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Resumé:     Závěrečná práce se zabývá problematikou týmové práce a jejím aktivním a  

efektivním využití v oblasti školství. 

   Dělí se na dvě části, část teoretickou a část výzkumnou. První část vychází z teoretických 

poznatků, jež jsem čerpala z odborných publikací a internetu a je důležitým podkladem pro 

následující průzkum samotný. Část druhá, výzkumná, se pak problematikou týmové práce 

zabývá přímo na konkrétních školách, a to za pomoci cíleně vytvořeného dotazníku, který 

zodpovědělo 42 pedagogických pracovníků. Ti pochází z řad různých typů škol a školských 

zařízení s působností po celé ČR, zastupují obě pohlaví, různé věkové kategorie i různé posty.   

Výzkum je zaměřený především na praktické využití týmové práce na škole a klade důraz 

zejména na pojmy jako jsou motivace, komunikace, seberealizace a důvěra ve vedení školy. 

   Zjištěné skutečnosti uvádím v závěru práce spolu s nabídkou jejich možného efektivního 

řešení. 

   Věřím, že je tato závěrečná bakalářská práce svým přesahem přínosná pro všechny typy 

škol a školských zařízení. 

 
Summary:     In my graduation thesis i engaged in the questions of teamwork and its active 

and effective utilization in the area of education. 

It is divided into two parts: theory and research. The first part is based on information that I 

gathered from specialized publications and the Internet and  it made a foundation for the 

research. The second part studies the  questions of team work in specific educational 

institutions with the help of an inquiry, which was completed by 42 teachers from several 

different educational institutes,  working in diverse parts of the country, on different levels, 

representing  both sexes and various age groups. 

The research is oriented on practical usage of teamwork at school and accentuates motivation, 

communication, self fulfillment and trust in the management of the institution. 

The results of the research are brought up at the end of my work together with the suggestions 

for effective resolutions. 

I beleive that my final baccalaureate report is beneficial to all types of schools and educational 

institutions. 
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1. ÚVOD, CÍLE 

 

 

1.1. Téma a obsah práce 

 

   Tématem této závěrečné bakalářské práce je problematika týmové práce a její efektivní 

aplikovatelnost do oblasti školství. 

   Obsahuje dvě části. Část teoretickou a část výzkumnou. V teoretické části se snažím 

přiblížit týmovou práci z hlediska jejích základních charakteristik, definic a pojmů a to tak, 

aby téma bylo podáno pokud možno srozumitelnou, přehlednou, výstižnou formou, která 

následně naváže na samotný výzkum. Teorii považuji za důležitou především pro komplexní 

pochopení dané problematiky.  

   Výzkumu se účastnilo celkem 42 dotázaných pedagogických pracovníků, různých postů, 

zkušeností, délky praxe, ale i typů škol a školských zařízení z působností po celé České 

republice. Z výsledků jsem nakonec vyzdvihla ty nejzásadnější body, na které jsem následně 

hledala odpovědi a možná efektivní řešení.  

 

 

1.2. Cíle 

  Cílem této závěrečné bakalářské práce je zjistit, jak pedagogičtí pracovníci vnímají týmovou 

práci na svém pracovišti, zda a jaké překážky je třeba odstraňovat, zda je pro ně týmová práce 

jednoznačným přínosem, zda jsou ochotni spolupracovat na společných cílech a zda je jim 

adekvátně tato cesta umožněna ze strany vedení školy. 
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   V dnešní době jsou zadávané úkoly stále rostoucí měrou komplexní a vzájemně závislé, 

vyžadují tedy i vyšší týmovou práci.  

   Týmová práce předpokládá společné rozhodování zaměstnanců i mezi zaměstnanci 

samotnými.  

   Současný manažer napomáhá dobré skupině, aby dobře rozhodovala a zajišťuje, aby celý 

proces dobře fungoval. 

   Preferuje se uznání a odměna, mírné postihy. Získáte to, za co je odměna. Výkonnost musí 

být záležitostí kladného posilování. 

   Je na zodpovědnosti manažera, aby zajistil takové prostředí, ve kterém jsou zaměstnanci 

motivováni k vlastnímu přednášení námětů, tvůrčímu myšlení a k získání nadšení pro 

týmovou výkonnost.  

   Týmově orientovaná organizace je neustále v pohybu. Její odborníci přejímají zodpovědnost 

za celý proces, který slouží zákazníkům.  

   Pokud jsou hodnoty zcela zřetelně stanoveny a sdíleny, slouží jako jednotící síla, směřující 

energii k produktivnímu úsilí.  

 

 

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY TÝMU 

 

2.1 Pojetí týmu 

    Každý člověk se stává během svého života nesčetněkrát členem týmu, ať už rozumíme tuto 

sounáležitost s vlastní rodinou, spolupracovníky, kamarády, anebo třeba konkrétní zájmovou 

skupinou. 

   Vazby, postavení, uznání, které zde člověk získává, ale také konflikty s ostatními členy 

skupiny, ale třeba také opora, které se nám dostává, jsou významné při utváření charakteru 

jedince a jeho schopnosti přizpůsobit se životu ve společnosti. Posilují se tak naše sociální 

dovednosti, jako tolerance, zodpovědnost, slušné chování, pomoc druhým, aj. 

 

2.2 Definice týmu 

   Týmem rozumíme tři a více jedinců, kteří jsou ve vzájemné interakci a mají pocit společné 

identity, společného vědomí „my“. 

   Všichni se snaží dosáhnout stejného cíle společnými prostředky. 

   Dodržují většinou nepsané normy či pravidla, podle kterých dobrovolně a z vlastní vůle 

pracují a jednají. 
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   Tým vzniká tam, kde několik lidí sleduje společný cíl a pochopí, že jejich úspěch závisí na 

úspěchu ostatních. Všichni jsou na sobě vzájemně závislí. V rámci týmu se projeví všechny 

stránky lidského chování, včetně situací napjatých a jejich následného uklidňování.  

   Nestačí však pouze dát dohromady neuspořádaný soubor dovedností jedinců, k dosažení 

vytyčených cílů do sebe musí také zapadat různé typy chování členů týmu. Aby byla práce 

úspěšná, je třeba přimět lidi, aby se chovali určitými způsoby. 

 

Mj. můžeme týmy dělit na: 

 a) formální 

- tradiční organizační jednotky 

- týmy top managerů 

- mezinárodní týmy 

b) neformální – uspokojují vlastní potřeby členů 

- rozmanitá zájmová sdružení, či kluby 

dle doby: 

- na dobu určitou – úkolem je vyřešit nějaký projekt 

- na dobu neurčitou – výrobní, servisní úkoly 

 

   Týmy mohou uspokojovat různé potřeby jednotlivce, žádný ovšem nemůže uspokojit 

všechny nároky svých členů. 

   Prvotně je důležitý správný výběr členů týmu. Optimální je vyvážená kombinace 

hodnotových postojů. 

 

2.3 Charakteristika týmu 

    Tým obecně chápeme jako skupinu lidí, ve které každý jedinec rozvíjí vlastní schopnosti. 

 Definice týmu podle Katzenbacha a Smithe (1993) 

 

    Malá skupina lidí vzájemně se doplňujícími dovednostmi, kteří jsou oddáni společnému 

účelu, pracovním cílům a přístupu k práci, za něž jsou vzájemně odpovědni. 
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2.4 Základní vlastnosti týmu 

- základní pracovní jednotka organizace 

- spojení dovedností, zkušeností 

- jsou vytvářeny za účelem plnění významných a náročných úkolů 

- týmy podávají vyšší výkon než jednotlivci 

- týmy jsou pružné, flexibilní 

- v úspěšném týmu jednotlivci pracují na svém růstu a úspěchu  1.) 

 

2.5 Výhody a pozitiva týmu 

- tým víc ví, tzn. každý v týmu má vlastní zkušenosti, dovednosti, které se vzájemně 

s ostatními členy kombinují, na problémy se nahlíží z různých úhlů, objektivita 

- tým podněcuje a rozvíjí, tzn.společné hledání řešení podněcuje k vyšším výkonům, 

kreativitě 

-  tým vyrovnává - kompromisy vylučují krajní postoje, zaručuje se rovnováha 

 - buduje vztahy s lidmi, zlepšuje komunikaci, pracovní atmosféru, podněcuje kreativitu,     

určuje role, zvyšuje sebevědomí jednotlivců, poskytuje uznání, aj. 

- snazší řešení složitých úkolů 

- vznikají a rozvíjí se nové myšlenky 

- více informací, více alternativ 

- učení se novému 

- uspokojení potřeb jednotlivce, jako je uznání, přátelství, aj. 

