ředitelů škol, 34 %, určilo koordinátorem tvorby školního kurikula učitele. 

Poznámka: V několika níže uvedených grafech jsou na ose x zapsány pojmy ředitel - zástupce 

- učitel. Vždy označují koordinátora školního vzdělávacího programu. 

Výzkum daného počtu respondentů nepotvrdil hypotézu (Hl), že učitelé nebudou tímto 

důležitým, náročným a dlouhodobým úkolem pověřováni. Z výsledků lze usuzovat, že více 

než třetina ředitelů škol věří ve schopnost řadového člena pedagogického sboru zvládnout 

koordinaci tvorby školního vzdělávacího programu. 

Samotné pověření učitele tímto úkolem vypovídá především o postojích ředitelů dotyčných 

škol. Můžeme konstatovat, že delegování takového úkolu vyžaduje od ředitele značnou dávku 

odvahy a velké důvěry v podřízené. Vzhledem k závažnosti úkolu lze předpokládat, že ředitel, 

který je ochoten jej delegovat, je skutečně velmi dobře obeznámen s prostředím své školy a 

patrně svým přístupem k zaměstnancům vytváří ve škole pozitivní klima. Takový přístup je 

nedílnou součástí zavádění týmové práce do škol. 

Již bylo řečeno, že delegování úkolu tvorby školního kurikula je prezentací postoje ředitele 

školy, ale také, byť jen částečně, stylu jeho vedení. Jestliže byl učitel pověřen tímto úkolem, 

je také nutno říci, zda úkol skutečně splnil. V tomto ohledu jsou výsledky výzkumu velmi 

překvapivé. 
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Z grafu je zřejmé, že koordinátoři - učitelé splnili svůj úkol nejlépe. Celých 38 % z nich 

dokázalo vést pracovní týmy takovým způsobem, že úkoly byly splněny včas a v požadované 

kvalitě, zbývajících 62 % je splnilo s drobnými nedostatky. Je pravděpodobné, že se učitelé 

cítili úkolem, ale i důvěrou v ně vloženou velmi zavázáni a motivováni a vyvinuli pak ve své 

práci i směrem ke svým spolupracovníkům maximální úsilí vedoucí ke splnění úkolu. 

Ředitelé škol byli s kvalitou a termínem splnění úkolu, vystupovali-li sami v úloze 

koordinátorů, zcela spokojeni v šestnácti procentech případů, u koordinátorů - zástupců 

ředitelů byla tato spokojenost dokonce jen šestiprocentní. V absolutních číslech jsou tyto 

výsledky ještě „dramatičtější". Pouze dva koordinátoři - ředitelé z dvanácti a jeden 

koordinátor - zástupce ředitele splnili svůj úkol bez jakýchkoli nedostatků. Interpretace těchto 

výsledků však může být i taková, že management škol je ke svým vlastním pracovním 

výkonům kritičtější než k výkonům podřízených. Z výsledků tedy vyplývá, že se nepotvrdila 

devátá hypotéza (H 9). 

Vrátíme-li se ke jmenování koordinátora tvorby školního kurikula, je zajímavé srovnání, 

jak si počínali ve své volbě muži a ženy (viz následující graf). Výzkum ukázal, že důvěra 

v koordinátora - učitele je u ředitelek větší (42 %) než u ředitelů (30 %). Zároveň se však 

ukázalo, že celkově byli spíše muži ochotni delegovat úkol na podřízené. Pouze pět 

respondentů z celkového počtu 27, tj. 18 %, zastávalo roli koordinátora, u žen činí 

procentuální vyjádření 37 %, tedy téměř dvojnásobek, v absolutních číslech je to sedm žen 

z celkového počtu 19. Tento postoj možná souvisí s ochotou riskovat, která je obecně 

připisována spíše mužům. 
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Z údajů souvisejících s věkem respondentů vyplývají některá další zajímavá zjištění. 

Jestliže byla ochota riskovat, jako jedno z možných vysvětlení pro delegování úkolu tvorby 

ŠVP, připisována mužům, mělo by totéž platit o mladých ředitelích škol, kteří by ještě neměli 

být pod vlivem pracovních stereotypů, měli by být nakloněni novým metodám práce. 

