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Resumé:

V  závěrečné  práci  se  věnuji  aktuální  problematice  týmů  a  týmové  práce,  jejího 

efektivního využívání při práci s lidskými zdroji, schopnostmi kolektivně řešit dané úkoly a 

plnit  vytyčené  vize  a  cíle  v  prostředí  mateřských  škol.  Zmiňuji  hlavní  faktory 

konkurenceschopnosti organizace, dovednosti potřebné ve vedení týmu, postupy správného 

využití týmové dynamiky.

           V teoretické části práce se věnuji pojetí a významu týmu, jeho pravidlům a cílům, 

zabývám se charakteristikami týmu. Poukazuji na významnou úlohu týmové dynamiky při 

budování a rozvoji efektivního týmu. Pozornost je věnována motivaci a komunikaci v týmu. 

Popisuji týmovou práci z hlediska vedení a řízení. Nastiňuji rozdíly mezi motivací a stimulací  

pracovníků,  jejich  význam  pro  udržení  spokojenosti  na  pracovišti  a  zároveň  motivaci  k 

vyšším výkonům. Zmiňuji důležitost zachování a podporování klidné a motivující atmosféry 

ve skupině. 

Ve výzkumné části  jsem se zaměřila  na nejdůležitější  faktory ovlivňující  týmovou 

dynamiku  a  jejich  možné  využití  v  praxi.  Zjišťovala  jsem  pohled  dvou  stran  v týmu 

zastoupeném a hledala  faktory,  které  jsou pro obě skupiny zásadní  v ovlivňování  týmové 

dynamiky,  srovnávala  jsem  úhly  pohledu  na  dynamiku  týmu  jak  ze  strany  ředitelek 

mateřských  škol  jako  představitelek  vedoucích  týmů,  tak  ze  strany  řadových  učitelek. 

Ve výzkumné části své práce uvádím možné postupy, jak co nejvíce využít faktorů, které jsou 

pro  obě  skupiny  zásadní,  jaké  prostředky  a  nástroje  využívat  při  spolupráci  s  týmem  v 

prostředí školství.

Summary: 

          The final work is devoted to current problems of teams and teamwork, its effective use 

when working with human resources and capabilities that collectively address the challenges 

and fulfill our vision and objectives in an environment of kindergartens. I mention the main 

factors of competitiveness organization skills in the management team of the proper use of 

team dynamics.
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The theoretical part describes the concept and importance of the team, its rules and 

objectives,  describe  the  characteristics  of  the  team.  Highlight  the  important  role  of  team 

dynamics and development in building an effective team. Attention is given to motivation and 

team communication. Describe in terms of teamwork, leadership and management. Outline 

the differences between the stimulation and motivation of staff members, their importance to 

maintain satisfaction in the workplace as well as incentives for higher performance. I mention 

the importance of maintaining and promoting a peaceful and supportive atmosphere in the 

group.  

I  focused on the  most  important  factors  in  the research  part  which affecting  team 

dynamics and their possible use in practice. I find out view of two parties represented in the 

team, looking for factors that are crucial  for both groups in influencing team dynamics,  I 

compared the perspectives of the dynamics of the team as directors of nursery schools as 

representatives team leaders, and by the ordinary teachers. The research part of my work I 

present possible courses of action to make the most of the factors that are crucial for both 

groups, the means and tools to use in collaboration with a team of environmental education. 
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1 ÚVOD

Týmová  práce  je  nelehkou  disciplínou  a  v  podstatě  nepřetržitým  celoživotním 

procesem  učení.  Přináší  velkou  míru  odpovědnosti,  kterou  člověk  pracující  individuálně 

nezná. Vybrala jsem si toto téma, protože je mi v mé stávající funkci ředitelky mateřské školy 

velice  blízké.  Snažím se  pochopit  dynamiku  mého  pracovního  týmu,  učím se  předcházet 

problémům,  které  fungování  týmu  narušují,  a  samozřejmě  řeším vzniklé  konflikty.  Práce 

ředitelky  školy  je  náročná  mimo  jiné  i  z  hlediska  psychického  tlaku  a  zvýšeného stresu. 

Náročnost vyplývá i z toho, že si nemohu svůj tým sestavit podle svých představ a obklopit se 

jen týmovými hráči, kterým věřím a mohu se na ně spolehnout. Uvědomuji si, že při vedení 

pedagogického týmu je nutné hledat kompromisy mezi názory jednotlivých zaměstnanců a 

mojí vizí, o niž usiluji. 

Většina lidí tráví v zaměstnání podstatnou část svého života a pracují-li pod vedením, kterého 

si mohou pro jeho odbornost, osobní vlastnosti a osobní přístup k lidem vážit, je to pro ně 

pobídkou k pracovní iniciativě a lepším výkonům.

Učení  a  odstraňování  chyb  je  procesem nikdy nekončícím,  každý se úspěšným ředitelem 

nenarodí, lze očekávat, že má-li potřebné vlastnosti, může je rozvíjet a zdokonalovat.

Cílem mé práce je zmapovat, jak je chápána podstata týmové práce v prostředí mateřských 

škol, rozkrýt téma faktorů ovlivňujících týmovou dynamiku v oblasti týmové práce v praxi 

mateřských škol, zachytit pohled dvou stran v týmu zastoupeném a najít faktory, které jsou 

pro obě skupiny zásadní v ovlivňování týmové dynamiky. Ředitelky škol vedou své pracovní 

týmy buď na základě cíleného studia zabývajícího se managementem, nebo intuitivně. Z toho 

vyplývá různorodost ve vedení kolektivu a také různá míra spokojenosti zaměstnanců škol. 

Zaměstnanci v průběhu života prochází pracovními skupinami a týmy z nichž každý prochází 

různými fázemi rozvoje týmu, je jinak zaměřen a podporován ke spolupráci. Ve své závěrečné 

práci jsem se zaměřila na to, jaké faktory ovlivňující týmovou dynamiku jsou ve školské praxi 

nejčastěji  využívány.  Zjišťovala  jsem,  jak  se  na  týmovou  dynamiku  dívají  ředitelé  a  jak 

řadové učitelky. Srovnávala jsem oba úhly pohledu, které vyplývají z jejich názorů,  hledala 

jsem zásadní faktory, na kterých se obě skupiny shodují a z nich jsem se snažila vyvodit určité 

návody pro zvýšení efektivnosti práce týmu pomocí týmové dynamiky. Výsledkem celé práce 

by  měl  být  manuál  (soubor  rad,  návodů,  postupů)  pro  ředitelky  mateřských  škol,  který 

nabídne doporučení, jak pracovat s pedagogickým týmem a jak s pomocí týmové dynamiky 

ovlivňovat úspěšnost a efektivitu plnění stanovených cílů. 
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Závěrečná práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a výzkumné.

           V teoretické části se snažím obsáhnout všeobecnou charakteristiku týmové práce, 

popisuji základní teorie potřeb pracovat ve skupinách. V této části se zabývám pojmy vedení a 

řízení týmů,  zmiňuji  nevyhnutelné fáze rozvoje týmů,  důležitost  motivace na pracovištích, 

stanovování  cílů  a  norem,  stanovování  pozic  a  rolí  na  pracovištích,  zabývám  se  volbou 

komunikace  a  podpory  vhodné  komunikace  a  interakce  a  s  tím  související  nastavenou 

atmosférou. 

           Ve výzkumné části porovnávám faktory ovlivňující týmovou dynamiku z pohledu 

dvou stran. Na jedné straně jsou zkoumány názory ředitelů škol a na druhé straně názory 

zaměstnanců v pracovní pozici pedagogů.

Matematickým rozborem a srovnávací analýzou se snažím najít objektivní pohledy na danou 

tématiku a z toho vytvořit vodítko pro ředitele, aby se vyvarovali případných chyb. Zároveň je 

mým cílem poskytnout několik užitečných rad pro vedení pedagogického týmu, vyplývajících 

z výzkumného šetření. 

2 TEORETICKÁ ČÁST

Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho lidí dohromady. 

 John C. Maxwell

Každý člověk potřebuje žít ve společenství. Přestože je rád někdy sám, chce obvykle 

patřit do nejrůznějších skupin. Tak získává mnoho informací o sobě a díky druhým lidem 

dostává pohled zvenčí.

Teorií  potřeby  člověka  patřit  do  skupiny  se  zabýval  americký  psycholog  Abraham 

Maslow (1908-1970), který uvedl v roce 1943 teorii  o lidských potřebách, kterou obvykle 

zobrazoval jako pyramidu. Potřeby seřadil do pěti stupňů:

1. potřeba seberealizace (naplnit své možnosti růstu a rozvoje)

2. potřeba uznání, úcty (být vážený, mít úspěch v očích jiných lidí a na tomto 

základě být sám sebou kladně hodnocen)

3. potřeba  lásky,  sounáležitosti  (vedou k  touze  někam a  k  někomu patřit,  být 

přijímán a milován)
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4. potřeba  bezpečí,  jistoty  (projevuje  se  především  vyhýbáním  se  všemu 

neznámému, neobvyklému či hrozivému)

5. fyziologické potřeby (potřeba potravy, tepla, vyměšování)

Obrázek č. 1

Nejzákladnější  potřeby  -  fyziologické,  bezpečí  a  jistota,  sounáležitost,  patřit  do 

skupiny,  úcta  a  uznání  Maslow  označuje  jako potřeby  nedostatkové (potřeby  deficience), 

pátou kategorii  – seberealizace, osobní rozvoj,  pak jako potřeby růstové. Obecně platí,  že 

níže položené potřeby jsou významnější a jejich alespoň částečné uspokojení je podmínkou 

pro  vznik  méně  naléhavých  a  vývojově  vyšších  potřeb.  Toto  však  nelze  říci  zcela 

bezvýhradně a je doloženo, že uspokojování vyšších potřeb - estetických, duchovních může 

napomoci v mezních situacích lidského života, ve kterých je možnost uspokojování nižších 

potřeb  omezena  (např.  v  prostředí koncentračních  táborů).  Za  nejvyšší  považuje  Maslow 

potřebu seberealizace, jíž označuje lidskou snahu naplnit své schopnosti a záměry, maximální 

využití osobního potenciálu, potřebu osobního rozvoje.

Podle Abrahama Maslowa celý život usilujeme o naplňování těchto potřeb, a pokud 

nejsou  dlouhodobě  naplňovány,  může  docházet  k psychickým  problémům.  K takovým 

potřebám patří potřeba sociální. Pro člověka je důležité být s druhými lidmi, někam patřit. 