 

2.6 Negativa týmu 

- zvýšená pravděpodobnost vzniku konfliktů 

- může potlačit individualitu 

- nutnost jasně stanoveného pevného společného cíle 

- spolupráce může být časově náročná 

 

2.7 Cíle  

Zásadním atributem je správně stanovený cíl 

- jasná definice, srozumitelnost, dosažitelnost 

- motivace 

- měřitelnost, jasná kritéria, nástroje měření 

1.) KOLAJOVÁ, L. Týmová spolupráce, 2006 ISBN 80-247-1764-6, s.15 
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Specifikovaný – Měřitelný – Achievable (splnitelný) – Reálný, Time (časově vymezený ) 

 

Specifikovaný - 

   Navrhované řešení nebo příležitost by měly být přesně popsány. Pokud jsme schopni 

jednoznačně odpovědět na otázku co je přesně a konkrétně předmětný problém a jak jej 

hodláme vyřešit, pak jsme problém popsali podle tohoto pravidla. 

 

Měřitelný -  

   Navrhované řešení by mělo být měřitelné. K vymezení tohoto pravidla nám pomůže 

například otázka, která se ptá, jak poznáme, že řešení je úspěšné. Každý projektový plán by 

měl obsahovat i kontrolu úspěšnosti našeho řešení, která musí být definována už na začátku. 

 

Achievable – dosažitelný 

   Řešení musí odpovídat potřebám svého příjemce. 

 

Reálný –  

   Řešení musí být realistické. Při úvaze o tomto pravidle bychom si měli položit otázku, zda-

li je možné navrhované řešení vůbec realizovat a dosáhnout požadovaných výsledků.     

 

Time – časově vymezený 

   Další otázku, kterou bychom si měli položit při vymezení navrhovaného řešení je časový 

rámec pro uvedení řešení v praxi.  

    

   Správně stanovené cíle motivují, usnadňují postupy, snižují nebezpečí neúspěchu, 

usnadňují kontrolu. 

 

2.8 Tým versus skupina 

Pracovní skupiny 

- společné úkoly (nebo soustava individuálních úkolů) 

- funkční vztahy 

 -    vedení skupiny má tendenci být spojováno se schopnostmi 

 -    pracovní skupiny jsou většinou dočasné 
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 -    skupinové povědomí 

 -    vzájemná závislost 

 -    vzájemná součinnost 

 -    schopnost vyvíjet činnost i jednotně 

Týmy 

 -   k rozhodnutím se dochází na základě konsensu 

 -   existuje vysoká míra týmového zaujetí 

 -   ke konfliktu se přistupuje otevřeně a vše se důkladně probere 

 -   lidé pozorně vnímají vyslovené názory a pocity 

-   vyslovují své pocity bez zábran 

-   nejsou zanedbány otázky procesu  

 

3. ČLENOVÉ TÝMU 

 

3.1 Vůdce týmu 

- osobnost vůdce týmu je velmi důležitá 

- měl by být schopen pozitivním přístupem přimět ostatní, aby jej následovali 

- silná osobnost, pevný charakter, přirozená autorita 

- empatie, dobrý odhad na lidi 

 Úkolem vůdce týmu je zajistit splnění úkolu, vytvářet a udržovat tým, stimulovat rozvoj 

jednotlivců. 

 

Velmi důležitý je osobní příklad vedoucího pracovníka, či tzv. leadera  

Dej lidem znát, jaké chování od nich očekáváš a především jim běž příkladem tím, jak se ty 

chováš sám k sobě a k nim.  

(Citát neznámého autora) 

 

Velký význam má vzájemná komunikace  

Zaléváš-li květiny, lij vodu ke kořenům, hovoříš-li k člověku, promlouvej k jeho srdci.  

(Čínské přísloví) 

 

Nezastupitelné místo v řízení pracovního týmu má pochvala a motivace  

Z pochvaly dovedu žít dva měsíce.  (Mark Twain) 
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Žádnému úspěšnému člověku nechyběla píle, trpělivost, odpovědnost, vytrvalost 

Druhým odpouštěj mnoho, sobě však nic.  

(Ausonius) 

Důležitá rozhodnutí nečiňme ukvapeně. 

 

Žádný úspěšný manažer nesmí podcenit otázku personálního výběru  a složení 

pracovního týmu 

Nejde dělat dobrou věc se špatnými lidmi. 

 

Týmový vůdce 

- vybírá nadané, kreativní členy, nepovažuje sám sebe za moudřejšího, kreativnějšího 

- nepotřebuje neustálý obdiv a pozornost  

- je přirozeně skromný 

- důvěřuje ostatním členům týmu 

- staví na rozmanitosti 

- vyhledává talenty 

- neobává se konkurence 

- má zdravé sebevědomí 

- pomáhá ostatním v jejich rozvoji, podporuje kreativitu 

Sólový vůdce 

- často žije v domnění, že je ten nejzkušenější, nejmoudřejší 

- rád na sebe často strhává pozornost 

- dává jasně najevo co, kdo a jak má dělat, deleguje 

- soustředí kolem sebe své stoupence 

- řídí, vede, poskytuje návody 

 

3.2 Výběr členů týmu 

-     osobní vlastnosti 

- profesní zdatnost 

- týmové role 
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3.3 Typologie členů týmu 

Analytický typ 

Realisté, odmítají jednat dřív, než si pečlivě prostudují situaci a porozumí možným 

důsledkům. 

Akční typ 

Chtějí udržet projekt v běhu , touží po rychlých efektech. Pohání tým do akce. 

Vizionářský typ 

Přehlížejí menší, nevýznamné problémy a dívají se do budoucna. 

Administrativní typ 

Lidé tohoto typu mají smysl pro pořádek a organizovanost. Snaží se udržet věci pod kontrolou 

a v rámci pravidel hry. 

 

3.4 Osobní vlastnosti      2.)                     

 

typ temperamentu           Autorita             Styl řízení           Prestiž              Specifika 

 

SANGVINIK          přirozená, vysoká    kooperativní      vysoká, oblíbený  humor, nadhled 

 

FLEGMATIK         nízká                        liberální             vysoká                uzavřenost, odstup 

 

CHOLERIK            vysoká – strach        diktátorský        nízká, poslušnost  agresivita 

 

MELANCHOLIK   nízká, budí soucit     nedirektivní      vysoká              útěk před konflikty 

 

4. TÝMOVÉ ROLE 

 

   V týmech můžeme zastávat různé role, stejně tak jako v životě. Každý z nás má nespočet 

rolí, které v průběhu svého života zastává. Ať už je to role dítěte, rodiče, učitele, spolužáka, 

zaměstnance, zaměstnavatele, kolegy, zákazníka, prodejce, diváka, posluchače, uchazeče o 

práci, ale i jiné..  

   Každá tato role sice vychází především z našich základních osobnostních rysů a vlastní 

morálky, ovšem také vyžaduje určité specifické postoje. Jinak komunikujeme v roli 

kamaráda, jinak se stavíme v roli uchazeče o práci, jinak jednáme jako nadřízený.  

 2.) KOLAJOVÁ, L. Týmová spolupráce, 2006 ISBN 80-247-1764-6, s.31 
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   Také proto mají týmové role svá daná specifika a ne každý je vhodným kandidátem na tu 

kterou z nich a vychází právě z profilových vlastností členů, které jim v podstatě danou roli 

také přisuzují.  

   Aby byl tým efektivní co do výsledků a uspokojení potřeb seberealizace každého ze 

zúčastněných, vyžaduje vhodné složení. 

 

Každý člověk má tři charaktery: ten, který mu připisují, ten který si připisuje on sám a 

konečně ten, který fakticky má.  

(Hugo) 

 

4.1 Belbinova teorie týmových rolí       

   R. M. Belbin definoval role, které je nutné v týmu vykrýt tak, aby fungoval efektivně. Tyto 

role není nutné naplnit stejnou měrou a nejsou všechny potřebné po celou dobu činnosti, ale 

jestliže některá chybí, tým nebude pracovat tak efektivně, jak by mohl. 

Členové týmu mohou zastávat více než jednu roli. 

   Belbin také zjistil, že většina lidí preferuje dvě role v týmu. Jednu více a jednu méně.  

Rozdělení rolí podle Belbina:   

 a) Tvůrci týmu - ti, kteří tým formují, vytvářejí 

- silní ve stanovování krátkodobých cílů, mají jasno pokud jde o priority a zavádějí určité 

modely či vzory do skupinového rozhodování.  