Výsledky výzkumu tomu ale neodpovídají. 80 % ředitelů v kategorii 30 - 40 let sice 

delegovalo úkol, ale z velké míry na své zástupce. Téměř ve stejné míře si tak počínali i 

ředitelé mezi 40 - 50 lety, přitom ale právě mezi nimi bylo nejvíce těch, kteří pověřili úlohou 

koordinátora jednoho z učitelů (46 %). Polovina ředitelů starších padesáti let tento úkol 

nedelegovala. 
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Výsledky výzkumu ukazují, že i mezi délkou výkonu ředitelské funkce a delegováním 

daného úkolu existují nečekané souvislosti. U ředitelů krátkodobě vykonávajících funkci 

(méně než pět let) a u těch, kteří ji vykonávají dlouhodobě (více než deset let), nejsou 

významné rozdíly v tom, kolik z nich pověřilo úkolem koordinace tvorby ŠVP své podřízené. 

V případě služebně mladších ředitelů je to celkem 73 %, u ředitelů služebně starších 64 %. 

Velmi odlišné jsou však výsledky u ředitelů škol, kteří řídí školu pět až deset let. Plných 92 % 

z nich delegovalo úkol koordinace tvorby školního kurikula na své zástupce nebo členy 

pedagogického sboru. 

Pouze zčásti se tak potvrdila hypotéza, že ředitelé, kteří působí ve své funkci dlouhodobě, 

delegují úkol tvorby školního kurikula spíše než ředitelé zastávající tuto funkci krátce (H2). 

Hypotéza vycházela z předpokladu, že čím déle vykonává ředitel svoji funkci, tím šije ve své 

pozici jistější a delegování úkolů nepociťuje jako ohrožení, ale jako samozřejmou součást své 

práce. 

Na základě výsledků výzkumu lze zároveň konstatovat, že téměř polovina ředitelů, kteří 

zastávají vedoucí funkci méně než pět let patrně hledá oporu ve svých zástupcích. Právě na ně 

delegovalo 46 % těchto ředitelů strategický úkol koordinace tvorby ŠVP. 

V souvislosti s úkolem koordinátorů je nutno zmínit jejich pravomoci v tak důležité 

součásti jejich práce, jakou je nepochybně jmenování vedoucích pracovních týmů. 
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Z údajů uvedených v grafu vyplývá, že ačkoliv tři čtvrtiny ředitelů delegovali úkol na své 

podřízené, zachovali pro sebe a své zástupce poměrně významnou pravomoc, totiž 

rozhodnout o jmenování vedoucích jednotlivých týmů. Ve 42 případech (tj. 91 %) rozhodl o 

vedoucích týmů nejvyšší management školy, tedy ředitel nebo jeho zástupce. Dvanáct učitelů 

- koordinátorů ze šestnácti, a dokonce i sedm zástupců ředitelů - koordinátorů z osmnácti 

nemělo možnost rozhodnout o jednotlivých vedoucích pracovních týmů. Toto zjištění je 

zarážející, neboť by se dalo očekávat, že koordinátor, má-li splnit stoprocentně daný úkol, 

bude mít pravomoc vybrat si své spolupracovníky, 

Je otázkou, jak hodnotit tak protikladné výsledky. Ředitelé sice důvěřují svým podřízeným, 

delegují na ně úkoly, ale pravomoci s tím související zůstávají, alespoň částečně, v jejich 

rukou. Tento postoj může být projevem jisté opatrnosti, ale také zažitého pohledu manažerů 

na výkon funkce, kdy nechtějí ztratit kontrolu nad vším, co se „pod nimi děje". V teoretické 

části již bylo řečeno, že právě tyto obavy manažerů ovlivňujících jejich styl práce jsou jednou 

z největších bariér zavádění týmové práce. 

I přes výše uvedená zjištění se většina členů nej vyššího managementu školy skutečně 

pokusila o zavedení změn směrem k týmové práci. 
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Graf ukazuje, že většina ředitelů - 83 % a zástupců ředitelů - 78 % v roli koordinátorů 

vytvořila za účelem tvorby školních vzdělávacích programů zcela nové týmy. Učitelé, 

ovlivněni patrně dosavadním způsobem práce v předmětových komisích, zvolili tuto cestu jen 

v 19 % případů. 

Je otázkou, zda tento výsledek u koordinátorů - učitelů souvisí pouze se snahou pracovat 

naučeným způsobem v rámci vyzkoušených organizačních struktur nebo s nedostatečným 

nadhledem, který řadovému členovi pedagogického sboru s ohledem na pracovní zařazení 

jistě schází. Impuls k tak závažným změnám, a těmi změny organizačních schémat 

nepochybně jsou, musí přijít ze strany managementu školy. 