Touží nejen být součástí společenství, ale mít v něm své místo. Potřeba uznání ve skupině je 

jedna ze základních hnacích sil života.
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Skupiny, které lidé vytvářejí, vznikají z různých důvodů, mají rozdílné cíle a normy, 

jsou různě veliké, založeny na odlišných principech. Nelze každou skupinu nazývat týmem.

„Práce v nějaké skupině může být doopravdy namáhavá a při tom málo plodná. Takový ztuha  

se  vlekoucí  pracovní  proces  s nevalnými  výsledky  vede  nezřídka  k tomu,  že  se  postižená  

skupina rozpadne dříve, než vznikne vůbec šance vytvořit z ní výkonný tým.1

Výraz  skupina  a  tým  nelze  vzájemně  zaměňovat.  Týmem  nelze  nazvat  pouhou 

skupinu, ve které se účastníci cítí dobře a mají pocit, že pracují v „týmu“.

Rozdíly  v  pojetí  skupin  a  týmů  se  promítají  i  do  způsobů  jejich  práce,  které  ukazuje 

následující tabulka: 

Tabulka 1: Rozdíly v charakteristice týmu a skupiny 2 

Týmová práce        Skupinová práce

1. Charakter práce

Víme co, nevíme jak Osobní odpovědnost vedoucího

Nedostatek informací o způsobu řešení Řád a pravidla   

Formální postupy

2. Charakter řízení

Porozumění cíli Kvalita vedoucího a lidí

Víra ve výsledek Motivace členů

Heterogennost týmu

3. Řešení názorových konfliktů

Společná diskuse, nutnost nalezení 

společné řeči

Konečné rozhodnutí je v rukou vedoucího

V případě nesouhlasu jednoho člena 

nutnost přesvědčit ostatní nebo se podřídit

Když člen skupiny nesouhlasí, může 

nesouhlasit až do konce

1 KRUGER, Wolfang. Vedení týmů. Jak sestavit, povzbuzovat a organizovat pracovní tým. Grada Publishing, 
a.s., 2004, Praha
2 KOLAJOVÁ, Lenka. Týmová spolupráce. Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. Grada 
Publishing, 2006, Praha
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„Skupiny se mohou stát špičkově výkonnými týmy, jestliže se v každé své fázi svého vývoje  

dále rozvíjejí ve třech oblastech, kterými jsou: organizace, kvalifikace a kooperace. Vývoj  

v těchto oblastech se dá usměrňovat.“3 

„Pojem skupiny je širší a zahrnuje pojem týmu. Každý tým je zároveň skupinou, ale ne každá  

skupina je týmem. Ani zde nelze teoreticky jednoznačně vymezit tyto dva pojmy a zejména v  

praxi často dochází k odchylkám.“4

2.1 1 Pojem tým

Úkol je snadný, když namáhavou práci dělá více lidí.

Homér

Slovník  pojmů  k řízení  lidských  zdrojů  charakterizuje  tým  jako  „malou  pracovní  

skupinu složenou z pracovníků různých oborů nebo různých útvarů organizace. Znakem týmu  

je dočasnost jeho existence (vymezená dobou ke splnění daného úkolu),  neformální vztahy  

mezi členy, participativní styl vedení a interakční spolupráce.“5

Tým je  tedy  skupina  lidí,  která  společně  plní  nějaký úkol nebo  chce  dosáhnout 

určitého cíl  e  , což  je  možné  jen  při  spolupráci  všech  členů.  Tým  tvoří  skupina 

spolupracovníků, kteří pracují na společném úkolu – pracovní skupina. Týmový model klade 

důraz na vztahy, na jednání, dohody a spolupráci přímo mezi jednotlivými členy. To ovšem 

vyžaduje, aby všichni členové věděli, čeho chtějí dosáhnout, a klade větší nároky na jejich 

samostatnost  a  odpovědnost.  Organizace  takové  spolupráce  je  náročnější  a  výsledky 

kvalitnější, ale je potřeba mnohem více času. 

Velikost týmu přirozeně závisí na jeho úkolu, větší týmy je dobré dělit na podtýmy. 

Týmy mohou být tvořeny třeba i jen dvěma lidmi - manažerem a jeho asistentem, nebo dvěma 

obchodními partnery.

Vedoucí pracovník může vést i několik týmů v rámci své organizace a ty lze rozdělit:

• Interní tým – je řízen regionálně, vedoucí pracovník má možnost denního kontaktu se 

členy týmu a tím má tým možnost se rychle rozvíjet.

3 KRUGER, Wolfang. Vedení týmů. Jak sestavit, povzbuzovat a organizovat pracovní tým. Grada Publishing, 
a.s., Praha, 2004
4 DĚDINA, Jiří., Odcházel, Jiří. Management a moderní organizování firmy. Grada Publishing a.s., 2007, Praha
5 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. C. H. Beck, 2004, Praha
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• Externí tým – je řízen na dálku, vedoucí týmu nesídlí v téže budově, může být poblíž, 

dál ve městě, kraji, zemi. Vedení nemá neustálý kontakt a trvá dlouho, než se takový 

tým vybuduje. Národní, regionální i kulturní rozdíly mohou způsobit i neúspěch týmu, 

nebo zpomalení rozvoje.

Pro optimální fungování týmové práce vedoucí k efektivnímu naplnění své podstaty musí 

být splněny určité podmínky. Podle Hermochové k úspěšnosti týmové práce přispívají „jasně 

formulované  cíle,  přiměřená  vnitřní  struktura,  členové  týmu  připraveni  k úkolu,  klima 

podporující spolupráci, podpora a uznání zvenčí a kompetentní vedení“.6

Různé skupiny či společenství nemůžeme nazvat týmem, pro skutečný efektivní tým 

platí pravidlo: ve skupině lidí řídí alespoň jeden člověk týmovou dynamiku, o kterou pečuje a 

zlepšuje ji.

6HERMOCHOVÁ, Soňa. Teambuilding. Grada Publishing, a.s. 2006, Praha
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2.2 Týmová dynamika

V každém týmu se vyskytují určité procesy a síly, které ovlivňují tým a jeho členy. 

Každý tým má svou týmovou dynamiku, což je souhrn rozmanitých hybných sil a protisil,  

které  ovlivňují  tým a  týmové  dění.  Týmovou  dynamiku  tvoří  mnoho  prvků,  jež  na  sebe 

vzájemně působí. Změna jednoho prvku ovlivní všechny ostatní a logicky i naopak. Týmová 

dynamika je též ovlivněna různými vnějšími silami a faktory.

Obrázek č. 2 Schéma týmové dynamiky upravené  podle PhDr. Zdenka Matuly7

 

Týmová dynamika je souhrnný název pro procesy, které mají vliv na dění v týmech. Je 

složena z mnoha prvků, které se neustále mění a navzájem ovlivňují.

Do týmové dynamiky patří:

• cíle a normy

• vedení a řízení

• motivace a stimulace

7  ŠVEC, Jakub., JEŘÁBKOVÁ, Simona., Kolář, Michal. Jak zlepšit vztahy v naší třídě. Odysea [online]. 2007 
Dostupné na WWW: 
<http://www.odyssea.cz/soubory/e_kurzy/jak_zlepsit_vztahy_v_nasi_tride_2_stupen_zs.pdf>. ISBN 978-80-
87145-27-2
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• komunikace a interakce

• systém pozic a rolí

• fáze vývoje

• atmosféra týmu

Na základě předešlých definic lze zjednodušeně uvést, že týmová dynamika je souhrnem 

týmového dění, do kterého vstupují různí činitelé.

2.2 1 Cíle a normy

Každý vedoucí pracovník musí přesně vědět, k jakým výsledkům má dojít. Musí znát 

cíle,  plány nebo normy,  protože to  jsou faktory,  podle kterých jsou výsledky práce týmu 

posuzovány.

Proto je nutné vize či cíle promyšleně plánovat, jelikož plánování je v managementu 

přikládán klíčový význam pro úspěch týmu.

Plánování je stanovením cílů a prostředků k jejich dosažení ve stanoveném čase:

• dlouhodobé (strategické v rozmezí tří a více let)

• střednědobé (manažerské v rozmezí do dvou let)

• krátkodobé (operativní v rozmezí šesti měsíců až jednoho roku)

Při plánování cílů je optimální stanovovat je písemně. Mělo by být přesně dáno, kdo je za 

plnění cíle (úkolu) odpovědný.

Stanovené cíle by měly být: (SMART)

Specifické

Specifické cíle mají mnohem větší šanci, že budou splněny, než obecné cíle. Cíle musí být 

jasné a jednoznačné, musí být formulovány přesně a konkrétně. Když jsou cíle specifické, 

může se snadno měřit pokrok týmu. Pro nastavení specifických cílů je nutné znát odpověď na 

otázky:  

• Proč: Konkrétní důvody, účel nebo přínos dosažení cíle.
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• Kdo: Kdo se účastní?

• Kde: Určené umístění.

• Které: Identifikace požadavků a omezení.

Měřitelné

Je nutné stanovit konkrétní kritéria pro měření pokroku směrem k dosažení požadovaných 

cílů. Pokud cíle nejsou měřitelné,  není patrné, zda tým dosahuje pokroku směrem k jejich 

úspěšnému dokončení. Pro nastavení měřitelných cílů je nutné znát odpovědi na otázky:

• Kolik?

• Kdy bude dosaženo?

Ambiciózní

Cíle nesmí být nastaveny mimo dosah splnění ani pod standardní výkon. Cíle, které jsou 

příliš vysoké nebo příliš nízké ztrácí smysl a budou ignorovány.  Pro nastavení ambiciózního 

cíle je nutné znát odpověď na otázku:

• Jak může být dosaženo cíle?

Reálné či realistické

Cíle musí být realistické a dosažitelné běžnými týmy. Musí být takové, k nimž je tým 

ochoten  a  schopen  dojít. Cíle  mohou  být  vysoké  i  nízké. Vysoké  cíle  mohou  být  často 

dosažitelnější než nízké, protože nízké cíle působí nízkou motivační sílu. Je podstatné, aby 

tým opravdu věřil, že cíle mohou být dosaženy, a proto musí být přesně stanoveny podmínky 

k jejich splnění.

Termínované

Cíle  by  měly  být  ohraničeny  do  určitého  časového  rámce,  musejí  mít  cílové 

datum. Termíny musí být závazné a k dokončení cíle musí dojít v daném termínu nebo před 

datem  splatnosti.  Cíle  bez  lhůt  na  dokončení  nemají  pocit  naléhavosti.  Pro  nastavení 

termínovaného cíle je nutné znát odpověď na otázku:

• Kdy: Stanovit časový rámec: hodina, datum.
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Cíle by měli znát všichni členové týmu a je doporučováno, pokud je možno, aby se na 

stanovování  mohli  podílet,  protože  praxe  dokazuje,  že  potom  jsou  více  akceptovány  a 

přijímány.