- výborní v „zapalování“ života v týmu  

 

 b) Koordinátoři 

- řídí cestu, kterou jde tým k dosažení svých cílů, co nejlepším využíváním lidských zdrojů     

- rychle a pružně rozpoznávají silné a slabé stránky lidí a zajistí si, aby jejich přínosy byly 

efektivně využity  

- vyznačují se silným smyslem pro cíl a schopností zasáhnout, ztrácí-li tým svůj „směr“ 

 

c)  Plánovači 

- generují nové návrhy a řeší složité problémy  
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- mají strategický pohled na skutečnosti a situace a usilují o to, aby se věci nedělaly 

pokusně 

 

 d) Ti, kteří zajišťují zdroje 

- dobří v pátrání a přinášení zpráv o nápadech, pokroku či zdrojích vně skupiny  

- vždy znají někoho někde, kdo má to, co vy potřebujete  

- nejlepší lidé pro navazování vnějších vztahů a uskutečňování jakýchkoli následných 

vyjednávání  

- mají sebedůvěru a vyhledávají jiné lidi kvůli informacím 

 

e) Hodnotitelé 

- analyzují problémy a hodnotí nápady a návrhy  

- velmi dobře dovedou zvážit všechna „pro“ a  „proti“  

- jsou seriózní a opatrní 

  

f)  Realizátoři  

- užiteční pro svou spolehlivost a použitelnost  

- jsou schopní a mají smysl pro to, co je vhodné a relevantní 

- jsou praktičtí, disciplinovaní, pracovití 

  

g) Humanizátoři – týmoví pracovníci 

- rolí těchto pracovníků je předcházet mezilidským problémům vznikajících v týmu, a tak 

umožnit členům týmu efektivně pracovat  

- opora týmu 

- všeobecně oblíbení, dobří posluchači 

- umožňují efektivní jednání 

- výrazně stmelují tým 

 

h) Dotahovači  

- soustředěnost a pečlivost, energie 

- smysl pro přesnost  

- věnují pozornost detailu a dotahování akcí 
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ch) Specialisté 

- mají specifické technické či jiné odborné dovednosti a znalosti 

- experti v úzkém oboru, většinou však mají problém s komunikací 

 

i) Oponenti 

-     přirozeně se staví vždy do opozice 

-     kritizují, vyžadují zpětnou vazbu 

-     upozorňují na možná rizika konkrétního řešení 

-     jsou pro tým nenahraditelní, ačkoli mnohdy problémoví 

 

 

4.2 Dysfunkční role 

 – ztěžují týmovou práci, strhávají pozornost na sebe. Jsou to především lidé, kteří se 

vyznačují dominancí, autoritáři, dezertéři, agresoři, šašci, vzteklouni a jim podobní. 

 

 

5. MOTIVACE K TÝMOVÉ PRÁCI 

 

   Každý člen týmu je důležitý. Nicméně ne každý odvádí stejný výkon. Je podstatné, aby 

nadřízený manažer uměl projevit uznání členům týmu a poděkovat jim.  

   Jak pracovat s motivací?              

   Prvním předpokladem je přijmout fakt, že nelze nikoho motivovat. 

Možné je však vytvořit každému takové podmínky, aby motivován byl. 

Jak lze vytvářet podmínky k motivaci jednotlivých členů na dosažení společného výsledku? 

Možnosti jsou následující:  

 umožněte jim seberealizaci při dosahování společných cílů 

 nedelegujte, umožněte jim, aby převzali zodpovědnost sami 

 dopřejte svým kolegům ocenění a uznání 

 poznávejte sociální potřeby členů svého týmu 

 vytvořte prostředí bezpečí a důvěry v procesu neustále změny 
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 využijte přirozenou sebemotivaci stabilního týmu 

 podpora komplexní projektové práce s vizí – od vize přes plán po realizaci 

 hodnotový rámec jako motivační základ jednotlivce i týmu 

 

5.1 Motivátory    

                   

Okruh potřeb Obsah Motivátory 

Seberealizace Seberealizace, rozvoj vlastního 

potenciálu, zvyšování 

způsobilosti, naplnit smysl života

Osobní cíle, plány 

osobního a 

profesionálního rozvoje 

a kariérového růstu, 

tvořivá a týmová práce, 

zajímavé výzvy 

Uznání, 

ocenění 

Pozitivní sebepojetí, uznání okolí, 

pozitivní hodnocení osobního 

významu 

Hodnocení práce, 

přínosu firmě, 

nefinanční odměny, 

oslava osobního úspěchu 

Sociální Mít rodinu, přátele, členství - 

někam patřit, být milován, vést 

zajímavý život 

Pozitivní klima, 

pracovní kolektiv, vlídný 

šéf, hrdost na firmu 

Bezpečí Bezpečí, jistota práce, plnění 

zákonných povinností firmou, 

sociální jistoty, práce bez stresu

Pracovní smlouva, 

sociální a zdravotní 

zabezpečení, kariérový 

plán, informace o 

stabilitě firmy 

Fyziologické Potrava, voda, teplo, spánek, sex Pracovní prostředí, 

tepelná pohoda, 

ochranné pomůcky, 

základní plat, zdravotní 

péče 
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5.2 Demotivace 

   Pokud se člověk snaží uspokojit svou potřebu a postaví se mu do cesty nepřekonatelná 

překážka, nastává pocit frustrace. K té dochází, když pracovník nedostane odměnu, kterou 

očekával, když dojde k pokažení práce, kterou se dlouho zabýval, nebo když mu například 

vedoucí nedá dovolenou, na kterou se těšil. 

   Při cestě k uspokojování potřeb, tedy v dosahování cílů, se mohou objevit překážky. Ty pak 

mohou působit jako demotivační faktory, mezi které pak řadíme zejména: 

 

-     nevšímavost vedoucího k dobrým výkonům, 

-     nevšímavost vedoucího k nedostatkům, 

-     špatná organizace práce, 

-     nespravedlivé odměny, 

-     nezasloužená pochvala jiného pracovníka - kolegy, 

-     neadekvátní kritika, 

-     hrubé jednání či zesměšňování, 

-     pokažení dobré práce na jiném pracovišti, 

-     nezájem o nápady a kreativitu podřízených, 

-     neochota vedoucího zabývat se pracovními problémy zaměstnanců, 

-     přílišné zasahování vedoucího do kompetencí podřízených, 

-     nepotrestaný podvod apod. ze strany jiných pracovníků, 

-     nedostatek práce, materiálu, nástrojů atd. 

 

6. EFEKTIVITA TÝMU 

   Podmínkami efektivního přístupu jsou spolupráce, důvěra a soudržnost.Vyjádřit se dá také 

mírou uspokojení vzájemných pozitivních vazeb. Vše ovlivňuje také velikost týmu, fyzická 

blízkost členů – možnost každodenního kontaktu, homogenita či naopak heterogenita týmu, 

otevřenost vzájemné komunikace, podobné zájmy, potřeby, aj. 

 

   Existují však také bariéry týmové práce, které takovou efektivitu mohou zásadně narušit. 
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   Efektivní týmy často vznikají spontánně. Úspěch je často zaručen tím, že týmu dáme 

skutečné pravomoci a odpovědnost, aby mohl řešit vlastní problémy. 

 

Spolupráce – spojení dvou faktorů  

a) součinnost  - společný úkol, společná odpovědnost za výsledek 

b) koordinace - práce a odpovědnost je postupná, předávání, návaznost 

 

6.1 Vývoj efektivního týmu 

- formování, krystalizace, normování, realizace 

 

a) Formování  

Struktura skupiny:  

   Rozpaky a nejistota, pokusy o zjištění charakteru situace, odhad, jakou pomoc lze očekávat 

od vedoucího nebo toho, kdo skupinu sestavuje, a snaha o poznání, jaké chování bude nebo 

nebude vhodné. 

Činnost v souvislosti s úkolem:  

   Jaký je úkol? Členové hledají odpověď na tuto základní otázku, chtějí poznat pravidla a 

metody, jichž se bude užívat. 

b) Krystalizace  

Struktura skupiny:  

   Objeví se konflikt mezi podskupinami - někdo zpochybní autoritu nebo kompetentnost 

vedoucího. Názory se polarizují. Jednotliví členové negativně reagují na snahu vedoucího je 

řídit. 

Činnost v souvislosti s úkolem:  

   Zpochybňuje se hodnota či dosažitelnost úkolu, lidé reagují podrážděně. 

c) Normování  

Struktura skupiny:  

   Ve skupině se začíná projevovat soulad. Skupina poprvé prožívá vědomí soudržnosti nebo 

jednoty. Když se strany konfliktu smíří a překoná se odpor, začnou se vytvářet normy. 

Objevuje se vzájemná podpora. 

 

Činnost v souvislosti s úkolem:  

   Začíná spolupráce na plnění úkolu. Vypracují se plány a stanoví se pracovní normy. 

Rozvíjí se sdělování názorů a stanovisek. 
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d) Realizace: 

Struktura skupiny:  

   Skupina se strukturuje, nebo přijme strukturu, která co nejvíce vyhovuje společnému úkolu. 

Na role se pohlíží z hlediska funkčnosti ve vztahu k úkolu a uplatňuje se flexibilita mezi 

rolemi. 

Činnost v souvislosti s úkolem:  

   Do popředí se dostává konstruktivní práce na úkolu. Stále více úsilí skupiny směřuje k 

dosažení efektivnosti v oblasti společného úkolu a lidé si uvědomují dosahovaný pokrok. 

 

6.2 Stadia vývoje týmu 

 

      a) Orientace  

   Účast je váhavá, členové se ptají „o co jde“. Nejistota postavení, role, cíle skupiny. Hledání 

vůdce, kterého si spíše idealizují a mají vůči němu velká očekávání. 

 

b) Konflikt a výzva 

   Řeší se otázky vlivu, moci a kontroly. Vzájemné zkoumání. Krystalizují se různé týmové 

role. Každý se snaží získat optimální množství iniciativy a moci. Objevují se konflikty. 

 

c) Soudružnost 

   Vzniká týmová soudržnost a vědomí „MY“. Ztrácí na významu, kdo tým vede, zvyšuje se 

odpovědnost a aktivita. Hlavním zájmem je soulad. 