Následující tři grafy jsou zobrazením toho, jakou souvislost má se zaváděním změn, 

konkrétně vytvořením nových pracovních týmů, pohlaví, věk a doba výkonu funkce ředitele 

školy. 
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Fakt, že impuls ke změnám musí přijít ze strany managementu, je sice výsledky potvrzen, 

avšak nikoliv v očekávané míře. 

Muži byli oproti ženám progresivnější v úloze delegování úkolu tvorby školního 

vzdělávacího programu a dalo by se očekávat, že se tento rozdíl projeví i při vytváření nových 

pracovních týmů. Výsledky ale předpoklad nepotvrzují. Muži i ženy si počínali v rozhodování 

o tom, zda budou týmy pracovat ve složení shodném s předmětovými komisemi nebo ve 

složení novém, téměř shodně. 60 % mužů - ředitelů se rozhodlo pro vytvoření nových týmů, 

stejný krok učinilo 58 % žen - ředitelek. 

Je velmi pravděpodobné, že v tomto rozhodování sehrál nejdůležitější roli charakter úkolu, 

jeho cíl. Více než polovina ředitelů, žen i mužů, pochopila, že linie předmětových komisí je 

pro jeho splnění nevhodná. Pokud mají být naplněny reformní myšlenky, musejí být na 

základě klíčových kompetencí a průřezových témat zdůrazněny mezipředmětové vztahy a to 

je velmi obtížné, pokud budou školní vzdělávací program zpracovávat z tohoto pohledu 

zastaralé předmětové komise. 

Pokud přihlédneme k věku ředitelů v souvislosti s utvářením nových pracovních týmů, 

nejlépe si počínali mladí ředitelé ve věku do čtyřiceti let. Z nich téměř 80 % vytvořilo ve 

spolupráci s koordinátory ve svých školách nové pracovní týmy. Podobně si počínalo i více 

než 60 % ředitelů starších padesáti let. 

Překvapující jsou ale výsledky u ředitelů ve věku 40 - 50 let, zvláště, srovnáme-li je s již 

zmíněným delegováním úkolu. Tito ředitelé sice delegovali téměř z 80 % úkol na podřízené, 

ale více než polovina z nich zůstala, co se viditelných organizačních změn týká, víceméně 

nečinná a školní vzdělávací program vytvářely na těchto školách předmětové komise. 

Délka výkonu funkce, na rozdíl od věku, v této souvislosti významnou roli nesehrála. Lze 

konstatovat, že výsledky jsou shodné se základním závěrem - zhruba 60 % ředitelů 

krátkodobě, střednědobě i dlouhodobě vykonávajících řídící funkci vytvořilo za účelem 

tvorby školního kurikula nové pracovní týmy. 

Výzkum se dále zabýval otázkou, do jaké míry se zapojili učitelé do tvorby školních 

vzdělávacích programů v souvislosti s tím, zda byly vytvořeny nové týmy, nebo úkol plnily 

předmětové komise. 

Do práce předmětových komisí jsou ve školách zapojeni všichni učitelé, někteří jsou 

dokonce současně členy několika komisí. Zdá se tedy pravděpodobné, že pokud bude 

zachováno toto schéma, budou na tvorbě školního kurikula spíše pracovat všichni učitelé. 
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Vytvářejí-li se však nové týmy, lze očekávat, že do jejich práce, zvláště na velkých školách 

(viz následující graf), budou zapojeni jen někteří, nejspíše aktivnější, ctižádostivější 

učitelé.(H4) 

Z grafického vyjádření je však zřejmé, že předpokládaná souvislost se nepotvrdila. V 85 % 

škol, kde byly vytvořeny nové pracovní týmy, se do práce na tvorbě ŠVP zapojili všichni 

učitelé, tam, kde vytvářely školní kurikulum předmětové komise, je toto číslo o mnoho nižší -

68 %. Tyto překvapivé výsledky umožňují různou interpretaci a je možné je zkoumat i 

v dalších souvislostech, například s již zmiňovanou velikostí školy. 

Organizace tvorby školního vzdělávacího programu ve velkých školách spočetným 

pedagogickým sborem je jistě organizačně náročnější než ve školách menších, kde pracuje jen 

několik učitelů. Mají-li být pracovní týmy akceschopné, nemůže jít počet jejich členů do 

desítek. Vázla by komunikace mezi členy týmu, chyběl by pocit soudržnosti i další atributy 

související s efektivitou pracovního týmu. 