Zahrádková  uvádí,  že  tým  je  ,,jasně  definovaný  celek  spolupracujících  lidí  s časově 

omezeným  cílem,  limitovanou  velikostí,  jasnými  pravidly  a  rolemi  a  s charakteristickým 

procesem práce“.8

 Cíle nelze dosáhnout, pokud nejsou přesně dána pravidla či normy a to ve formě psané 

i nepsané. Nepsané normy vznikají většinou samovolně, vyplývají z kultury, etiky a morálky. 

Optimální ovšem je normy a pravidla písemně zaznamenávat. Pokud po určité době stanovené 

normy nevyhovují, jsou velmi obtížně přijímány. Je nutné pravidla měnit, aby byla funkční a 

lidé se s nimi ztotožnili. Nevyhovující pravidla demotivují a vedou k nižší efektivitě práce. O 

změnách musí být opět informováni všichni zúčastnění.

Norma je definována jako:

• směrnice,  pravidlo,  jehož  zachování  je  závazné,  např.  mravní,  právní,  technické; 

norma  technická  přesně  stanovuje  požadované  vlastnosti,  provedení,  tvar  nebo 

uspořádání opakujících se předmětů nebo způsobů a postupů práce, popř. vymezuje 

všeobecně užívané technické pojmy. 

Existují  normy  státní  (ČSN),  evropské,  mezinárodní,  předmětové,  jakostní  a  jiné. 

Zkráceně  je  technická  norma technický předpis,  který stanoví  technické  náležitosti,  popř. 

technická řešení u opakovaných úkonů a dějů.

2.2 2 Řízení a vedení

Definice  S. Coveyho

Řízením lidí se myslí hlavně rozdělování činností tak, aby byly efektivní - někdy se 

také  říká,  že  řízení  je  „dělání  věcí  správně".  Vedením lidí  se  myslí  pěstování  jejich 

kompetencí (kompetence v tomto významu není pravomoc), aby byli schopni vykonávat práci 

8 ZAHRÁDKOVÁ, Eva. Teambuilding – cesta k efektivní práci. Portál, 2005, Praha
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sami. Vedení je dělání „správných věcí". Správné věci jsou myšleny jako věci mající význam 

z hlediska dlouhodobých cílů.

Schopnosti  vedení  a  řízení  lidí  jsou  v manažerské  praxi  považovány  za  základní 

dovednosti vedoucího pracovníka. Je to měřítko kvalifikace a úspěšnosti jeho samotného, ale i 

svěřeného týmu. Spočívá ve vymezení vazeb mezi jednotlivými úseky, pracovními skupinami 

nebo jednotlivci a to tak, aby vedly k efektivnímu plnění vytyčených záměrů a cílů. Smyslem 

vedení a řízení je uspořádání vzájemných vztahů a vyjádření přesné hierarchie, dělby práce, 

vztahů podřízenosti a nadřízenosti a z toho vyplývající rozhodování a pravomoci, stanovuje 

organizační strukturu, která specifikuje úkoly a činnosti, informační toky, aby byla zajištěna 

efektivita.

Mnohé publikace související s managementem uvádějí,  že každý vedoucí pracovník 

má svůj styl vedení, který se nedá příliš měnit, protože je vrozený, někdo je více autoritativní 

a  jiný  raději  dává  lidem  větší  prostor.  Postupným  vývojem  tohoto  vědního  oboru  bylo 

ověřeno, že lidé sice mají  vlohy k určitému stylu chování, ale téměř každý člověk dokáže 

styly měnit podle kontextu konkrétní situace. 

Je mnoho stylů a způsobů vedení lidí,  ale nikdy se nepodařilo  zjistit,  který styl  je 

nejefektivnější.

Styly vedení podle Jana Švece  9  :  

Direktivní styl – vysoce aktivní vedoucí

Je-li vedoucí pracovník velmi aktivní, orientován na sebe, nazýváme tento styl vedení 

jako „direktivní styl“.  Do rozhodování často zasahuje, říká, co si myslí,  vydává příkazy a 

rozkazy,  oznamuje svá rozhodnutí,  velmi  často používá první  osobu jednotného čísla:  „já 

chci,  aby  to  bylo  tak  a  tak“.  V direktivním  stylu  vyžaduje  vedoucí  přísnou  disciplínu  a 

okamžité plnění příkazů.

Demokratický styl – prostor i druhým

Je-li manažer aktivní, ale dává prostor druhým, nazýváme takový styl „demokratický 

styl“ vedení. V tomto stylu klade vedoucí druhým otevřené otázky (např. „co si myslíte o tom 

a tom?“),  používá  2.  osobu množného čísla  (např.  „pojďme“).  Při  navrhování  pracovních 
9 ŠVEC, Jakub. Styl vedení lidí závisí na situaci. Interquality, spol. s r.o. Dostupné na WWW:

<www.interquality.cz/%C4%8CL
%C3%81NKY/tabid/67/ItemId/11/View/Details/AMID/431/Default.aspx>.  
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úkolů hovoří až po vyslechnutí ostatních návrhů. Při rozhodování vzájemně konzultuje názory 

s týmem.

 Liberální styl – nepřejímat odpovědnost

Manažer je v pozadí, není aktivní, ale přesto mu jde pouze o jeho zájmy. Takovému 

stylu vedení se říká „liberální styl“. V liberálním stylu manažer nepřejímá odpovědnost (nebo 

se  jí  dobrovolně  zříká),  např.  „rozhodněte  se,  jak  chcete“.  Stále  přetrvává  rozdíl  mezi 

podřízeným a  nadřízeným.  Vedoucí  přenechává  iniciativu  ve  volbě  plnění,  stanovování  a 

realizaci úkolů na zaměstnancích.

Participativní styl – rozvoj týmové práce

 Manažer může být v pozadí, nepříliš aktivní a přitom je zaměřen na rozvoj týmu, jde 

mu  o  to,  aby  dával  prostor  druhým.  Tomuto  stylu  vedení  se  říká  „participativní  styl“. 

V participativním stylu vedoucí pracovník vytváří především podmínky pro rozvoj druhých, 

klade jim otázky, koučuje je. Nechává je pracovat a do jejich práce nezasahuje. O výsledcích 

a průběhu práce diskutuje a jedná na partnerské úrovni, respektuje a akceptuje jejich názory,  

vytváří prostor pro společné rozhodování. Pomocí otázek a koučování tak vede druhé k co 

největšímu (sebe)rozvoji. 

Všechny styly vedení mají v manažerské práci své místo a jsou stejně důležité. Ale 

každý má svou sílu za určitých okolností.

Direktivní  styl  je  vhodné  používat  v období  krize,  kdy  je  potřeba  okamžitě 

rozhodnout, jakým směrem je potřeba jít a není čas na dlouhé diskuse. Liberální v případech, 

kdy věc nesouvisí s cíli naší práce, či pokud po nás druzí chtějí rozhodnutí v nějaké nedůležité 

věci. Demokratický a participativní styl můžeme použít ve všech zbývajících situacích – když 

chceme pro druhé vytvářet prostor, vést je k větší odpovědnosti a aktivitě pomocí koučování. 

Direktivní styl totiž nevede k samostatnosti a odpovědnosti, právě naopak. 

Další teorie vedení lidí:

Teorie Rensise Likerta     

1. explicitně autoritativní styl - ve vedení je dominantní osobnost, odměňuje a trestá, 

podřízeným sice důvěřuje, ale rozhoduje sám; horší komunikace 

2. laskavě autoritativní - sám rozhoduje, důvěřuje podřízeným a spoléhá na ně, méně 

kontroluje, někdy od podřízených vyžaduje názory a nápady, deleguje některá rozhodnutí, 

komunikuje oboustranně 

18



3. konzultativní systém - spoluúčast podřízených na vedení a rozhodování, základní 

rozhodnutí se provádějí na vyšší úrovni, specifická na nižších úrovních 

4. participativně skupinový - nejúspěšnější, společná týmová práce 

McGregor - teorie X a Y:     

• X – lidé, kteří nechtějí pracovat a rádi se nechají řídit, nechtějí mít zodpovědnost, 

necítí potřebu seberealizace; protože nechtějí pracovat, musejí být k práci přinuceni 

systémem odměn a trestů a při práci musí být kontrolováni

• Y – lidé, kteří pracují rádi, je to pro ně stejně přirozené jako zábava či odpočinek; 

využívají své tvůrčí myšlení, rádi přijímají samostatnost, zodpovědnost a rozhodování, 

silně pociťují potřebu seberealizace 

      Manažer vycházející z teorie X zásadně používá autoritativní styl vedení založený na 

hrozbě trestu, neumožňuje žádnou rozhodovací pravomoc. Na rozdíl od něho manažer typu Y 

podřízené vede liberálním stylem,  dává jim volnost,  hlavním motivátorem je tvůrčí  práce, 

nepotřebuje je kontrolovat, je příznivcem plošné a nárazové kontroly.

Autor teorie X a Y záměrně prezentuje styly vedení jako dva extrémy, sám se však 

přiklání k teorii Y, ale podotýká, že styl X je za určitých podmínek a pro určité pracovníky 

vhodnější. 

Mezi hlavní úkoly ve vedení a řízení patří zajišťovat dodržování stanovených norem a 

stimulovat rozvoj jedinců, aby při maximální efektivitě procesů dosahovali vytyčených cílů.

2.2 3 Motivace a stimulace

Skoro každý člověk může dvakrát víc, chce-li.

H. Ford

Motivace a stimulace jsou jedny ze stěžejních prvků ve vedení a řízení organizací, 

patří mezi velmi důležité složky personálního managementu.

Jiří Stýblo  uvádí, že „bez náležité úrovně motivovaného chování a jednání lidí nelze  

vytyčovat cíle, ani vyžadovat jejich plnění. Jaká je motivovanost lidí, takové lze očekávat i  

pracovní podmínky“.10

10  STÝBLO, Jiří. Personální management. Grada, 1993, Praha
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Podle  Hartla „je  motivace  proces  řídící  síly  odpovědné za  zahájení,  usměrňování,  

udržování a energetizaci zacíleného chování, síly mohou být fyziologické jako je hlad, žízeň,  

sex, nebo psychologické, jako je touha uspět a potřeba někam patřit“.11

Plamínek  uvádí,  že  „motivací  rozumíme  všechny  aktivity,  které  mají  vyvolat  a  

vyvolávají žádoucí motivy, a současně i stav, v jakém se člověk z hlediska působení motivů  

nachází“.12

Motivace  a  stimulace  spolu  úzce  souvisejí;  uvedené  termíny  bývají  chápány  jako 

synonyma, ale jejich uplatňování vyžaduje rozdílné přístupy.