 

d) Opojení 

   Tým vstupuje do fáze integrované práce. Je soudržný, ale nepotlačuje negativní emoce. 

Nedovolí existenci „černých pasažérů“. 

 

     e) Zklamání a přijetí  

   Pocit harmonie se bortí, někteří členové zjišťují, že skupina nenaplňuje svůj potenciál. 

Soudružnost se snižuje. Znovu se objevuje vůdce a podněcuje k novému srovnání s 

požadavky reality. 
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6.3 Týmová spolupráce jako proces 

 

   Týmová spolupráce je proces, který má několik etap, z nichž každá nese svá možná rizika. 

Celý proces začíná správným stanovením cíle na základě potřeb, motivů a vizí zadavatele. Cíl 

by měl být vždy v souladu se záměry a strategiemi organizace. Následuje etapa správného 

výběru členů týmu, a to vzhledem k jejich osobnostním, profesním a dovednostním 

předpokladům. Stanovuje se počet členů týmu. Měli bychom se také zamyslet nad schopností 

vybraných pracovníků spolupracovat. 

   Ve chvíli, kdy je vybudovaný tým, je čas na tvorbu základní podoby projektu. Nyní je 

důležité zapojit všechny členy do této činnosti a tím jim umožnit identifikaci s cílem týmové 

spolupráce. Po této etapě je dobré umožnit neformální setkání za účelem poznání všech členů 

týmu. Můžeme využít některé teambuildingové aktivity, jako např. outdoorové hry, 

adrenalinové zážitky při sportu nebo jen společnou večeři či oběd apod. 

   Nyní přichází etapa stanovení základních pravidel a vymezení jednotlivých rolí v týmu. 

Pravidla nemusí být neměnná, taktéž role, naopak správně fungující tým je flexibilní a dokáže 

se pohotově přizpůsobit nečekaným situacím. Přichází čas vytvoření harmonogramu a plánu 

nezbytných činností, stanovení termínů pro jednotlivé etapy konečného termínu  pro vyřešení 

daného projektu. Jednotlivé výstupy by měly být měřitelné. 

   Během tohoto vývoje nenastane jen pozitivní atmosféra, přijdou i okamžiky nervozity, 

konfliktů, menšího nasazení. Můžou se objevit pocity nedůvěry, konkurence. Zde pomáhá 

humor, pozitivní myšlení a tvůrčí klima. 

   Prezentace výsledků práce týmu, radost z úspěchů, ale i poučení z toho, co se nepodařilo, je 

poslední etapou procesu týmové spolupráce. 

 

Sdílená radost posiluje a motivuje k dalším výkonům. 

 

6.4 Bariéry týmové práce           

 

neztotožnění se členů s cílem  

- nepřesné definice, nedostatečná komunikace a ověření, že všichni chápou stejně 

nerespektování pravidel  

- nedodržování dohod, harmonogramu, nespolehlivost 

nepřijetí společné zodpovědnosti  

-    nedůvěra, nepřipravenost, neochota myslet jako „my“, nezvyk pracovat týmově 
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negativita a práce se zpětnou vazbou 

-    otázka „Proč to nejde?“  namísto správné „Jak na to?“, nerespektování přínosu více úhlů 

pohledu, nízká otevřenost, nekonstruktivní kritika 

řešení problémů  

-     odbíhání od podstaty věci, zdlouhavé debatování, nerozhodnost 

stereotypy  

- vlastní návyky, netvořivá atmosféra, nevyužívání metod týmové práce 

 

   Komunikace je zablokovaná, členové nenaslouchají, nikdo neví, co má přesně dělat, vládne 

strach z postihu, častá, nekonstruktivní kritika, tým si připadá neomylný a kritizuje jiné týmy, 

schází přirozená autorita vedoucího týmu, aj. 

 

sociální lenost 

- ostatní to odbývají, tak proč bych se zrovna já měl snažit? 

- ztráta osobní odpovědnost, splynutí s davem 

- nízká motivace při myšlence rovnocenné společné odměny 

-    úkoly jsou zpravidla vnímány jako příliš jednoduché či nedůležité 

 Prevence sociální lenosti v týmu : zavést jasně formulovaná pravidla  

- sdělit výhrady je povinnost 

- nebránit se kritice 

- nezávislý expert, apod. 

 

6.5 Desatero úspěšného týmu     

 

1.) Jasný, srozumitelný, realistický, měřitelný cíl 

2.) Identifikace všemi členy týmu 

3.) Dobrá skladba týmu – odbornost, role, zkušenosti 

4.) Znalost technik týmové spolupráce 

5.) Přátelská atmosféra 

6.) Otevřená komunikace 

7.) Jasná pravidla a postupy 

8.) Časový harmonogram 

9.) Konstruktivní kritika, diskuze 

10.) Sdílená radost z úspěchu 
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6.6 Kritické faktory při spolupráci v týmu 

 

- konflikt 

- ztráta zájmu 

- nerozhodnost 

 

  a) Konflikt vzniká v momentě napětí, třeba při časovém nedostatku. Nemá smysl se mu za 

každou cenu vyhýbat, anebo se mu snažit předejít. Pokud konflikty propuknou a udrží se 

v neosobní a faktické rovině, mohou být často prospěšné. Uvolní atmosféru napětí. 

Konflikty mohou vycházet z frustrace přecenění vlastních schopností, neúspěchu, náročnosti 

úkolu, nereálného cíle, apod. Neúspěch je pro tým velice demotivující. 

    

   b) Ztráta zájmu se zcela jistě projeví vždy, jde jen o to, aby netrvala příliš dlouho a 

neovlivnila splnění cíle. Projevuje se zíváním, malou účastí, zpožděním, pasivitou, menší 

komunikací, unáhlenými rozhodnutími. 

    

c) Nerozhodnost se značí pasivitou většiny členů týmu a naopak aktivitou těch, kteří mají 

moc nad ostatními. Bývá důsledkem toho, že vše trvá příliš dlouho, diskuse jsou pouze 

teoretické a abstraktní, tým není soudržný, apod. 

 

6.7 Bariéry výkonnosti 

   

   Mezi bariéry výkonnosti řadíme nedůvěru, neuspokojující pracovní podmínky, stereotypní 

jednání, postupy, řešení, malou odvahu ke změnám, poruchy v komunikaci, rozdílné zájmy, 

cíle, předsudky, neetické jednání, narušené vztahy, konflikty zájmů. 

 

 

Umí 

Nechce 

Neumí 

Chce 

Umí 

Chce 

Neumí 

Nechce 
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7. TÝMOVÁ PRÁCE NA ŠKOLE 

   Kvalifikovaný pedagogický sbor schopný týmové práce je jedním z nejdůležitějších 

prostředků k naplňování cílů vzdělávání. V moderní učící se a výkonnostně zaměřené 

organizaci je nezbytná orientace na týmovou práci, sdílení vizí, hlubokou odbornost, 

komunikaci i podnikovou kulturu. 

   Zkvalitňovat týmovou  práci učitelského sboru je také jedním z nejdůležitějších 

předpokladů pro vytváření pozitivního klimatu školy. 

 Položme si pár otázek.  

Může učitel zvládat své povolání sám?  

Umíme ale v pedagogickém sboru diskutovat, argumentovat, přijímat názory druhých? 

Umíme spolupracovat při řešení společného úkolu?  

Umíme skutečně pracovat v týmu? 

 

   Spolupráce učitelů na školách je důležitou podmínkou profesionálního růstu učitelů 

samotných i rozvoje školy jako celku. 

   Týmová práce je nejvyšší formou spolupráce a vytvořit pro ni vhodné, vyhovující podmínky 

na půdě školy není vždy jednoduché. 

    

   Představa o týmové práci učitelů vychází z konceptu školy jako učící se organizace 

- profesionalita učitele je založena na kvalitní práci ku prospěchu dětí 

- učitelé participují na rozhodování o věcech školy jako celku  

- podporují spolupráci v zájmu zvyšování kvality práce 

- rozvíjí způsoby, jak zapojovat do chodu organizace nové pracovníky 

- usilují o kvalitativní změny, které nabízejí nové perspektivy pohledu 

 

   Základním předpokladem cesty ke škole jako učící se organizaci je rozvoj kolegiálních 

vztahů, jejich nasměrování na rozvoj kompetencí učitele i rozvoj školy. 

 

KOLEGIALITA NESMÍ POTLAČOVAT INDIVIDUALITU 

 

PODNĚCOVAT SKUPINU A ZÁROVEŇ PODPOROVAT JEDINCE 
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Společná práce je nejvyšší formou kolegiálních vztahů a má různé podoby: 

 

- Týmové vyučování – společné plánování, realizace a hodnocení 

- Vzájemné hospitace 

- Koučování ze strany kolegy 

- Mentorská práce  

- Týmové supervize 

7.1 Týmové vyučování 

   Je posíleno postavení vyučujícího, zdůrazňuje se jeho specializace. Výuku vede tým, který 

může být složen z několika učitelů, specialistů. kandidátů, rodičů a pomocné síly. Výuka 

může mít 4 formy a to skupinovou, která je největší, poté střední, malé a individuální práci, 

dle potřeb. Na prostor je v tomto případě kladen velký nárok, protože jsou nutné velké sály, 

ale také malé učebny a laboratoře. 