Lze tedy očekávat, že ve velkých školách se budou na práci týmů podílet jen někteří 

učitelé, v malých školách, třeba i z nutnosti, budou zapojeni do této práce všichni členové 

pedagogického sboru. 
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Výsledky jsou však naprosto nečekané a nepotvrzují předpoklady (H5). Právě na malých 

školách s počtem žáků menším než dvě stě, a tedy s málo početným pedagogickým sborem, 

byli do tvorby ŠVP zapojeni všichni učitelé jen na polovině škol. Tento jev je těžko 

vysvětlitelný. Soudržnost pedagogického sboru, vztahy mezi jeho členy bývají velmi dobré, 

vzájemně se všichni znají mnohem lépe než ve školách s několika desítkami učitelů, a proto 

by se dalo očekávat, že se budou chtít podílet na budoucí podobě školy. 

Z právě opačných důvodů jsou překvapující výsledky, které ukazují zapojení učitelů do 

tvorby školního vzdělávacího programu ve velkých školách. V 81 % škol s počtem žáků 200 

- 600 a dokonce v 91 % velkých škol (více než 600 žáků) pracovali na tvorbě ŠVP všichni 

učitelé. Je pravděpodobné, že záměrem managementu škol, který většinou o složení týmů 

rozhodoval, bylo právě posílení pozitivních vazeb zaměstnanců nejen mezi nimi samými, ale 

také vůči Jejich" škole. Ředitelé a jejich zástupci nejspíše vycházeli z předpokladu, že 

budou-li se učitelé podílet na tvorbě školního kurikula, bude i následná implementace 

mnohem snazší a ze strany učitelů lépe akceptovatelná. 

Z následujícího grafu je možné vyčíst, že role koordinátora ve vztahu k počtu zapojených 

učitelů není nijak významná. Zajímavý je spíše celkový výsledek - z celkového počtu 46 škol 

se na 36 z nich (tj.78%) zapojili do práce nebo byli zapojeni všichni učitelé. 
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Teprve v průběhu výzkumu se ukázaly nejednoznačné dvě otázky dotazníku, který byl 

rozesílán ředitelům škol, respektive odpovědi na ně. Jednalo se o otázku složení týmů a 

otázku týkající se toho, kdo seznámil členy týmů s úkolem tvorby školního vzdělávacího 

programu. 

Do následujících dvou grafu jsou zahrnuty pouze jednoznačné odpovědi, odpovědi s více 

variantami jsou zmiňovány přímo v textu. Nula, která se objevuje v tabulce připojené ke 

grafu, by měla být nahrazena spojením „= koordinátor", to však program Excel neumožňuje. 
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I přesto, že do grafu nemohly být zahrnuty všechny odpovědi, je zřejmé, že hlavní slovo 

při sestavování týmů měli koordinátoři, případně ředitelé škol, nikoli samotní vedoucí 

týmů.(Hó) Ti o jejich složení rozhodovali pouze v i l % případů. Je otázkou, jak tento 

výsledek hodnotit. Jistě, týmový vedoucí musí mít schopnost vycházet s lidmi, otevřeně 
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s nimi komunikovat a v neposlední řadě si poradit i s případnými konflikty, které při týmové 

práci vznikají. Přesto by bylo jistě rozumné, ponechat mu právě při sestavování týmu poněkud 

větší pravomoci. Úkol tvorby školního vzdělávacího programu je velmi náročný z mnoha 

hledisek - svou komplexností, složitostí, je to úkol zcela nového charakteru, tedy neznámý a 

zavedené pracovní návyky nepostačí kjeho splnění. V neposlední řadě se jedná i o úkol 

časově náročný, vykonávaný učiteli nad rámec jejich pracovních povinností. Je zapotřebí, aby 

se na jeho plnění podíleli lidé aktivně. Vedoucí týmů - sami učitelé znají své kolegy díky 

dennodennímu kontaktu lépe než jejich nadřízení. 

Tam, kde nerozhodoval o složení týmu jednotlivec, vyznívají výsledky o něco pozitivněji. 

V šesti školách rozhodoval o složení týmů koordinátor a sami týmoví manažeři, ve třech 

případech ředitel, který nebyl koordinátorem, a koordinátor a v jednom případě se na 

sestavení týmů domluvil ředitel s vedoucími těchto týmů. 

Podstatnou podmínkou toho, aby mohl tým pracovat efektivně, je dokonalá znalost úkolu, 

cíle. Je zřejmé, že největší znalost problematiky tvorby školního vzdělávacího programu by 

měl prokazovat koordinátor. Není proto překvapujícím zjištění, že z 81 % to byl právě 

koordinátor, kdo seznámil členy pracovních týmů s tím, co se od nich očekává, co je jejich 

úkolem. 