Motivace je prostředkem, jak využít velkého potenciálu lidských zdrojů, jejich výkonností, 

dovedností a zkušeností.  Základem fungování týmu je vybudovat kvalitní motivační systém a 

kvalitní personální management.

Motivací člověka rozumíme soubor činitelů představujících vnitřní hnací síly jeho činnosti, 

které ovlivňují jeho jednání a prožívání. Tyto hnací síly jsou vytvářeny pomocí stimulů, což 

jsou činitelé, které ovlivňují člověka zvenčí. 

Motiv vychází z vnitřní příčiny lidského chování, je tvořen souhrnem osobnostních 

determinantů (potřeby, hodnoty, postoje, role, zájmy atd.).

Stimuly  jsou  v procesu  motivace  vnějšími  nástroji  působení.  K hlavním  stimulům  patří 

hmotné odměňování, stimuly sociální a morální povahy apod.

Motivování  lidí  je  nejlevnější  způsob,  jak  zvýšit  produktivitu  podniku.  Správně 

motivovaný  zaměstnanec  má  sám snahu  podávat  požadovaný  výkon a  nezajímá  se  jen  o 

finanční odměnu. Správně motivovat je však velmi obtížné. Vytváření motivačních podmínek 

v organizaci bývá nesnadná a dlouhodobá záležitost.  Přesto je to důležitý  proces,  který se 

vyplatí. 

Stimulace je závislá na možnostech firmy vytvořit dostatek prostředků, aby mohla 

stimulovat zaměstnance. Stimulovat zaměstnance je mnohem snazší než je motivovat. 

Stimulační faktory působí krátkodobě a jsou pod silným vlivem vnějšího prostředí (trh práce, 

hospodářské klima státu apod.). Pro motivaci je také důležité, aby úroveň stimulace byla 

maximálně efektivní, protože nízká či vysoká úroveň je demotivující.

Na téma motivace a stimulace bylo vypracováno několik teorií, z nichž vybírám ty 

nejdůležitější.
11 HARTL, Pavel. Stručný psychologický slovník. Portál, 2004, Praha
12 PLAMÍNEK, Jiří. Synergický management. Argo, 2000, Praha
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• Mezi  nejznámější  teorie  motivace  patří  Maslowova  pyramida  (potřeb). Znázorňuje 

hierarchii lidských potřeb, kterou definoval v roce 1943. Podle této teorie má člověk 

pět  základních  potřeb  (od  nejnižších  po  nejvyšší  -  společně  pak  tvoří  jakousi 

pomyslnou „pyramidu“).  Teorie  tvrdí,  že  lidé jsou motivováni  určitými  potřebami, 

tyto potřeby tvoří hierarchickou strukturu, která je tvořena dvěma hlavními skupinami: 

potřebami odstranění nějakého nedostatku (tzv. D-potřeby, jako Deficiency Needs) a 

potřebami dosažení něčeho (tzv. B-potřeby, od Being Values).

Více popsáno v kapitole 2.

• Psycholog  Frederick  Herzberg (1923 – 2000) formuloval motivační teorii,  založenou  na 

motivačních a hygienických faktorech.

 Motivační faktory   jsou ty, co skutečně lidi nutí uspět. Vztahují se k obsahu práce, která 

vyvolává zájem a spokojenost, snahu o úspěch a uznání, osobnostně člověka rozvíjejí. 

Absence motivačních faktorů sice nezpůsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost vede ke 

spokojenosti.

 Hygienické faktory   jsou ty, jež nepůsobí jako stimuly, ale ovlivňují celkovou spokojenost. 

Patří mezi ně například podmínky na pracovišti, úroveň platů, vztahy mezi podřízenými a 

nadřízenými. Absence hygienických faktorů způsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost 

nevede ke spokojenosti.

Porovnáním faktoru motivačního a faktoru hygienického s ohledem na časové dopady 

došel Herzberg k závěrům, že uspokojení hygienických faktorů přinese jenom krátkodobý efekt 

a uspokojování motivačních faktorů přináší relativně dlouhodobou spokojenost.

• Americký sociální psycholog  David Clerence  McClelland (1917 - 1998) se ve své 

motivační teorii zaměřil především na osobnost manažera. Teorie je také známa pod 

názvem Teorie tří typů motivačních potřeb.

 Potřeba  sounáležitosti   –  souvisí  se  snahou většiny pracovníků  patřit  do  nějaké 

skupiny, kde se snaží vytvářet pozitivní a harmonické vztahy mezi lidmi. Tito lidé 

jsou konformní, vyhledávají více souhlas než uznání.

 Potřeba  moci   –  charakterizuje  lidi,  kteří  mají  silnou  potřebu  lidi  ovládat  či 

ovlivňovat, jsou nároční, kritičtí,  chtějí zaujímat dominantní role. Nevyhledávají 

ani uznání, ani ocenění, stačí jim pouze souhlasná dohoda.
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 Potřeba úspěchu   – je typická pro lidi tvůrčí, kteří mají potřebu něčeho dosáhnout, a 

proto jsou schopni pracovat hodně a rádi. Situacím, ze kterých není patrný zisk, 

nebo kde je pravděpodobnost neúspěchu příliš vysoká, se vyhýbají.

Vedoucí pracovník by si měl být vědom svých motivačních potřeb (zda má sklony 

k sounáležitosti,  moci  nebo usiluje  o úspěch)  ve vedení  a  řízení  jemu svěřenému týmu a 

zároveň  by  měl  poznat,  k jakému  chování  mají  jeho  zaměstnanci  sklony.  Při  jednání 

s podřízenými by měl k těmto aspektům přihlížet.

2.2 4 Komunikace a interakce

Tyto dva pojmy jsou spolu spjaté a nelze je rozdělovat – jejich vztah bývá chápán 

dvojím způsobem:

- komunikace je považována za dílčí případ interakce

- komunikace a interakce jsou dva různé aspekty jednoho procesu

Interakce může být považována za pojem nadřazený komunikaci.

 „V práci jsme placeni za to, že pracujeme. Očekává se tam od nás, že tam budeme  

spolupracovat  s jinými  lidmi.  Kdyby  to  nebylo  třeba,  mohli  bychom  pracovat  sami.  

Organizace vznikají proto, aby sdružily úsilí jedinců do celku, který je více než úhrn svých  

částí. Pokud máme spolu pracovat, musíme spolu komunikovat. Do mezilidské komunikace  

vstupuje  samozřejmě  spousta  dalších  faktorů:  firemní  kultura,  hodnoty,  národní  kultura,  

technické prostředky, profesní žargon, mocenské vztahy a mnoho dalšího. Stále však platí, že  

lidé komunikují s lidmi a jejich typové rysy se do komunikace promítají. Komunikujeme, když  

mluvíme,  když  hovoříme,  i  když  s někým  nekomunikujeme.  Nemůžeme  nekomunikovat.“ 

(Čakrt, 2009) 13

Z Čakrtovy myšlenky vyplývá, jak důležitá je komunikace v týmové práci, aby manažer mohl 

motivovat  podřízené  a  oni  dělali,  co  je  třeba.  Velmi  záleží  na  jeho  komunikativních 

dovednostech,  zda  se mu podaří  podnítit  lidi  ke  spolupráci,  aby mohli úspěšně  realizovat 

vytyčené cíle. Součástí komunikace je kvalitní podávání informací. Proto je nutný dostatek 

kontaktů  a  komunikačních  kanálů  mezi  vedoucími  pracovníky  a  zaměstnanci,  aby  byla 

realizována včasná informovanost o záměrech organizace.

13 ČAKRT, Michal. Typologie osobnosti pro manažery. Management Press, s.r.o., 2009, Praha
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            Pojem komunikace nemá v odborné literatuře jednotný výklad. Naopak má mnoho 

rozmanitých  interpretací.  Uvádím  Kunczikovu  definici:  „Komunikace  je  jednáním,  jehož  

cílem  z  hlediska  komunikátora  je  přenos  sdělení  jedné  či  více  osobám  prostřednictvím  

symbolů. Vzájemné působení mezi komunikujícími partnery se nazývá komunikační proces.“14 

Nejčastějším  typem  komunikace  je  komunikace  interpersonální/mezilidská.  Jde  o 

běžnou  komunikaci  mezi  nejméně  dvěma  lidmi,  kdy  se  navzájem  o  něčem  informují, 

diskutují,  vyměňují  si  názory,  řeší  konflikty,  dělí  se  o  myšlenky,  pocity.  V průběhu 

komunikace si vyměňují role (posluchač se stává řečníkem a naopak).

Správná komunikace je důležitou manažerskou dovedností. Pokud chce být manažer 

efektivní v komunikaci, musí komunikovat jasně, stručně a srozumitelně. 

Aby došlo k pochopení,  tak  komunikace  prochází  třemi  fázemi.  Fáze  1 je  podnět, 

stimul,  například  položená  otázka;  přichází  většinou  zvenčí.  Ve  fázi  2  příjemce  podnět 

zpracovává. Interpretuje otázku a připravuje si reakci, například odpověď. Fáze 3 je odezva na 

stimul, odpověď nebo čin. V efektivní komunikaci následuje zpětná vazba od posluchače, a to 

pozitivní či negativní. Odezvou samozřejmě může být i rozhodnutí nedělat nic a třeba mlčet.

 

Příklad komunikace v organizaci

 Vnitřní  : probíhá v organizaci a ovlivňuje v ní mezilidské vztahy a zároveň vztah 

zaměstnanců k ní 

 Vnější:   směřuje od organizace k veřejnosti, respektive k cílovým skupinám, které 

chce organizace oslovit dle předem stanovených kritérií (věk, pohlaví, …), např. 

public relations. Cílem je pozitivní přijetí, posílení image společnosti. Probíhá na 

dálku s využitím masových médií – tisk, rádio, televize, internet.   

   

            Schopný manažer využívá interakci a komunikaci k posílení týmové práce a řízení 

týmové dynamiky. Dokáže pracovat s rozdílnými osobnostmi, z nichž každá má svůj náhled 

na svět, své názory, emoce i zkušenosti. Je schopen těchto rozdílů využít a vést pracovní tým 

k realizaci stanovených cílů.