   Aby tým dobře fungoval, je nutné dodržet tři základní pravidla: organizaci (cíle a závazný 

řád), kvalifikaci (znalosti a schopnosti) a kooperaci (důvěra a loajalita). 

Organizace  

   V první řadě je třeba vytvořit tým – dva a více učitelů, jež mají společný cíl. Tím cílem 

může být zaktivizování žáků či zpestření výuky. Mohlo by být účelné řešit tímto způsobem 

také kázeňské problémy třídy (nepřiměřený hluk, špatná spolupráce žáků) – dva učitelé totiž 

působí jinak než jeden. V případě, že máme ve skupině žáky schopnější a méně schopné, 

může po úvodní části procvičovat každý z učitelů se svou skupinou odděleně a zefektivnit tak 

výuku. Také skupinová práce žáků se lépe koordinuje, pokud je učitelů více a mají tak na 

starosti každý menší počet žáků. Při prezentaci obtížnějšího tématu nebo při práci s různou 

didaktickou technikou se rovněž hodí, když má učitel pomocníka (lze využít i asistenta).  

   Ve větším týmu se doporučuje stanovit si pravidla práce, v týmu dvou učitelů to nebývá 

nutné, obvykle se snadno dohodnou. 
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Kvalifikace 

   Nejprve by oba učitelé měli vybrat zajímavé téma pro svou týmovou výuku, stanovit plán 

hodiny a čeho chtějí dosáhnout – rozvíjení postojů, dovedností, prezentování kontroverzního 

tématu apod. V souladu s plánem je nutné připravit všechny pomůcky – učitelé by si měli 

práci rozdělit podle toho, kdo co umí (např. jeden se postará o nadepsání posterů, druhý zajistí 

technické věci).  

Kooperace 

   Na týmovou výuku je třeba se dobře připravit. Učitelé musí spolupracovat a vše dopředu 

promyslet a naplánovat. Doporučení, aby si vyjasnili, kdo povede kterou část hodiny a kdo 

kdy bude mluvit, také není od věci. Napsání časového harmonogramu a podrobnější rozepsání 

přípravy jen ulehčí případné problémové situace.  

7.2 Hospitace 

   Ve školské praxi se nejčastěji setkáváme s pojmem hospitace. V pedagogickém slovníku 

(Průcha, Walterová, Mareš) je hospitace definována jako: „Návštěva vyučovací hodiny, 

přednášky apod. s cílem poznání stavu a úrovně výchovně-vzdělávací práce. Za účelem 

kontrolním ji vykonávají školní inspektoři a ředitelé škol, za účelem studijním a poznávacím 

učitelé, studující aj.“ . 3.) 

   Hospitace jsou vnímány především jako „návštěvy“ nebo „hostování“, předpokládají 

přímou účast v akci a zásadní úlohu zde zastává pozorování a následný rozhovor.  

   Jedná se také o  partnerské resp. peer návštěvy učitelů ve třídách svých kolegů.  

   Hospitace (nebo také někdy „náslechy“ zejména studentů a začínajících učitelů) jsou učiteli 

vnímány především jako příležitost podívat se, jak učí kolega a jaké nové metody práce 

využívá. Učitel si tedy obvykle ke kolegovi do třídy „pro něco přichází“, sledovaný kolega 

„něco nabízí“.  

   Méně časté jsou případy, kdy si učitelé role obracejí. To se děje v těch případech, kdy učitel 

zve do své hodiny kolegu se záměrem reflektovat svou práci v následném strukturovaném 

rozhovoru.  

   

 3.) Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš, Pedagogický slovník, 1995 ISBN 80-7178-029-4, s.78 
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   Efektivita takových kolegiálních návštěv, které mají charakter supervizní práce, tkví 

především ve kvalitě komunikace mezi oběma partnery.  

   Hospitace je stále ještě zřejmě nejvýznamnějším nástrojem hodnocení průběhu, v menší 

míře snad i výsledků vzdělávání. Je velmi efektivní, nevyžaduje v podstatě žádné náklady, je 

relativně nenáročná na přípravu, přitom však umožňuje sledování i průběžné vyhodnocování 

činností, projevů a jednání učitelů i žáků.  

   Pokud se však jedná o hospitaci plánovanou ne vždy tak může být zcela objektivní a 

jednoznačně přínosná . Učitelé i žáci jsou zpravidla předem důkladně připraveni a průběh 

hodiny tak často neodpovídá hodině z běžné praxe.  

   Vzájemné hospitace pedagogů samotných, ať už na půdě vlastní anebo jiné školy, jsou pak 

vysoce přínosné pro obě zúčastněné strany. Zásadním však zůstává fakt, že takový kolega umí 

vyjádřit konstruktivní kritiku a je ochoten vést s učitelem také následnou diskuzi. 

 

7.3 Koučování (z angl. coaching - "soustavně připravovat")        

  Cíle koučování vycházejí z potřeb organizace (co potřebuje u svých pracovníků rozvíjet), ale 

jsou vždy konkretizovány v zadání jednotlivých koučovaných osob (co potřebuji na sobě 

rozvíjet, abych mohl být pro školu skutečným přínosem). 

   Coaching je definován jako proces doprovázení osoby či skupiny (sportovce/sportovců, 

managera/managerů, ale  také např. učitele/učitelů).  

   Jde o doprovázení konzultantem, resp. koučem, které spočívá v uvolňování potenciální 

energie u lidí, využívání jejich vnitřní energie a dosud nevyužitého potenciálu. Koučovaní 

jsou nahlíženi jako rozvíjející se jednici. Kouč není odborníkem na profesi klienta, ale je 

odborníkem na vykonávání koučinku. 

   Ve školní praxi se s koučinkem často nesetkáváme, ke koučování však může mít ve školním 

kontextu blízko např. psycholog (školní, poradenský), který podporuje pedagogy v jejich  

profesionálním rozvoji. 

 

 



 28

7.4 Mentorská práce 

  Ve školním prostředí jde obvykle o vedení a poskytování rad a podpory mladým a 

začínajících učitelům staršími a zkušenějšími kolegy. Tutoři i mentoři se stávají i modelem, 

mohou ukázat, jak pracují oni. 

   Poskytují tedy supervizní podporu studentům nebo mladším kolegům. 

 

7.5 Týmové supervize 

   Specifickým modelem jsou tzv. týmové supervize, kdy je v roli „supervidovaného“ celý 

nebo část pracovního týmu. 

   V českých školách se obvykle setkáváme s takovými formami kolegiální spolupráce a 

podpory, kdy učitelé zcela spontánně diskutují  a rozebírají své profesní problémy se svými 

kolegy v kabinetech, sborovnách či na chodbách školy. Jsou-li tyto diskuse o případech 

z praxe vedené na odborné úrovni a s cílem podpořit, poučit, poradit kolegovi, pak se blíží 

tzv. spontánním supervizím.  

   Jde o spontánní iniciativu učitelů, jež nemá žádná formální pravidla. Jejich výhodou je 

naprostá dobrovolnost, otevřenost a důvěra, naopak nevýhodou je riziko nízké nebo žádné 

efektivity.  

   Přátelské „kabinetové diskuse“ se mohou snadno zvrátit ve společné naříkání nebo 

nekonstruktivní plané kritizování nepřítomných. Jediným vytěžením z takových diskusí je pak 

pocit společně sdílených strastí (ale i ten může být užitečný), ovšem hlubší reflexe, nová 

zkušenost a inspirace pro vykonávání profese se v nich obvykle nerodí.  

 

   Mezi další formy týmové práce na škole patří také například společné podílení se na tvorbě 

Školního vzdělávacího programu, anebo spolupráce s rodiči žáků, vytváření a organizace 

výletů, škol v přírodě a v neposlední řadě také výchova žáků samotných ke vzájemné 

spolupráci, skupinové úkoly, apod. To vše vyžaduje umění týmové práce, vzájemnou důvěru, 

dobrou komunikaci a společné sdílení vytyčených cílů.  
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8. VÝZKUM 

 

 

8.1 Obsah, cíle, prostředky 

 

   Výzkum jsem zaměřila na efektivitu týmové práce pedagogů. Jeho cílem bylo získat 

alespoň základní přehled o tom, jaká stanoviska a názory zastávají přímí aktéři, kterých se to 

týká, tedy zkušení pracovníci v oblasti školství. Cílem bylo zjistit, jaký mají názor na 

týmovou práci na svém pracovišti, zda ji považují za efektivní a přínosnou. Dále jsem kladla 

otázky směřující k jejich osobnímu pojetí týmové práce, zda je nějakým způsobem obohacuje, 

zda jsou spokojeni s tvorbou týmu, svou rolí v týmu, jestli zastávají společné vize, mají dobré 

vzájemné vztahy a společná práce je uspokojuje, jsou spokojeni se společnými výsledky, 

naplňují potřebu seberealizace. V neposlední řadě jsem se také zaměřila na vedoucího týmu a 

nadřízeného, zda jej vnímají jako osobu schopnou utvořit pevný, účinný tým, ve kterém má 

prostor také individualita, dostatečná míra odpovědnosti a důvěra. Dotkla jsem se také 

okrajově komunikace jako takové. 