Jak již bylo řečeno, i v této otázce se v odpovědích ředitelů objevilo více variant, nebyl to 

tedy jediný člověk, kdo seznámil členy týmů s úkolem. Ve čtyřech případech to byl současně 

koordinátor a externí školitel, v sedmi případech koordinátor a vedoucí týmů, v šesti školách 

koordinátor a ředitel a ve dvou případech společně koordinátor, ředitel a vedoucí týmů. I 

z tohoto výčtu je zřejmé, že koordinátor hrál v celém souboru respondentů v této otázce 

dominantní roli. 

Služeb externích školitelů využily pouze čtyři školy. Graf tuto skutečnost nezobrazuje, 

neboť se jednalo o situaci, kdy současně s externistou seznámil týmy s úkolem i koordinátor. 

51 



a> KJ O a 

14 

12 

10 
8 

6 

4 

2 

0 

i ředitel 

ředitel 

0 
zástupce 

1 

učitel 

3 

• koordinátor 8 
• externista 

• vedoucí týmu 

V nově utvářených pracovních týmech, ve fázi, kdy již byli jejich členové seznámeni 

s úkolem a začínají na jeho splnění pracovat, dochází často ke konfliktům. Vzhledem k tomu, 

že předmětové komise jako pracovní skupiny nelze považovat za nová uskupení, lze očekávat, 

že v jejich práci se konflikty objeví v mnohem menší míře než u nových týmů (H7). 

Z grafu i tabulky je zřejmé, že v pracovních skupinách, ať už se jednalo o předmětové 

komise nebo o týmy nové prakticky nedocházelo k závažným konfliktům. Co se týká 

drobnějších konfliktů nebo bezkonfliktního průběhu práce, je situace v obou typech skupin 

velmi vyrovnaná. V 63 % nových týmů i předmětových komisí se objevily drobné konflikty. 

Lze předpokládat, že i v rámci předmětových komisí nutně muselo dojít ke změnám ve stylu 

práce, měly-li tyto komise úspěšně splnit svůj úkol. Právě tyto změny, určitá nejistota, možná 

ne vždy přijímaná autorita vedoucího předmětové komise mohly být zdrojem konfliktů. 
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V rámci nových týmů je fáze konfliktů fází očekávanou a při správném vedení týmu také 

přínosnou. Lidé se poznávají, společně hledají cesty vedoucí k vyřešení úkolu a jejich názory 

jsou často rozdílné. I tato rozdílnost může však tým posouvat dopředu, je-li využita v jeho 

prospěch. Hlavní roli v tomto ohledu a v této fázi budování týmu sehrává týmový vedoucí. 

Na jeho přístupu, zejména v počáteční fázi, závisí úspěšnost a efektivita celého týmu. 

Týmový manažer musí umět své spolupracovníky nejen dobře seznámit s úkolem, ale také je 

dostatečně motivovat pro jeho splnění. Pokud je v této činnosti úspěšný, je pravděpodobné, že 

členové týmu budou k plnění úkolu přistupovat aktivně.(H8) 
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Výsledky výzkumu však ukazují, že v tomto ohledu byli ve své práci úspěšnější 

předsedové předmětových komisí, i když rozdíly nejsou výrazné. Členové předmětových 

komisí plnily své úkoly aktivně v 52 % případů, u nových pracovních týmů to bylo jen 40 %. 

Celkově jsou však obě hodnoty poměrně nízké. 

Lze usuzovat, že v některém ohledu nesplnili vedoucí skupin, možná koordinátoři i ředitelé 

své úkoly dostatečně. Možnou příčinou toho, že více než polovina skupin plnila své úkoly jen 

z nutnosti, bez nadšení, může být nedostatečná motivace, nejasná komunikace uvnitř týmu, 

ale i směrem od nadřízených k týmu a od týmu k nadřízeným, nedostatečné seznámení 

s úkolem a v neposlední řadě i neochota ke změnám. 

Učitelé jsou však v absolutní většině velmi disciplinovaní, což je dáno především 

charakterem jejich povolání, a výzkum ukázal, že úkoly nakonec splnily jak nově utvořené 

týmy, tak stávající předmětové komise, i když rozdíly se objevily především v kvalitě 

splněných úkolů. 
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I v tomto ohledu byly předmětové komise ve své práci úspěšnější než nové pracovní týmy. 

Více než jedna třetina z nich splnila úkol v určeném termínu a v požadované kvalitě oproti 

sedmi procentům nově utvořených týmů. Všechny ostatní skupiny - nové pracovní týmy i 

předmětové komise splnily úkol s drobnými nedostatky. 