   

2.2 5  Systém pozic a rolí

Pozicí je  myšleno  postavení  člověka  ve  struktuře  určité  skupiny  či  týmu,  např. 

podřízený a nadřízený.  Statusem se pak nazývá souhrnné vyjádření pozice člověka v určité 

14 BEDRNOVÁ, Eva., NOVÝ, Ivan a kol. Psychologie a sociologie řízení. Management Press, 1998
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týmové skupině, které je spojeno s mírou ocenění ze strany druhých lidí. Ze statusu vyplývají 

pro jeho držitele určitá práva a povinnosti. Status též určuje, jaké chování se od jeho držitele v 

určité situaci očekává.

Ve  všech  společnostech  je  status  rozdělován  hierarchicky,  přičemž  nejvyšší  status  je 

přiznáván pouze omezenému počtu osob.

Rozlišujeme: 

• status vrozený (status biologicky přidělený - pohlaví, rasa, věk, etnický původ)

• status připsaný - askriptivní (status, který člověk získá bez vlastní zásluhy, v důsledku 

sociálních okolností, zejména dědictví)

• status získaný (vzdělání, profese, ...).

Ze statusu vyplývá  role, což je očekávaný způsob chování. Role předepisuje nositeli 

určitého statusu, jaké chování je v dané situaci vhodné a jaké nikoliv. Nositel daného statusu 

se snaží svou roli naplnit a respektovat očekávání druhých.

Rozlišujeme několik typů rolí:

• role připsané (pohlaví, rasa, věk),

• role získané (prestiž, zaměstnání či dosažené vzdělání),

• role vnucené (vojenská služba, nezaměstnanost, výkon trestu).

„Člověk jako jedinec a člen kolektivu zaujímá určitou roli v pracovním kolektivu. Jeho  

pracovní výkon, jeho pracovní úkony jsou spojeny s určitou pracovní, ale i sociální a osobní  

aktivitou.  Jedinec  vykonává  svou  práci  téměř  vždy  v součinnosti,  ve  spolupráci  s dalšími  

lidmi,  se  svými  spolupracovníky  ve  vzájemných,  více  nebo  méně  kladných  vztazích.  Na  

podkladě těchto vztahů reaguje na situace jak v pracovním prostředí, tak i mimo ně, ve svých  

osobních vztazích“.(Šmíd, 1985)15

Každý člověk v průběhu života, v konkrétním období a konkrétních situacích, přebírá 

řadu rolí (osobní i pracovní role). Tyto role mohou být často rozličné až protichůdné. Někdy 

si roli může vybrat, jindy je mu určena a on ji s různým úspěchem podle svých typologických 

předpokladů naplňuje. 

Podle  Štěpaníka16  si  roli  můžeme  představit  jako  „očekávaný  soubor  jednání  a  

projevů, které jsou v souladu s danou pozicí“. Podle toho jakou roli naplňujeme, zaujímáme 

15 ŠMÍD, Luděk. Mezilidské vztahy v životě a na pracovišti. Ústřední kulturní dům železničářů, 1985, Praha
16 ŠTĚPANÍK, Jaroslav. Nejčastější chyby a omyly manažerské praxe. Grada Publishing, a.s., 2010, Praha
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ve skupině danou pozici a z toho vyplývají určitá práva a povinnosti. Získané postavení, které 

udává hierarchii v pracovním procesu, se nazývá status. 

„Od zaměstnanců se právem žádá přesné plnění pracovních povinností a v nejedné 

firmě či  instituci  se  vedení  se  zaměstnanci  nijak  „nemazlí“.  Pracovník,  který  ze  své role  

vybočí, nemůže počítat s hypertolerantním přístupem, jak si to snad z dětství přivykl. Neplní-li  

co má, musí počítat s postihem“. (Štěpaník, 2010)17

Aby se předcházelo konfliktům a bojům o pozice, je nutné, aby vedoucí pracovník 

vytvořil co nejrychleji stabilní hierarchii pozic v organizaci. Ušetří tak čas i energii týmu, aby 

se  mohl  zaměřovat  na  stanovené  úkoly.  Není  pravidlem,  že  formální  udělení  stabilního 

postavení  se  musí  shodovat  s  neformálním  získáním  tohoto  postavení  v  týmu.  Všichni 

pracovníci, ať jsou podřízení nebo šéfové, musejí společně usilovat o shodu mezi formální a 

neformální složkou svého postavení. 

Tým hodnotí  svoje členy i podle toho, zda a jak se ztotožňují s jejím hodnotovým 

systémem, a to buď kladně (uznání, chvála, povýšení, obdiv) nebo záporně (ironie, výsměch, 

ponižování, vyloučení ze skupiny).

„Základem úspěchu každého manažera je bez ohledu na stupeň řízení úspěšné převzetí  

a zvládání dané sociální role“. (Štěpaník, 2010)18

Od chvíle, kdy je vytvořen statusový systém, začíná být týmová skupina stabilní, není 

závislá na jednotlivcích a může v průběhu pracovních procesů členy obměňovat.

Soudržnost skupiny, pospolitost a vzájemnost vytváří atmosféru přátelství a bezpečí. 

Je zajímavá a přitažlivá pro pracovníky v týmu. Je to faktor stabilizující, bez něhož by týmová 

skupina nemohla pracovat, ale ani existovat. To se nazývá  koheze. Naopak faktor, který je 

dynamizující a provokuje ke změně, nutí členy pracovat i na těžších a nepříjemných úkolech, 

to je  tenze. Pro fungování týmu je důležité,  aby koheze a tenze byly v rovnováze.  Pokud 

koheze převládá, tak vede ke stagnaci vývoje týmu, nastává spokojenost a vytváří se pocit, že 

změna není nutná. Když naopak výrazně převažuje tenze, týmové klima nedává prostor, aby 

si lidé důvěřovali,  narůstá ostražitost  a agresivita.  Členové týmu přestávají komunikovat a 

řešit důležité problémy. Pokud tenze převažuje, členové se snaží uniknout. 

17 ŠTĚPANÍK, Jaroslav. Nejčastější chyby a omyly manažerské praxe. Grada Publishing, a.s., 2010, Praha
18 ŠTĚPANÍK, Jaroslav. Nejčastější chyby a omyly manažerské praxe. Grada Publishing, a.s., 2010, Praha
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2.2 6 Fáze vývoje

Pracovní  tým je  skupina  lidí  v daném čase  a  prostoru,  ve  které  se  neustále  něco 

odehrává, mění v souvislosti s časem, získává nové informace a zkušenosti a tím se vyvíjí. 

Aby cíleně docházelo k optimálnímu rozvoji a vývoji a zároveň byly podávány maximální 

výkony, je nutné projít čtyřmi fázemi rozvoje. Žádná fáze nesmí být přeskočena, neboť každá 

je pro tým cenná.

„Všechny  týmy  procházejí  čtyřmi  fázemi  rozvoje  týmu.  Všechny  týmy.  Výjimky  

neexistují“. (Heidem a McKenzie)19

Podle  teorie  Bedrnové  a  Nového20 je  důležité,  že  pro  „stabilizaci  týmu,  efektivní  

týmovou  práci  i  seberealizaci  jeho  jednotlivých  členů  je  nezbytné  vytvoření  funkční  sítě  

neformálních  sociálních  a  pracovních  vztahů,  včetně  přijetí  značně  diferencovaných  

sociálních rolí.“

U skupin lze sledovat genezi (vývoj)

Psycholog Bruce W Tuckman jako první popsal čtyři fáze vývoje skupiny v roce 1965. 

Tento model v roce 1977 (ve spojení s Mary Ann Jensen) rozšířil o páté stádium. Typicky 

zahrnuje tyto fáze, stadia vývoje formování (forming): 

• formování (forming):

setkání  skupiny;  lidé  se  neznají,  seznamují  se  mezi  sebou  navzájem  i  s  úlohou, 

převládá  úzkost  členů  a  nejistota  z  hlediska  jejich  spolupříslušenství  ke  skupině; 

typickým znakem je závislost a orientace,

• bouření (storming): 

vyjednávání pozic, procesů a struktury; členové se snaží prosadit a docílit, aby skupina 

uspokojovala  jejich  osobní  potřeby,  vznikají  konflikty,  dochází  k  potyčkám  mezi 

členy s různými potřebami; typickým znakem je konflikt a emocionalita,

• normování (norming): 

19  HEIDEM, James M., McKENZIE, Carol A.  The Passionate Team. Praktická příručka pro vedoucí týmu a  
členy týmu. Aspi, a.s., 2008, Praha
20 BEDRNOVÁ, Eva., NOVÝ, Ivan a kol. Psychologie a sociologie řízení. Management Press, 1998, Praha
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shoda na základních normách skupiny; každý se snaží překonat konflikty, vytvářejí se 

společně  sdílené  postoje,  hodnoty,  rolová  očekávání,  způsoby  jednání;  typickým 

znakem jsou soudržnost a výměna,

• optimální výkon (performing): 

výkonná skupina; členové kooperativně pracují na dosažení společných cílů, vztahy 

jsou stabilizované, stabilizované je i jednání ve prospěch celku; typickým znakem je 

rolové chování členů a produktivní řešení konfliktů a vykonávání skupinových úkolů,

• ukončení (adjourning): 

skupina ukončující svoji činnost; členové se uvolňují ze sociálně-emocionálních vazeb 

a z aktivit zaměřených na činnost skupiny; fáze rozchodu.

Obrázek č. 3  Diagram fází rozvoje týmů podle Tuckmana21

Manažer, kterému záleží na úspěchu týmu, jeho výsledcích a není v jeho zájmu, aby tým 

ukončil předčasně vzájemnou spolupráci, by se měl nechat vést deseti přikázáními podle 

Heidema a McKenzie22:

Deset přikázání pro výkonný tým

1. Vytvořte společný účel a cíle skupiny

21 SMITH, Marek. Bruce W. Tuckman - tváření, vrážet normující a předvádění ve skupinách. encyklopedie 
neformálního vzdělávání.  Infed  [online]. 2005. Dostupné na WWW: 
<http://www.infed.org/thinkers/tuckman.htm>.
22 HEIDEM, James M., McKENZIE, Carol A.  The Passionate Team. Praktická příručka pro vedoucí týmu a  
členy týmu. Aspi, a.s., 2008, Praha
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2. Definujte a dodržujte role a úkoly každého člena týmu

3. Spolupracujte při plnění úkolů skupiny

4. Přinuťte osoby, aby se zapojily do týmu a podělily se o odpovědnost za výsledky

5. Vypracujte kompetence jednotlivých členů týmu

6. Povzbuzujte vzájemnou podporu

7. Pěstujte otevřenou komunikaci

8. Řiďte se formálními i neformálními základními pravidly

9. Připravte postup řešení problémů

10. Podělte se o odměny a slavte úspěch společně

2.2 7 Atmosféra v týmu

Sociální podmínky ovlivňují pracovní spokojenost a motivaci k vyšším nebo nižším 

výkonům. Proto by měl každý manažer sledovat, jaká panuje atmosféra v jeho týmu, měl by 

vědět, co skupinou hýbe, měl by poznat změny v týmové dynamice. Měl by se zajímat také o 

oblast  mezilidských vztahů. Patří  sem vzájemné vztahy mezi  členy týmu a zároveň jejich 

vztahy s vedoucími, případně i vztahy mezi vedoucími. Příznivá a bezpečná atmosféra v týmu 

umožňuje členům skupiny otevřeně hovořit o svých pocitech, problémech, vyjadřovat uznání i 

kritiku, dávat a přijímat pozitivní i negativní kritiku.