   Prostředkem výzkumu byl anonymní dotazník o dvaceti otázkách, který jsem vytvořila za 

tímto účelem. Výzkum je tedy dle svých výsledků jasný, srozumitelný, jednoduchý a poměrně 

stručný. Každý z respondentů měl čtyři možnosti odpovědi, a to „ano, spíše ano, spíše ne a 

ne“. Dotazník byl zcela anonymní, reflektoval pouze zda je dotázaným žena či muž, na jaké 

pracovní pozici a v jakém zařízení pracuje. 

 

8.2 Respondenti 

 

   Oslovila jsem studenty letošního závěrečného ročníku bakalářského studia oboru Školský 

management 2008/2009. Jedná se pedagogické pracovníky z řad různých typů škol a 

školských zařízení, kteří působí po celé ČR. Jde tedy o velmi pestrý výběr mezi muži a 

ženami rozdílného věku, postů, zkušeností. 
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8.3 Průběh výzkumu 

 

   Protože se jedná o výběr respondentů z mnoha oblastí naší republiky, využila jsem možnosti 

internetu a zkontaktovala se tak s nimi prostřednictvím e-mailu. Uvedla jsem stručnou zprávu 

s prosbou o pomoc při tvorbě mé závěrečné práce, aby byli informováni, k čemu výzkum 

slouží a přiložila dotazník s pokyny k jeho správnému vyplnění.  

   Rozeslala jsem celkem 90 dotazníků na 90 pracovišť, návratnost byla 42. Co student-

pedagog, to jedno pracoviště a jeden dotazník. Návratnost vzhledem ke zkouškovému období 

a pracovní vytíženosti, považuji za celkem přiměřenou. Většina dotázaných odpověděla na 

všechny otázky, ale vyskytli se i tací, kteří se ze svého postu, zejména ředitelé, necítili být 

k odpovědím na některé z otázek dostatečně kompetentní, a tak je vynechali. Takových však 

bylo minimum. 

   Domnívám se, že výzkum je pro svou pestrost dotázaných v rámci možností objektivní a 

považuji jej tedy za zdařilý. 

 

8.4 dotazník  

 

Dotazník byl zodpovězen následovně: 

 

Typ školy, školského zařízení: 18 x Mateřská škola, 10x Střední škola,  

                                                            8x Základní  škola , 5x Základní umělecká škola,1x jiné

  

Pohlaví  respondenta                          35x Ženy, 7x Muži 

 

Pracovní pozice                                  22x Ředitelé, 8x Zástupce ředitelů, 8x Učitelé, 4x jiné   
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otázka Výzkum – Efektivita týmové práce ano spíše ano spíše ne ne 

1 Uplatňujete na svém pracovišti metody týmové 

práce (ŠVP, hospitace, olympiády..)? 

28 13 1  

2 Panuje ve vašem kolektivu převážně dobrá 

nálada? 

11 28 2 1 

3 Máte společné vize, cíle? 12 27 2 1 

4 Považujete vaše složení týmu vždy za 

optimální? 

4 28 8 2 

5 Máte pocit seberealizace? 16 20 4 2 

6 Máte zájem podílet se na společných aktivitách 

ve škole? 

26 15 2  

7 Považujete komunikaci za dostatečnou a 

otevřenou? 

9 24 6 3 

8 Máte dobrou motivaci ? 15 16 7 3 

9 Je vaše týmová práce adekvátně ohodnocena? 5 16 15 5 

10 Máte prostor pro vlastní připomínky, nápady, 

kritiku? 

22 14 2 3 

11 Pociťujete dostatečnou míru zodpovědnosti? 26 10 4 1 

12 Důvěřuje vám váš nadřízený? 20 15 3 2 

13 Jste si se členy týmu blízcí? 13 25 3 1 

14 Jste spokojeni se společnými výsledky? 7 28 5 1 

15 Máte pocit, že práce v týmu zlepšuje 

komunikaci s kolegy? 

24 15 3  

16 Dochází často ke konfliktním, vyhraněným 

situacím? 

 3 27 12 

17 Považujete společně dané cíle za jasné a 

dosažitelné? 

11 25 4 1 

18 Myslíte si, že Váš vůdce týmu vybírá jeho 

členy adekvátně? 

6 24 5 3 

19 Jste spokojen se svou rolí v týmu? 21 13 3 3 

20 Podněcuje práce v týmu kreativní myšlení a 

řešení situací? 

24 15 2 1 
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9. ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 

 

   Z výsledků můžeme vyčíst, jaké oblasti týmové práce jsou pro pracovníky důležité, které 

považují za dostatečné, a kde naopak můžeme vidět možná rizika. 

 

   Z výzkumu především vyplývá, že většina pedagogů považuje oblast týmové práce za 

podstatnou součást svého působení na škole. Mají zájem podílet se na společných cílech, jsou 

spokojeni se společnými výsledky své práce, a jsou přesvědčeni, že týmová práce také 

podporuje kreativní přístupy a dobrou komunikaci. V kolektivu převažuje zpravidla dobrá 

nálada.  

 

   Naopak za slabší stránky často považují ohodnocení své práce a ne vždy jsou přesvědčeni o 

vhodném složení týmu.  

 

   Výzkum v důsledku ukazuje, že je poměrně dobrá motivace, členové týmů jsou si blízcí, a 

také důvěra ze strany nadřízeného je odpovídající. Žádný z výsledků není v důsledku nijak 

alarmující, spíše se drží průměru. Nutno také předeslat, že 30 z celkového počtu 42 

dotázaných, je z řad ředitelů a zástupců ředitelů, především pak u učitelů jsem však zas až 

takovou shodu nezaznamenala. Proto se níže hodlám zabývat také zdánlivě nižším počtem 

záporných odpovědí, a to především proto, že považuji oblasti, kterých se případná 

nespokojenost dotýká, za velmi důležité. 

 

9.1  Složení týmu 

  

    Složení týmu jako neodpovídající vnímalo celkem 18 respondentů. 

Jednotlivé role v týmu jsem již uvedla v teoretické části. Zde bych se chtěla pozastavit nad 

situací, kdy je složení nevyhovující a vyžaduje si tedy změnu.  

    

   To, že je tým potřeba obměnit můžeme tedy zpozorovat nejenom na výsledcích společné 

práce, které pak nejsou shodné s našimi vytyčenými cíly a neuspokojují nás, ale také 

například tím, že není v týmu dobrá komunikace, nepanuje dobrá nálada a snižuje se 

odhodlání dále se aktivně podílet na společných aktivitách.     
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   Jestli je tým schopný a dobrý, vždy ukáže až čas a konkrétní výsledky zadaných úkolů. 

Přesto je dobré mít zkušeného a objektivního vůdce týmu, který dokáže odhadnout jeho 

správné složení, ale je také flexibilní a schopen včas přistoupit k případným změnám. 

 

   Každý tým by měl dostat čas na to, aby se sehrál. Pokud však ani navzdory tomu nepodává 

kýžené výsledky, je potřeba zasáhnout. Důvody by však měly být vždy vážné. 

 

- znovu určit cíle a jasně je definovat, což je záležitostí především … vedoucího týmu 

- neschopnost nalézt řešení, nedostatek nápadů…………………………….. inovátor 

- plány a kroky nejsou jasně formulované ……………………vyhodnocovač, specialista 

- schází optimismus v dobrý výsledek ………………………………………humanizátor 

  

   Důsledné dotažení celého projektu do zdárného konce však závisí na zájmu všech, to je 

však často nereálné, potřebujeme tedy také silné realizátory a dotahovače. 

 

9.2 Ohodnocení 

 

   Pro organizaci by hodnocení mělo být efektivním nástrojem řízení a nástrojem otevřené 

komunikace v celé organizaci. Dále pak také prostředkem ke zkvalitnění firemní kultury a 

prostředkem ke zlepšení celkového klimatu v organizaci. Hodnocení je též prostředkem ke 

zjištění budoucích vzdělávacích potřeb a ovlivňování kariérového postupu svých 

zaměstnanců, je stěžejním prostředkem pro získání a udržení všech kvalitních zaměstnanců a 

personálního plánování. 

   Hodnotíme především pracovní výkon zaměstnance.  

   Pracovní výkon představuje stupeň plnění úkolů stanovených kompetenčním modelem a 

náplní práce určitého pracovníka v určité pracovní pozici. Z tohoto pohledu představuje nejen 

množství a kvalitu práce, ale i ochotu a přístup člověka k práci, pracovní chování, frekvenci 

pracovních úrazů, fluktuaci a absenci, dochvilnost, pracovní vztahy se spolupracovníky i další 

charakteristiky zaměstnance považované za významné v souvislosti s vykonávanou prací. 