Výsledky ukazují, že z pohledu ředitelů, kteří byli respondenty výzkumu, se týmová práce 

osvědčila. S ohledem na analýzu výzkumu je toto konstatování zpochybnitelné, neboť na 41 

% škol nové pracovní týmy vůbec nevznikly. Přesto jsou výsledky graficky vyobrazeny. 

a» >o o 
O. 

u J 

ředitel zástupce učitel 

• v plné míře 7 8 9 

• jen něco 11 4 7 

• ne 0 0 0 

I na základě těchto výsledků lze říci, že ředitelé škol možná nejsou dostatečně obeznámeni 

s metodou týmové práce, s jejími výhodami, ale také se způsobem, jak týmovou práci do škol 

zavádět, jak budovat efektivní týmy. Je zřejmě zapotřebí hledat možnosti, jak získat potřebné 
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odborné informace, ale využít třeba i nabídky odborníků, kteří jsou schopni při zavádění 

týmové práce účinně pomoci ať teoreticky či praktickými aktivivtami. 

Pozitivní je zjištění, že ředitelé chtějí tuto moderní metodu práce využívat i v budoucnosti. 

To dokládá následující graf. Výsledky jsou potvrzením poslední hypotézy. 

Na základě těchto výsledků se dá předpokládat, že se v aplikaci týmové práce budou chtít 

manažeři českých škol zdokonalovat, aby mohli dostatečně využít všech výhod, které přináší. 

14. Závěrečné shrnutí s ohledem na stanovené hypotézy 
• Většina ředitelů - respondentů výzkumu - delegovala úkol koordinace tvorby 

školního kurikula na své podřízené, více než třetina celkového počtu na učitele. 

Častěji jmenovaly učitele koordinátorem ženy - ředitelky a ředitelé ve věku 40 - 50 

let nezávisle na pohlaví. Nepotvrdila se tedy hypotéza, že ředitelé delegují úkol, ale 

především na své zástupce, nikoli na učitele. 

• S předcházejícím závěrem koresponduje zjištění, že ředitelé vykonávající svoji funkci 

pět až deset let delegovali téměř všichni úkol tvorby školního vzdělávacího programu, 

polovina z nich na učitele. Přijmeme-li myšlenku, že dlouhodobě vykonává ředitel 

svoji funkci, pokud ji zastává více než deset let, vyvrací toto zjištění další hypotézu, 

která říká, že právě tato kategorie ředitelů deleguje úkol koordinace tvorby ŠVP spíše 

než ředitelé působící ve své funkci krátkodobě. 

• Přeměna stávajících organizačních struktur je nutným krokem při zavádění týmové 

práce ve školách. Charakter tvorby školního vzdělávacího programu vyžaduje 

spolupráci učitelů napříč celým pedagogickým sborem, nikoli pouze v rámci 
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předmětových komisí. Přesto byly nové pracovní týmy za účelem splnění úkolu tvorby 

školního kurikula vytvořeny jen na šedesáti procentech škol. Hypotéza je tímto 

výsledkem sice potvrzena, ale rozdíly ve výsledcích nejsou příliš výrazné. 

Zhodnotíme-li situaci z opačné strany - 40 % škol pracovalo nadále po linii 

předmětových komisí, není dané tvrzení zcela jednoznačné. 

Ve vztahu k počtu učitelů zapojených do tvorby školního vzdělávacího programu však 

to, zda byly vytvořeny týmy nové nebo nadále pracovaly předmětové komise, 

nesehrálo významnou roli. V 80 % škol se do tvorby ŠVP zapojili všichni učitelé, tam, 

kde vznikly nové týmy je toto číslo dokonce ještě vyšší (85 %). Hypotéza, že do nově 

vznikajících týmů budou zapojeni jen někteří učitelé se tedy nepotvrdila. 

Ani souvislost mezi velikostí školy a zapojením učitelů do práce na tvorbě školního 

kurikula, tedy předpoklad, že v malých školách budou do této práce zapojeni všichni 

učitelé, nebyla potvrzena. Výsledky ukazují dokonce úplný opak. Právě ve velkých 

školách se do práce zapojili všichni učitelé mnohem větší měrou než ve školách 

malých. Významnou roli tu jistě sehrál management školy, neboť ten rozhodoval 

nejčastěji - téměř v 90 % o složení týmů. 

Tento výsledek vyvrací platnost další hypotézy, která vycházela z toho, že vedoucí 

týmů jsou schopni si vybrat, a měli by mít tuto možnost, své spolupracovníky, kolegy 

- učitele, nejlépe. Jsou zodpovědní za fungování týmu a splnění zadaného úkolu, a 

proto by jim měla být tato pravomoc ponechána. Týmoví vedoucí však měli podíl na 

sestavení týmů pouze v 11 % případů. 