Každý tým je jedinečný v utvoření norem, stanovení cílů, rozdělení rolí, ale zároveň 

mají  týmy společné  rysy,  kterými  je  právě skupinová dynamika a  tu  vede a  řídí  vedoucí 

pracovník.

Stálým monitorováním týmové a skupinové atmosféry si vedoucí udržuje potřebný nadhled, 

který mu pomáhá udržovat pohodu na pracovišti.

Podle Řezáče je „Skupinová atmosféra projevem povahy vztahů mezi členy skupiny a  

„materializována“ je společným prožíváním těchto vztahů. Atmosféra skupiny vyjadřuje, jaké  

vztahy či jejich atributy se staly jak pro jednotlivce, tak i pro skupinu jako celek hodnotou“.23 

           Aby týmová práce byla úspěšná, musí se lidé ve skupině cítit bezpečně. Neměli by se  

cítit ohroženi a měli by mít možnost být sami sebou -  potom se dá očekávat, že budou jednat  

komunikativně, začnou spolupracovat s kolegy, se kterými se budou vzájemně podporovat. 

To povede k větší motivaci při plnění úkolů.

23 ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. Paido, 1998, Brno
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Společenská atmosféra na pracovišti má pro motivaci pracovníků velmi významnou 

úlohu. Je-li nepříznivá, představuje silný tlak na psychickou stabilitu pracovníků, rozrušuje 

vztahy mezi lidmi na pracovišti, vyvolává všeobecný neklid. 

2.2 8 Souhrn teorií týmové práce

„Všechny moudré zásady jsou již napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit“

B. Pascal

Různé teorie, které se týkají týmové práce, mají své nedostatky a z toho vyplývající 

kritiky, ale zároveň mohou vedoucím pracovníkům poskytnout určitá vodítka, jak vytvořit a 

udržet funkční a stabilní pracovní tým v organizaci. 

Umět vést a řídit tým je těžká a náročná práce, velmi záleží na vztazích mezi týmem a 

manažerem, protože lidé jsou ovládáni emocemi a na jejich základě se rozhodují. Ne každý 

vedoucí pracovník má vlastnosti potřebné k manažerské práci. Výcvikem v dovednostech se 

však může zlepšit, přesto musíme počítat, že i po získaných zkušenostech se nemusí každý 

stát dobrým vedoucím.

Žádný tým se neobejde bez vedoucího pracovníka, stejně tak i on potřebuje vhodné 

lidi ve svém týmu. Manažer musí zajistit pro svůj tým práci a ten ji musí vykonat. Práci může  

splnit jedině když ví, co se od něj očekává a co je nežádoucí. Je důležité své zaměstnance 

motivovat k co nejlepším výkonům, musí vědět, že se na úspěších firmy spolupodílejí, proto 

by měl dobrý manažer umět svým lidem naslouchat, měl by pamatovat na to, že lidé jsou 

složité bytosti, kdy každý vidí svět jinak, a proto každého ovlivňují jiné motivační faktory. 

Tyto faktory je potřeba znát a to může manažer díky stálým kontaktům se spolupracovníky, 

projevování zájmu, umění ocenit a pochválit. Je důležité, aby se vedoucí choval kolegiálně, 

přistupoval  k lidem  jako  spolupracovníkům  a  tak  je  podporovat  k  pracovní iniciativě  a 

spolupráci s týmem i vedením. 
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST

3.1 Cíl práce

Cílem  závěrečné  práce  je  rozkrýt  téma  faktorů  ovlivňujících  týmovou  dynamiku 

v oblasti  týmové  práce  v praxi  mateřských  škol,  zachytit  pohled  dvou  stran  v týmu 

zastoupeném  a  najít  faktory,  které  jsou  pro  obě  skupiny  zásadní  v ovlivňování  týmové 

dynamiky.  První  stranu  zastupují  ředitelky  mateřských  škol  a  druhou  stranu  představují 

učitelky pracující v mateřských školách. 

           Dílčím cílem práce je upozornit na rozdílné názory v  jednotlivých oblastech faktorů 

ovlivňujících týmovou dynamiku a vyvodit závěry, které povedou k vytvoření manuálu.

          Výsledkem celé práce by měl být manuál (soubor rad, návodů, postupů) pro ředitelky  

mateřských  škol,  který  nabídne  doporučení,  jak  pracovat  s pedagogickým týmem a  jak  s 

pomocí týmové dynamiky ovlivňovat úspěšnost a efektivitu plnění stanovených cílů. 

3.2 Popis výzkumu

3.2 1 Předvýzkum

Předvýzkumné šetření bylo realizováno u 5 vedoucích pracovníků škol a 8 řadových 

pedagogů.  Prostřednictvím  částečně  řízeného  rozhovoru  byla  ověřena  srozumitelnost 

formulovaných otázek v dotazníku a po té provedena korekce některých položek.

3.2 2 Administrace dotazníku

Osobně jsem požádala o spolupráci ve výzkumném šetření týmové dynamiky ředitelky 

z patnácti mateřských škol Prahy 10, 9, 4. Na základě vzájemné dohody jsem v těchto školách 

vybrala pro dotazníkové šetření dvě skupiny zaměstnanců škol. Skupinu A tvořily ředitelky 

zmiňovaných  mateřských  škol  a  jejich  statutární  zástupkyně,  skupinu  B  tvořily  řadové 

pedagogické  pracovnice.  Dotazníky  byly  distribuovány  elektronickou  poštou  a  v  tištěné 

podobě.  Ze  30ti  dotazníků  určených  pro  vedoucí  pracovníky  se  navrátilo  celkem  25 
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dotazníků, což činí 83% návratnost. Z 83 dotazníků určených řadovým učitelkám se vrátilo 42 

dotazníků, což činí 51% návratnost. 

.

3.2 3 Zpracování dat

Vyplněné  dotazníky  byly  přijaty  zpět  v  elektronické  podobě  nebo  osobním 

vyzvednutím  ve  školách  a  dále  zpracovány.  Byly  zaznamenány  četnosti  jednotlivých 

odpovědí  a  částečně  statisticky  zpracovány  metodou  aritmetického  průměru  a  částečně 

vyjádřeny  procentuálně.  Získané  údaje  byly  zpracovány  do  tabulek  a  zároveň  vyjádřeny 

graficky v podobě prstencových,  sloupcových a spojnicových grafů.  Zpracování  výsledků 

šetření (Příloha č. 2)

3.2 4 Dotazníky

Pro  získání  dat  jsem  zvolila  kvantitativní  výzkum  kvůli  přesné  měřitelnosti  ve 

vyhodnocování  výzkumného  problému.  Respondentům  jsem  nabídla  sedm  sekcí  se 

zkoumanými  faktory  ovlivňujícími  týmovou  dynamiku,  ve  kterých  měli  číselnými  body 

ohodnotit jednotlivé faktory podle toho, jakou jim přikládají důležitost. Respondentům byla 

nabídnuta škála odpovědí 1 - 4, přičemž stupeň 1 zastupoval nejhorší hodnotu a stupeň 4 

nejlepší. (1 - okrajový, 2 – méně důležitý, 3 – důležitý, 4 – zásadní). Sestavený dotazník byl 

anonymní. 

Vycházela  jsem z toho,  že  žádná odpověď není  špatná  a  šlo  mi  jen o zmapování 

důležitých faktorů majících vliv na týmovou dynamiku a zjištění, které faktory jsou z hlediska 

respondentů velmi zásadní a z toho vyplývá výběr volby možností u jednotlivých otázek.

Výsledky jsou matematicky vyhodnoceny v grafech,  přičemž osa y představuje hodnocení 

faktorů, osa x znázorňuje zkoumané faktory. Barevné vyznačení výsledků hodnocení: tmavě 

modrá -  zastupuje skupinu A, světle modrá - skupinu B. Dotazník (příloha č. 1)
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3.3 Hodnocení a komentář

Věkové složení ředitelek MŠ nejvíce zastupuje skupina 41-50 let (viz graf č. 1), věkové 

složení pedagogických pracovnic taktéž zastupuje v největší míře skupina 41- 50 let (viz graf 

č. 2).

Graf č. 1         Graf č. 2

Věk skupiny A

31-41

41-51

51-více

Věk skupiny B

do 30

31-41

41-51

51 a více

I. Cíle a normy

Graf č. 3  Jaký  faktor je zásadní pro plnění a dodržování cílů a norem?

2
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Vedení

Pedagogové
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 Z  výše  uvedeného  grafu  vyplývá,  že  obě  skupiny  respondentů  považují  za 

nejdůležitější v ovlivňování týmové dynamiky  splnitelnost stanovených cílů. To znamená, že 

vedení i učitelé si ve své práci nejvíce cení, když jsou cíle nastaveny tak, aby je mohli splnit. 

Stanovit reálný cíl není snadné. Nelze se zaměřovat pouze na výsledky, ale je nutné promýšlet 

i  to,  zda  jsou  stanovené  cíle  splnitelné  v  závislosti  na  celkovém  plánu,  disciplíně  a 

osobnostním  složení  týmu.  Stanovení  reálného  cíle  musí  být  doprovázeno  specifickými 

realistickými kroky umožňujícími dosažení cíle. Je nezbytné určit, jaké cíle jsou vhodné pro 

začínající učitelky a jiné pro pedagogické pracovnice s dlouholetou praxí. Reálně nastavené 

cíle posilují sebevědomí, učí sebekázni a formují schopnosti všech zúčastněných. 