   Základními faktory posuzování pracovního výkonu sice zůstávají kvantita, kvalita a 

včasnost plnění úkolů, při hodnocení pracovníků však s tímto výčtem nevystačíme, je třeba 

tedy nalézt a uplatnit i další faktory.  
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Předpoklady pro práci  

- schopnosti, znalosti, dovednosti, organizační schopnosti, schopnost vedení lidí a týmové 

práce a kooperace, dosažené vzdělání, další vzdělávání, jazyková vybavenost, aj. 

Postoje k práci  

- pracovní kázeň, zájem, aktivita, iniciativa, kreativita, ochota přijímat úkoly, úsilí při plnění 

úkolů, vytrvalost, dodržování instrukcí, ohlašování problémů, hospodárnost, zacházení se 

zařízením, péče o majetek organizace, vedení potřebných záznamů, fluktuace, absence 

Výsledky práce  

- kvalita, množství, pracovní tempo, nové realizované nápady, úrazovost, spokojenost 

zákazníků, množství reklamací, stížností 

Sociální úroveň  

- vztahy a jednání s lidmi, ochota ke spolupráci a pomoci, společenská obratnost, míra 

konfliktů, vztah k zákazníkům, vztahy ke spolupracovníkům, chování k nadřízeným i 

podřízeným, styl vedení lidí, loajalita k firmě 

Vlastnosti osobnosti  

- adaptabilita, spolehlivost, vytrvalost, smysl pro odpovědnost, pečlivost, kreativita, 

podnikavost, cílevědomost, ctižádostivost, samostatnost, verbální schopnosti, čestnost, 

odolnost vůči zátěži a stresu 

   Některé z těchto faktorů jsou měřitelné (kontrolovatelné), i když toto měření mnohdy není 

bezproblémové a vyžaduje jasná pravidla. 

   Je nutné výslovně  a písemně definovat, jaký výkon je žádoucí, přijatelný a nepřijatelný – 

stanovit normy, které by umožňovaly měření a rozlišování pracovníků podle jejich výkonu. 

Tyto normy musí být adekvátní jednotlivým pracovním pozicím a měly by odrážet rozdílnost 

prací obecně a rozdílnost prací vykonávaných v různých podmínkách.  

   Některé faktory jsou naopak neměřitelné a je v nich tudíž nebezpečí subjektivního přístupu 

k hodnocení. 

   Navíc existují ještě faktory, které sám pracovník ovlivnit nemůže  

- Nezaviněné nedostatečné využívání pracovního času pracovníka, které vyplývá z 

nedostatečného zadávání úkolů nadřízeným nebo naopak přetížení navzájem si 

konkurujícími úkoly (špatná organizace práce, překrývání kompetencí). 

- Nejasná pravidla a metody řízení ovlivňující práci 

- Nedostatečné vysvětlení práce, nedostatky v zadávání úkolů 
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- Nevhodné pracovní prostředí, teplota, osvětlení, hluk, výpary aj. 

- Zařízení a vybavení je nepřiměřené dané práci  

- Nedostatek spolupráce a podpory ze strany ostatních spolupracovníků 

- Nedostatky ve školení a doškolování pracovníků 

- Způsob kontroly pracovníka 

- Životní podmínky pracovníka, situace v rodině, bydlení, časově náročné dojíždění do 

zaměstnání, nemoc apod. 

   Uvedené faktory nemohou být chápány jako přímé determinanty individuálního pracovního 

výkonu, ale jako faktory modifikující konečný efekt úsilí, schopností a vnímání role. 

   Vedoucí pracovník by tedy měl dbát na to, aby průběžně vytvářel a nabízel adekvátní 

pracovní podmínky a příznivé pracovní prostředí svým zaměstnancům.  

   Je to jedním ze základních předpokladů pro efektivní práci, pochopitelně tedy i práci 

týmovou. 

   Ohodnocení pracovního výkonu může být potom jak finanční, tak i nefinanční, 

v každém případě by nemělo chybět ani jedno z nich a vždy by se mělo jednat o odměnu 

spravedlivou. Scházet však potom  samozřejmě nesmí ani případné sankce za nesplnění 

úkolu. 

   Podíváme-li se zpět na základní motivační faktory, které ženou zaměstnance k efektivním 

pracovním výkonům a zájmu na spolupráci v organizaci, můžeme poměrně snadno odvodit, 

jaké formy odměňování jsou pro pracovníka stěžejní a které sám považuje za důležité. 

   Seberealizace – umožnit pracovníkům podílet se aktivně na chodu organizace s adekvátní 

mírou odpovědnosti. Odměnou tedy může být i zvýšení kompetencí pracovníka, zadání 

zodpovědných úkolů, kladení důvěry v jeho schopnosti, dovednosti, jeho osobnost. Dát 

najevo úctu a uznání, podporovat jej v jeho kreativním řešení daných úkolů, umožnění 

samostatné práce. Podporovat zájem pracovat na svém osobním růstu, možnost růstu 

kariérního. 

   Pocit bezpečí – jistota práce, finanční odměny, klidné, přívětivé pracovní klima a prostředí, 

v němž pracuje a tráví čas po dobu svého pracovního výkonu. Eliminace stresu. 

   Životní úroveň – spravedlivé, rovnocenné zacházení, stírání sociálních předsudků 
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   Mezi nefinanční, očekávanou a motivační odměnou zaměstnance, je v neposlední řadě také 

pochvala. Pochvala vedoucího pracovníka je velmi důležitá. Měl by průběžně dávat najevo, že 

o zaměstnanci a jeho výsledcích práce ví a váži si jich. Pokud si povšimnete, že dělají něco 

nad rámec svých daných pracovních povinností, dejte jim to znát. Zvýší to jejich pocit 

užitečnosti, a tím i ochota odvádět dobrou práci. Když chválíte, chvalte vždy upřímně, aby 

jste nesnížili význam pochvaly. Nadřízený by neměl přehánět a měl by být konkrétní. 

Pochvala není samozřejmost, kterou by měl zaměstnanec pravidelně očekávat (třeba na 

poradě), uděluje se za zásluhy. Dávejme proto pozor, aby neztrácela na své důležitosti. 

Pochvala slouží k povzbuzení do další práce a k vyjádření důvěry. Velmi účinné je také 

vyjádření pochvaly veřejně, před ostatními zaměstnanci. Je však důležité předem si ujasnit, 

zda ji takto sám zaměstnanec rád přijme, mnohdy totiž může mít i efekt opačný, je tedy vítaná 

i pochvala v soukromí, kupříkladu v ředitelně. Pochvalu však neodkládáme, je důležité ji 

vyjádřit pokud možno bezprostředně po splnění úkolu. 

Charakteristiky účinného odměňování 

 

  Podporuje dosahování žádoucích výsledků organizace. 

  Dává lidem dobrý pocit, pokud jde o jejich minulé a současné pracovní výkony. 

  Povzbuzuje je, aby se snažili dosáhnout ještě lepších výsledků. 

  Činí lidi důležitými, uvolňují jejich energii. 

  Působí synergicky spolu s vnitřní motivací lidí. 

  Vše zajišťuje efektivním způsobem. 

 

   Finanční odměňování je stále zaměstnanci vnímáno jako jedno z nedůležitějších. 

   Peníze jsou významným motivem pro většinu lidí. Někteří jedinci, u kterých je obzvlášť 

silný tento motiv, jsou ochotni kvůli nim udělat téměř cokoli. Lidé silně motivovaní penězi 

mohou být pro vedoucího pracovníka značným přínosem – má-li finance k dispozici, 

dostaneme z nich maximum. Vytvořit smysluplný a efektivní systém odměňování je jednou 

z nejvýznamnějších výzev, před níž řídící pracovníci stojí, aby se pro podřízené nestal spíše 

demotivujícím faktorem. 
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   Zkušenosti z praxe tedy ukazují, že práce v týmu je v současné době převážně vítána, a že je 

dobrým prostředkem pro zlepšení klimatu na škole, rozvíjí komunikaci mezi pracovníky i 

jejich tvůrčí myšlení. 

   Stále však zůstávají i pracovníci výrazných osobností, kteří na sebe rádi upoutávají 

pozornost a také si přivlastňují výsledky společné práce i samotnou odměnu. 