Ke konfliktům docházelo při tvorbě školních vzdělávacích programů stejnou měrou 

v rámci nově utvářených týmů i v předmětových komisích. U pracovních týmů je tato 

fáze nezbytnou součástí jejich formování, zásadní roli tu sehrává týmový manažer. 

Svým citlivým vedením by měl dosáhnout urovnání konfliktů a posunout tak tým dál 

v jeho práci. V předmětových komisích nemohlo být důvodem konfliktů jejich 

utváření, ale spíše změna zajetého stylu práce, kterou ne všichni členové těchto skupin 

museli vnímat jako pozitivum. 

Přístup členů předmětových komisí k plnění zadaných úkolů byl aktivnější než v nově 

utvořených pracovních týmech. Nepotvrdila se tak hypotéza, že tomu bude právě 

naopak. Celkově se dá z výsledků výzkumu usuzovat, že většina všech jedinců, kteří 

se podíleli na tvorbě školních vzdělávacích programů, ať jako členové předmětových 

komisí nebo jako členové nových pracovních týmů, neplnila úkoly s velkým nadšením 
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a aktivně. Chybou byla možná nedostatečná motivace a s ní pravděpodobně spojená i 

neochota přijímat přicházející změny. 

Role koordinátora je při tvorbě školního vzdělávacího programu zásadní. Koordinátor 

je zodpovědný za jeho výslednou podobu a kvalitu. Nejlépe si v této roli počínali 

koordinátoři - učitelé. Pod jejich vedením splnily týmy úkol v určeném termínu a 

požadované kvalitě ve 40 % případů, členové managementu byli v této pozici úspěšní 

mnohem méně. 

Týmová práce se v plné míře osvědčila zhruba v polovině škol, ve zbylých školách se 

osvědčila jen při plnění některých úkolů. S výjimkou dvou škol (4 % z celkového 

počtu respondentů), jak ukazují výsledky výzkumu, očekávají všichni ředitelé 

uplatnění metody týmové práce i v budoucnosti. Potvrdila se tedy hypotéza, že pokud 

se týmová práce osvědčí při tvorbě školního vzdělávacího programu, budou v ní školy 

pokračovat i nadále. 

Přestože výzkum ukázal, že pracovním týmům chybějí znaky, které jsou pro efektivní 

tým charakteristické, lze na základě analýzy konstatovat, že k určitému posunu 

v metodách práce v souvislosti s tvorbou školních vzdělávacích týmů přeci jen došlo. 

I týmové práci je třeba se stále učit. Implementace školních vzdělávacích programů 

patrně ukáže, že je nutné vytvořit určité korektury a zde budou mít pracovní týmy 

znovu příležitost nejen splnit úkol, ale také proměnit sebe sama. 
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15. Závěr práce 
„Každý zkušený ředitel školy potvrdí, že sehrané týmy kooperujících tvůrčích osobností 

jsou nepoměrně úspěšnější než izolovaní jedinci pracující zcela po svém, nebo dokonce proti 

sobě. Motivuje proto sdružování tvůrčích pracovních týmů i celého učitelského sboru 

podporou otevřených společných cílů, činností i dobrou organizací života školy." (Blížkovský, 

1997) 

Domnívám se, že tato slova přesně postihují téma závěrečné bakalářské práce a mohou být 
chápána jako závěrečné shrnutí. 

Umění vést lidi je jednou z nejdůležitějších kvalifikací, kterou by měl mít každý řídící 

pracovník. Protože se nejedná o schopnost v plné míře vrozenou, je zapotřebí se tomuto 

umění neustále učit. 

Dnešní doba je obdobím rychle nastupujících změn s pozitivními i negativními aspekty. 

Stáváme se učící se společností, společností vědění, společností informací, s nimiž je třeba 

umět pracovat. Všechny tyto přívlastky školská reforma ve svém obsahu vnímá a zohledňuje. 

Vzhledem k tomu, že kurikulární reforma spočívá v sebereflexi a sebehodnocení školy, 

v důrazu na rozvoj kompetencí žáků, v týmové práci sboru, ve spolupráci s ostatními 

sociálními partnery a v pozitivní změně klimatu školy, je zřejmé, že změnit se musí 

především jednotlivé konkrétní školy, potažmo členové jejich pedagogických sborů. 