Z grafu dále vyplývá,  že druhým vysoce hodnoceným důležitým faktorem pro obě 

skupiny respondentů je spoluúčast na stanovování úkolů. Je důležité, aby zaměstnanci přijali 

zadané úkoly za  své,  aby pochopili  podstatu,  význam a  závažnost  práce,  kterou je  nutno 

vykonat. Optimálním řešením jak toho dosáhnout je možnost spolupodílet se na vytyčování 

úkolů. Jednak budou zaměstnanci znát záměry vedení školy a hlavně budou vědět, že se podílí 

na dění v organizaci a že mohou ovlivňovat cesty, jak k cíli dojít, což je bude motivovat k 

většímu úsilí.

Graf ukazuje, že faktor znalosti průběžných výsledků má pro respondenty skupiny A 

jinou důležitost  než pro respondenty skupiny B.  Ředitelky  škol  považují  tento  faktor  pro 

plnění  a dodržování  cílů  a norem za důležitější  než učitelky,  které  ho hodnotí  jako méně 

důležitý.  Názorový rozdíl  se  objevuje  i  u  faktoru  písemné  formulace  stanovených  cílů  a 

norem. Pro učitelky má tento faktor větší důležitost než pro ředitelky škol, které jej považují  

naopak za nejméně důležitý.

Přesné časové omezení není oběma skupinami považováno za zásadní či důležité.
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II. Vedení a řízení

Graf č. 3 Jaké faktory zásadně ovlivňují vedení a řízení?
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Z celého  výzkumu  vyplývá,  že  právě  v oblasti  faktorů  ovlivňujících  vedení  a 

řízení se obě skupiny respondentů názorově nejvíce shodují.  Za velmi zásadní považují 

všichni respondenti vlastnosti a schopnosti ředitelky školy. U ředitelky školy se předpokládá 

jistý  způsob  vystupování  a  jednání  v souladu  s jejím  sociálním  postavením,  pozicí. 

Zaměstnanci očekávají potřebnou kvalifikaci, organizační a řídící předpoklady, jistou životní 

zkušenost,  ale  také  žádoucí  osobnostní  vlastnosti.  Úspěšnost  této  nelehké  role  spočívá 

v kvalitním plnění řady povinností, požadavků, úkolů. Členové týmu často předpokládají, že 

manažerské dovednosti jsou pro vedoucího přirozené. Ale nemusí tomu tak být vždy. Pravdou 

však je, že efektivnímu vedení a řízení se dá naučit a osvojit si ho. Ředitelka musí pracovat 

jak na svém osobnostním rozvoji (např. posílení sebekontroly), tak i na svých manažerských 

dovednostech (např. efektivní motivace podřízených).

Graf dále ukazuje, že dalším v pořadí důležitosti je pro obě respondentské skupiny 

faktor  efektivní  dělby práce, ředitelky se více přibližují  hodnotě zásadní.   Efektivní  dělba 

závisí na dobré organizaci v rozdělování úkolů a zároveň na vzájemné spolupráci členů týmu. 

Musí  mít  podobu  součinnosti  a  kooperace.  Je  nutné  vyřešit  nejasnosti  a  rozpory  v 

odpovědnosti za plnění úkolu. Aby dělba práce byla efektivní, musí každý přesně znát svou 

pracovní náplň, rozumět přidělenému úkolu a nést za něj odpovědnost.
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            Z výše uvedeného grafu vyplývá, že důležitým faktorem přibližujícím se hodnotám 

zásadním, je pro obě skupiny respondentů jistota dodržování pravidel, kde hodnoty učitelek 

jsou vyšší. Každý tým by měl mít stanoveny postupy a pravidla při plnění vytyčeného úkolu. 

V odborných  publikacích  je  doporučováno,  aby  se  na  stanovování  pravidel  spolupodíleli 

všichni členové týmu, protože tak je dříve přijmou za své. Pro obě skupiny respondentů je 

zásadní, aby bylo v týmu zajištěno dodržování stanovených pravidel. To musí zajistit vedení 

školy kontrolou a poskytováním zpětné vazby všem zúčastněným. Podmínkou ovšem je, že 

vedení je součástí týmu a platí pro něj stejná pravidla, která musí příkladně dodržovat, jinak 

nastane  v týmu  demotivující  atmosféra,  která  povede  k celkové  nechuti  stanovené  normy 

dodržovat. V konečném důsledku se tým může stát neefektivním až nefunkčním.

Obě skupiny respondentů považují za důležitou, ale ne zásadní významnost faktoru 

stanovení organizační struktury. Organizační struktura jasně vymezuje kompetence, pracovní 

náplně a povinnosti. Zároveň vyjadřuje přesné role a z toho vyplývající vymezení pracovního 

úkonu.  

Delegování  úkolů je  faktor,  který  se  umístil  na  stupnici  důležitosti  jako poslední, 

přičemž ředitelky mu přikládají větší důležitost než učitelky. Každý vedoucí pracovník si je 

vědom toho, že není schopen zastat všechnu práci sám, a proto je důležité, aby se obklopil 

takovými lidmi v týmu, kteří dané problematice rozumí a jsou schopni úkol na ně delegovaný 

splnit.  Je  nutné  si  uvědomit,  že  pokud úkol  svěříme  na starost  někomu dalšímu,  musíme 

srozumitelně vysvětlit co od něho vyžadujeme a jaké výsledky očekáváme. Ovšem musíme 

brát v úvahu, že pověřený pracovník vstoupí do problému se svými nápady a výsledek se 

může mírně odchylovat od našich původních představ.
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III. Motivace a stimulace

Graf. č. 4 Jaké faktory zásadně ovlivňují motivaci a stimulaci?
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Z grafu vyplývá, že obě skupiny respondentů shodně považují za důležitý faktor, 

který ovlivňuje motivaci a stimulaci členů týmu, možnost vlastní seberealizace. To znamená, 

že učitelky i ředitelky pracují  v mateřských školách především proto,  aby našly uplatnění, 

které jim přináší vnitřní uspokojení a možnost být pro tým prospěšný.  V Maslowově pojetí 

znamená  seberealizace  vlastní  potenciál  a  zároveň  vymezuje  směr,  kterým  by  se  měl 

seberozvoj uskutečňovat, aby odpovídal představám pozitivního života člověka. Dá se říci, že 

aby byla práce v týmu pro obě skupiny smysluplná je cílená na seberozvíjení, uspokojování 

vlastních duchovních potřeb a je koncipována tak, aby motivovala k překonávání překážek, 

k sebevzdělávání se v profesi a k osobnímu růstu.

Na to navazuje faktor jistoty práce, který je oběma skupinami respondentů hodnocen 

jako druhý důležitý faktor ovlivňující motivaci a stimulaci, učitelky  ho považují za důležitější 

než ředitelky. Z výsledků je patrné, že seberealizace je podmíněna jistotou pracovního místa. 

Pro dosahování maximálních výkonů v práci nesmí zaměstnanci cítit stres, že o práci přijdou 

a  tím  ohrozí  svojí  životaschopnost.  Práce  v primárním  stádiu  znamená  možnost  obživy, 

postarání  se  o  rodinu,  potomky.  Až  když  si  budou  jisti,  že  jsou  zaopatřeni,  mohou  se 

soustředit na vyšší cíle.
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Dále  graf  ukazuje,  že  faktor  samostatnosti považují  obě  skupiny  respondentů  za 

důležitý, přičemž učitelky přikládají samostatnosti při práci větší význam než ředitelky, což 

souvisí se seberealizací.

Hned za samostatností je faktor úspěchu.  Skupina A i B ho považuje za důležitý pro 

motivaci a stimulaci, ale není pro ně zcela zásadní. Pro obě strany je sice úspěch pozitivním 

výsledkem v úsilí o dosažení určitého cíle, ale je pro ně důležitější proces, který k němu může 

vést.

K názorové odlišnosti  dochází v hodnocení faktoru  hmotného ocenění. Zde kladou 

učitelky mnohem větší důraz na finanční stránku motivace než ředitelky. Je podstatné vědět, 

že hmotné ocenění má charakter stimulační a má ve zvyšování a udržování výkonnosti týmu 

jen krátkodobý efekt.

IV.  Interakce a komunikace

Graf č. 5 Jaké  faktory  zásadně  ovlivňují  týmovou  dynamiku  v oblasti  interakce  a 

komunikace?
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Z grafu vyplývá,  že názory vedení  a pedagogů na faktory,  které  zásadně ovlivňují 

interakci  a  komunikaci  v  týmu,  se  liší.  Ve  všech  faktorech  připisují  učitelky  podstatný 
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význam v možnosti působení na týmovou dynamiku.  Ředitelky mají zájem na výkonnosti 

týmu a záleží jim na vzájemné komunikaci členů, nesmí však opomenout zásadní důležitost 

pravidelné komunikace. Tým musí být od vedení srozumitelně informován o úkolech, cílech a 

vizích, aby nedocházelo k nepochopení informací, jejich nedostatečnému předávání a různým 

dezinformacím. Zaměstnanci mají potřebu s vedením konzultovat problémy, dostávat zpětnou 

vazbu při pracovním výkonu.  Ředitelka by si měla vyhradit pravidelnou dobu, v níž bude 

takováto  interakce  realizována.  Plánování  času  na  komunikaci  s týmem zajistí  vzájemnou 

informovanost o průběhu práce, vzniklých problémech, možných změnách, ke kterým mají 

možnost se obě strany vyjádřit. A právě pravidelnost takových to informačních schůzek je pro 

všechny členy týmu důležitá.

Po  pravidelnosti  v komunikaci  je  pro  respondenty  obou  skupin  důležité,  jakým 

způsobem  informace  dostávají.  Kladou  velký  důraz  na  funkčnost  informačního  toku. 

Ředitelky  musí  vědět,  že  informace  se  dostaly  ke  všem pracovníkům  a  hlavně,  že  byly 

zaznamenány jako důležité. Zároveň řadoví členové týmu musí být obeznámeni s tím, kde 

potřebné  informace  mohou  nalézt.  V publikacích  zabývajících  se  komunikačními 

dovednostmi je doporučováno nejen informace předávat ústně, ale zaznamenávat je i písemně, 

aby se členové týmu mohli k těmto datům kdykoliv vrátit a znovu si je prostudovat. Právě 

díky písemné formě nebude možno informace pozměňovat a jinak interpretovat. Ředitelky by 

si  měly  najít  svůj  styl  předávání  informací  a  to  takový,  aby  danému  týmu  vyhovoval  a 

splňoval požadavek funkčnosti. 

U  ostatních  faktorů  dochází  mezi  skupinami  respondentů  k odlišným  názorům. 