 

DŮVĚRA -  

   Co však stále často na pracovištích schází, je skutečná důvěra, a to jak ve vztahu 

s nadřízeným, tak i mezi kolegy samotnými. Stále tak převládá pocit, že „sám to udělám 

nejlépe“. Jako velice negativní se pak může projevit především nedůvěra vedoucího 

pracovníka, který není ochoten přenášet odpovědnost na své podřízené, není schopen 

efektivního delegování, a tak neustále kontroluje činnost svých zaměstnanců a podsouvá jim 

vlastní postupy, nařizuje způsoby, jakými situace řešit a lpí na vlastních detailech. Jedná se 

především o vůdce sólové, kteří nedokáží přijmout schopné „konkurenty“. Natolik jim záleží 

na vlastním výsostném postavení, že by pro to udělali cokoli. Snaží se být za každou cenu 

dokonalí, ba i přátelští, ale v důsledku jsou velmi neoblíbenými šéfy, kteří lpí na detailech, 

aniž by ocenili práci jako celek a podporovali nové nápady. Působí jednoznačně demotivačně, 

a to především již pro svou nedůvěru, kterou zaměstnanci velice rychle vycítí. Takový vůdce 

si často hledá svého spojence a je v jeho zájmu postupně se zbavovat příliš výrazných 

osobností ve svém týmu. Často působí pro své podřízené komicky, je přehlcen prací, kterou si 

neumí efektivně zorganizovat a odmítá jí pověřit kohokoli jiného. V důsledku to pak vypadá 

tak, že nic z toho, co dělá, nedokáže udělat včas, anebo s takovým výsledkem, který by mohl 

mít, kdyby ji přenechal pracovníkovi, který se o danou věc zajímá, má na ni čas a rád by se na 

úkolu realizoval. Bohužel i takto mluví zkušenost. Zaměstnanci pak odvádí jen to, co je 

jasnou náplní jejich práce, jakákoliv činnost nad rámec se jim zdá zbytečná a nemají vůbec 

chuť se na něčem společně podílet. Pokud se však mají alespoň občas možnost se od takového 

vůdce na čas „odpoutat“, například na mimoškolních aktivitách, můžeme vidět, s jakým 

uvolněním a nadšením realizují vlastní nápady.  

   Důvěra je tedy jedním ze základních kamenů, na němž je možno následně stavět úspěšnou 

týmovou práci, a to míněno pochopitelně i jako důvěra mezi ostatními členy týmu, kdy jsme 

schopni otevřít se a naslouchat druhým a ochotni se bez přehnaných obav spolupodílet se na 

společných úkolech.  
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MOTIVACE - 

   Praxe ukazuje, že ne vždy jsou zaměstnanci dobře motivováni, nevydají tedy ze sebe tolik, 

kolik jim umožňuje vlastní potenciál a kolik by mohli. Pokud chceme, aby výsledky naší 

práce v týmu byly co možná nejlepší, je velmi důležité pracovníky dobře motivovat. Jde také 

o dobrou komunikaci, kdy je vedoucí pracovník schopen empatie a naslouchání a je také 

v jeho zájmu zjistit, co druzí očekávají a jaké jsou jejich potřeby. Motivováni by měli být 

všichni v týmu, a to pochopitelně včetně vůdce samotného, který by měl mít již předem jasno 

v tom, co od týmu chce a co je schopen mu naopak dát. Důležitý je v tomto směru již první 

krok, kdy vytváří samotný tým tak, aby pracovníci k sobě měli pokud možno blízko a dále 

pak utvoření konkrétních podmínek pro realizaci zadaného úkolu. Opět poskytnutí jasných 

informací a důvěry a v neposlední řadě pak také nabídnout možnosti a systém odměn, který 

zaměstnance po splnění úkolu čeká. 

    Školský resort má z hlediska přípravy řídících pracovníků jednu specifiku: málokde 

absolvovali řídící pracovníci tolik hodin výuky psychologie, pedagogiky a dalších věd o 

člověku, jako je tomu u řídících pracovníků ze školství. A přestože teorie motivace byla často 

dokonce hlavním tématem významných zkoušek, nelze říci, že by tato příprava byla jakoukoli 

zárukou úspěšnosti v řídící funkci 4.).  

   Motivovaný kolektiv je výkonný kolektiv. Zaměstnanci mají přirozeně různé potřeby, ale 

většina vyžaduje následující položky: 

- Bezpečnost 

- Zajímavá práce 

- Zajímavý podnik 

- Přátelští spolupracovníci 

- Dobrý nadřízený 

- Povýšení 

- Uznání 

- Dobré pracovní podmínky 

- Odměny 

- Dobrý plat 5.) 

 4.) František Bacík, Jaroslav Kalous, Jiří Svoboda, Úvod do teorie a praxe školského managementu I., 1995 

Praha ISBN 80-7184-010-6, s. 99 

 5.) Miskell, Jane R., Pracovní motivace, 1996 Grada Publishing, ISBN 80-7169-317-0 
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10. SHRNUTÍ, ZÁVĚR 

 

    

   Efektivní týmová práce je spojením společného úsilí při plnění stanovených cílů, kdy je 

podporována individualita za podpory vědomí spoluzodpovědnosti, dobré upřímné 

komunikace a důvěry. Posiluje sociální cítění, rozšiřuje dovednosti a vědomosti sdílením 

zkušeností druhých, upevňuje charakter, motivuje k dobrým výsledkům,  usnadňuje a 

urychluje řešení složitých úkolů. Rozvíjí kreativní myšlení a podporuje touhu neustále na 

sobě pracovat, zdokonalovat se. 

   Především ve školství, je pak rozvíjení týmového ducha jednoznačně žádané a přínosné a  

v neposlední řadě pak také výchovné. Svým vzorem učíme žáky spolupráci a společnému 

zájmu. 

   Jak vyplývá z výzkumu, přestože se teprve formy týmové práce jako prostředku k dosažení 

žádaných cílů začínají cíleně využívat, přístup pedagogických pracovníků si již k týmové 

práci z velké části důvěru získal a vnímají ji většinou jako velmi přínosnou. Jako možné 

překážky se zatím však stále jeví zejména fakt nedostatku volného času pedagogů, jejich 

vytíženost a neadekvátní odměna za vykonávanou práci. 

   To se však může změnit jedině tehdy, až si společnost uvědomí důležitost školy jako takové 

a povolání pedagoga stoupne na žebříčku popularity a prestiže, kdy si pedagogů začneme 

patřičně vážit a vnímat je také jako jakési skutečné spolutvůrce společnosti a tomuto uznání 

bude také odpovídat jejich odměna, tak jak je tomu kupříkladu v severských státech. 

     

      To se pak teprve bude opravdu s chutí týmově pracovat! 
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11. PŘÍLOHY, POUŽITÁ LITERATURA 

Příloha 1 – dotazník 

 

otázka Výzkum – Efektivita týmové práce ano spíše ano spíše ne ne 

1 Uplatňujete na svém pracovišti metody 
týmové práce (ŠVP, olympiády..)? 

    

2 Panuje ve vašem kolektivu převážně 
dobrá nálada? 

    

3 Máte společné vize, cíle?     

4 Považujete vaše složení týmu vždy za 
optimální? 

    

5 Máte pocit seberealizace?     

6 Máte zájem podílet se na společných 
aktivitách ve škole? 

    

7 Považujete komunikaci za dostatečnou 
a otevřenou? 

    

8 Máte dobrou motivaci ?     

9 Je vaše týmová práce adekvátně 
ohodnocena? 

    

10 Máte prostor pro vlastní připomínky, 
nápady, kritiku? 

    

11 Pociťujete dostatečnou míru 
zodpovědnosti? 

    

12 Důvěřuje vám váš nadřízený?     

13 Jste si se členy týmu blízcí?     

14 Jste spokojeni se společnými výsledky?     

15 Máte pocit, že práce v týmu zlepšuje 
komunikaci s kolegy? 

    

16 Dochází často ke konfliktním, 
vyhraněným situacím? 

    

17 Považujete společně dané cíle za jasné 
a dosažitelné? 

    

18 Myslíte si, že Váš vůdce týmu vybírá 
jeho členy adekvátně? 

    

19 Jste spokojen se svou rolí v týmu?     

20 Podněcuje práce v týmu kreativní 
myšlení a řešení situací? 
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Příloha 2 – výsledky 

 

 

otázka Výzkum – Efektivita týmové práce ano spíše ano spíše ne ne 

1 Uplatňujete na svém pracovišti metody 
týmové práce (ŠVP, olympiády..)? 

28 13 1  

2 Panuje ve vašem kolektivu převážně 
dobrá nálada? 

11 28 2 1 

3 Máte společné vize, cíle? 12 27 2 1 

4 Považujete vaše složení týmu vždy za 
optimální? 

4 28 8 2 

5 Máte pocit seberealizace? 16 20 4 2 

6 Máte zájem podílet se na společných 
aktivitách ve škole? 

26 15 2  

7 Považujete komunikaci za dostatečnou 
a otevřenou? 

9 24 6 3 

8 Máte dobrou motivaci ? 15 16 7 3 

9 Je vaše týmová práce adekvátně 
ohodnocena? 

5 16 15 5 

10 Máte prostor pro vlastní připomínky, 
nápady, kritiku? 

22 14 2 3 

11 Pociťujete dostatečnou míru 
zodpovědnosti? 

26 10 4 1 

12 Důvěřuje vám váš nadřízený? 20 15 3 2 

13 Jste si se členy týmu blízcí? 13 25 3 1 

14 Jste spokojeni se společnými výsledky? 7 28 5 1 

15 Máte pocit, že práce v týmu zlepšuje 
komunikaci s kolegy? 

24 15 3  

16 Dochází často ke konfliktním, 
vyhraněným situacím? 

 3 27 12 

17 Považujete společně dané cíle za jasné 
a dosažitelné? 

11 25 4 1 

18 Myslíte si, že Váš vůdce týmu vybírá 
jeho členy adekvátně? 

6 24 5 3 

19 Jste spokojen se svou rolí v týmu? 21 13 3 3 

20 Podněcuje práce v týmu kreativní 
myšlení a řešení situací? 

24 15 2 1 
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