Kurikulární reforma klade na ředitele škol i učitele zvýšené nároky.Vytvoření nových 

školních vzdělávacích programů, jakkoli je úkolem složitým a obtížným, je však jen 

nástrojem, prvním krokem na cestě ke změně, k realizaci této tozsáhlé reformy. 

Jsem přesvědčena, že vytvoření efektivních týmů a zavedení týmové práce ve školách je 

předpokladem k tomu, aby byl tento první krok i kroky další učiněny správným směrem. 
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Příloha 

Vážená kolegyně, vážený kolego, 
dokončuji studium školského managementu na PedF UK a zpracovávám závěrečnou 
bakalářskou práci na téma „ Týmová práce ve škole". Cílem této práce je zmapovat, 
jakým způsobem probíhá nebo probíhala ve školách tvorba ŠVP a jakou úlohu v plnění 
tohoto úkolu sehrály pracovní týmy. 
Proto se na Vás obracím s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je 
anonymní a jeho vyplnění Vám nezabere víc než 15 minut. 
Vyplňte jej, prosím, elektronicky kliknutím na jednu z uvedených možností a odešlete zpět 
na adresu petraberemannova(q),centrum.cz. 

Předem děkuji za spolupráci. 
Mgr. Petra Bergmannová 

DOTAZNÍK 

Pracovali jste nebo v současné době pracujete na tvorbě ŠVP? 

I | ano 

• ne 

Pokud na tuto otázku odpovídáte „ne", nepokračujte ve vyplňování dotazníku a odešlete 
jej, prosím, zpět. 

1. Koordinátorem ŠVP na Vaší škole byl / je 

I | ředitel školy 

• jiný vedoucí pracovník 

| | učitel 

2. Vedoucí týmů byli jmenování 

I I ředitelem školy nebo jiným vedoucím pracovníkem (není-li koordinátorem) 

• koordinátorem ŠVP 

3. Na tvorbě ŠVP pracovaly týmy 

• shodné s předmětovými komisemi 

• nově vytvořené přímo za tímto účelem 

61 



4. Na tvorbě ŠVP se podíleli 

I | všichni učitelé 

| | pouze někteří učitelé 

5. O složení jednotlivých týmů rozhodl 

I | ředitel nebo jiný vedoucí pracovník (není-li koordinátorem) 

• koordinátor ŠVP 

I | vedoucí týmu 

6. Členy týmů s úkolem seznámil 

I | ředitel nebo jiný vedoucí pracovník (není-li koordinátorem) 

• koordinátor ŠVP 

| | externí školitel 

| | vedoucí týmu 

7. V počáteční fázi plnění úkolu 

• nedocházelo k žádným konfliktům 

| I docházelo v týmech k drobným konfliktům 

| I docházelo k vážným konfliktům komplikujícím činnost týmů 

8. Úkoly v jednotlivých týmech byly převážně 

• rozdělovány direktivně vedoucím týmu 

Q plněny pouze s vědomím nutnosti splnění cíle 

Q přijímány a plněny aktivně (členové týmu se ztotožnili s cílem úkolu) 

9. V průběhu plnění úkolu - tvorby ŠVP - se týmy 

O strukturovaly a každý člen plnil úkoly pouze určitého typu (sběr informací nebo 
třídění informací nebo získávání kontaktů, apod.) 

• nestrukturovaly a každý člen týmu plnil různé typy úkolů (sběr informací i třídění 
informací i navazování kontaktů, apod.) 
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10. Týmy úkoly 

I I splnily ve stanoveném termínu a v požadované kvalitě 

• splnily ve stanoveném termínu s drobnými nedostatky 

I I nesplnily 

11. Týmová práce na Vaší škole se 

I I osvědčila v plné míře 

I I osvědčila v plnění pouze některých typů úkolů 

I | neosvědčila 

12. Předpokládáte využití této formy práce i v budoucnosti? 

I | ano 

• ne 

Závěrem Vás prosím o vyplnění identifikačních údajů, které jsou nutné pro statistické 
zpracování. 

Pohlaví 

| | muž 

Q žena 

Věk 

• do 30 let 

• 30 - 40 let 

• 40 - 50 let 

| I více než 50 let 

Délka praxe ve funkci ředitele 

• méně než 5 let 

• 5 - 1 0 let 

• více než 10 let 
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Počet žáků ve škole 

I I méně než 200 

• 200 - 600 

I | více než 600 

Ještě jednou děkuji za Váš čas. Výsledky výzkumu bude možné zjistit ve výše uvedené 
bakalářské práci, která bude dokončena v roce 2008. 
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