Učitelky kladou velký důraz na vzájemné pochopení, dále na společné řešení problémů a také 

na  možnosti  diskuse. Naopak ředitelky tomu důležitost  sice přikládají,  ale ne zásadní. Pro 

podřízené  členy  týmu  je  důležité  se  komunikace  zúčastňovat  a  dění  v týmu  ovlivňovat. 

K tomu potřebují, aby je vedení vyslechlo, potřebují cítit, že ředitel komunikuje právě s nimi, 

že vzájemně znají osobní styly komunikace, protože to jim pomůže k vzájemnému pochopení 

se.

Vedení  by  nemělo  za  jiným  názorem  a  případnou  kritikou  hledat  nechuť  či 

nepřátelství,  mělo  by  být  otevřené  k potřebám  učitelek,  mělo  by  usilovat  o  vyjasnění 

rozdílných  pohledů  mezi  účastníky  komunikačního  procesu.  Diskuse  a  objasnění  názorů 

bývají  přínosné pro obě strany a jistě vedou k lepšímu fungování týmu.  
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V. Pozice a role

Graf č. 6 Jaké faktory jsou zásadní v ovlivňování systému pozic a rolí?
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V hodnocení  důležitosti  faktorů  v oblasti  stanovení  pozic  a  rolí  se  shodují  ředitelky 

s učitelkami na tom, že je pro ně důležité stanovení přesných kompetencí, Výsledky přesahují 

důležitou  hodnotu.  To znamená,  že  respondenti  obou skupin  chtějí  přesně znát  modelové 

požadavky ve svém pracovním působení při plnění úkolů, aby mohli správně zastávat svou 

pracovní  pozici,  vykonávat  úkoly  vyplývající  z jejich  pracovní  a  týmové  role,  dosahovat 

žádoucí úrovně práce v týmu. Z názoru zkoumaných respondentů vyplývá, že pracovní tým 

by měl mít stanoven systém kompetencí pro dané role a pomocí něho dosahovat cílového 

stavu.   K dosažení  žádoucího  výkonu  týmu  a  výsledků  školy  je  nutné  vymezit  profesní 

kompetence  v týmu,  a  to  jako  kombinaci  vědomostí,  dovedností  a  pracovních  návyků  a 

zároveň způsob žádoucího jednání a chování v daných pozicích.

Za  důležitý  faktor  ovlivňující  týmovou  dynamiku  považují  zástupci  obou 

skupin přizpůsobení  cílů   reálným možnostem jednotlivců,  ředitelky přikládají  větší  důraz. 

Týmové  role  nelze  přiřazovat  lidem  bez  znalostí  jejich  základních  osobnostních 

charakteristik.  Každý  jedinec  se  už  narodí  s určitými  osobnostními  vlastnostmi,  které  se 

nedají  změnit.   V týmu mohou být  jak lidé extrovertní,  kteří  čerpají  energii  zvenčí,  tak i 

introverti,  kteří  energii  čerpají  ze  sebe.  Nikdo  není  lepší  ani  horší.  Ředitelka  by  měla 

rozpoznat typologii svých zaměstnanců, podle toho sestavovat tým a vlastnosti lidí využívat 
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ku prospěchu jeho fungování a výkonnosti. Rozhodně by neměla ztrácet čas s ideou, že lidi 

změní nebo přetvoří pro určenou roli.

Z grafu vyplývá, že mezi skupinami respondentů panuje odlišný názor v otázce osobního 

rozvoje. Z pohledu  ředitelek  je  tento  faktor  hodnocen  jako  důležitý,  naopak  učitelky  mu 

takovou důležitost  nepřikládají.  Ředitelky by měly u učitelek posilovat zájem o zvyšování 

vědomostí  a  dovedností,  které  jsou  důležité  pro  určitou  pracovní  pozici.  K efektivnímu 

zvyšování  pracovního  výkonu  týmu,  úspěšnému  zvládnutí  vytyčených  cílů  a  vizí  týmu 

přispívá  osobní  rozvoj  členů  týmu  a  zvyšování  jejich  kvalifikace.  V oboru  předškolní 

pedagogiky  to  znamená  zvyšování  stupně  zaměření  a  kvality  školního  vzdělávání,  tedy 

stupňování rozsahu profesní praxe a zkušeností. 

Za důležitý faktor, na který nekladou obě skupiny důraz v ovlivňování týmové dynamiky, 

je stabilita hierarchie týmu a znalost vlastních možností. Přesto všichni členové týmu, ať je to 

ředitelka  nebo  učitelka  musejí  společně  usilovat  o  vytvoření  stabilní hierarchie 

pozic v organizaci, aby nedocházelo ke konfliktům a  vnitřním bojům o pozice. S tím souvisí i 

rozpoznání, zda mají členové týmu na danou pozici potřebné znalosti, dovednosti a dispozice. 

VI.  Fáze vývoje

Graf č. 7 Jaké faktory jsou zásadní v ovlivňování fází vývoje?
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V této oblasti  týmové dynamiky dochází  v průměru ke shodě v názorech obou 

skupin. 

Obě skupiny se shodly, že  vzájemná podpora v týmu je důležitá pro ovlivňování dynamiky 

týmu.  Z  toho  vyplývá,  že  při  pracovním  nasazení  jsou  ředitelky  i  učitelky  ochotny  si 

vzájemně pomáhat, společně řešit vyvstalé problémy, snažit se podržet ve chvílích neúspěchu 

a povzbuzovat k dalšímu překonávání překážek. 

Jako mnohem významnější vidí ředitelky v jasně definovaném smyslu týmu, proč tým 

vznikl a co se od něj očekává, jaký je důvod práce týmu, zda trvat ve spolupráci určitého 

týmu, nebo ho obměnit či postavit nový. Při změně v týmu musí vedoucí uklidnit počáteční 

chaos  ve  skupině  a  reagovat  na  aktuální  požadavky  systému,  je  potřeba  udat  směr  úsilí 

jednotlivců a získat si jejich důvěru k svým úmyslům. Dále je nutné zajistit stabilní podmínky 

v systému,  srozumitelně  definovat  procesy  a  zdroje,  stanovit  vize,  cíle  a  úkoly,  vysvětlit 

týmové  role  a  zavést  systém  kontrol  a  hodnocení.  Pak  může  teprve  předávat  úkoly  a 

motivovat  k efektivnímu dosažení  výsledků.  Úsilí  ředitelky  by mělo  směřovat  k vytvoření 

synergické skupiny – týmu, která společně sdílí myšlenky, hodnoty a cíle, kde jedinci zvládají 

své  role.  Správným  vedením  a  motivováním  využívat  silných  stránek  týmových  členů, 

využívat různých úhlů pohledů, názorů a zaměřit tak tým na dosažení cíle. 

Na  to  navazuje  hodnocení  faktoru  vysoké  intenzity  spolupráce,  kterou  vidí  sice 

ředitelky jako důležitou, ale učitelky jí přikládají důraz o něco větší. Práce v týmu je výhodná 

pro  nezbytnou  spolupráci  všech  zúčastněných,  v týmu  je  každý  potřebný,  každý  má  své 

svěřené úkoly a přesto všichni musejí tzv. táhnout za jeden provaz. Je proto nutné, aby za 

přijatými cíly kráčeli všichni společně a vzájemně spolupracovali.

Dodržování stanovených kompetencí je vyhodnoceno jako méně důležité ředitelkami, 

učitelky  považují  zkoumaný  faktor  jako  důležitý,  ale  ne  zásadní.  Přesto  je  nutné  tyto 

kompetence  přesně  stanovit,  aby  každý  znal  náplň  své  práce  v  týmu  a  tak  mohlo  dojít 

k smysluplné dělbě práce. 

41



VII. Atmosféra v týmu

Graf č. 8 Který faktor je zásadní v ovlivňování atmosféry v týmu?
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Z grafu  vyplývá,  že  názory  vedení  a  pedagogů  na  faktory,  které  zásadně  ovlivňují 

atmosféru  v týmu,  se  poměrně  liší.  Učitelky  považují  všechny  uvedené  faktory  za 

významnější  než  ředitelky.  Ředitelky  neshledávají  atmosféru  v týmu  jako  nejdůležitější 

determinant v ovlivňování týmové dynamiky. Pouze morální oporu hodnotí jako důležitou. 

Učitelkám  velmi  záleží  na  vztazích  v  týmu  pracovníků.  V  pracovním  prostředí  se 

atmosféra  projevuje  soudržností,  vzájemnou  tolerancí,  snášenlivostí  a  přizpůsobivostí. 

Zřetelně působí na výkonnost učitelek, na jejich motivaci k plnění daných úkolů, usměrňuje 

případné  problémové  situace  a  jejich  řešení,  ovlivňuje  vztahy  mezi  pedagogy,  podporuje 

spolupráci.

Učitelky nejvíce vyzdvihly zásadní důležitost morální opory v pracovním procesu. Je pro 

ně  velmi  podstatné,  aby se  na  pracovišti  dodržovaly  morální  zásady.  Jednání  nejen  mezi 

řadovými  učitelkami,  ale  i  ředitelkami  by  měla  probíhat  podle  etických  norem  a 

s dodržováním zásad slušného chování. Případné konflikty by měly obě strany řešit na úrovni 

morálních a etických principů. Protože učitelky tráví ve škole mnoho času, potřebují se mezi 

sebou cítit  dobře,  chtějí  mít  jistotu,  že když bude mít  některá z nich s pracovním úkolem 

problém, nebude ponižována, nebude cítit výsměch, ale naopak bude jí z pedagogického týmu 

nabídnuta pomoc a povzbuzení. Aby pedagogové měli chuť trávit spolu pracovní čas, musí se 
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vzájemně respektovat, musí být schopni požádat o pomoc a také pomoc poskytnout, pak se 

jim bude dobře spolupracovat.  K tomuto faktu by ředitelky měly přihlížet a nastavit normy 

morálního a etického chování na pracovišti, třeba jen v nepsané podobě. 

Jak zmiňuji výše, členové pedagogického týmu tráví v práci hodně času, a proto chtějí 

svůj  pracovní  čas  trávit  v příjemném  prostředí,  prostředí  neohrožujícím  zdraví.  Učitelky 

zmiňují  příjemné  prostředí jako důležitý  faktor  ovlivňující  týmovou  dynamiku.  Pro  práci 

učitelek  je  důležitá  úroveň  materiálních  podmínek,  úroveň  prostoru,  zařízení,  pomůcek, 

osvětlení, fyzická a psychická zátěž apod. Ředitelky by měly zajistit takové prostředí, které 

bude učitelkám vyhovovat a poskytovat potřebné zázemí pro výkon pracovních povinností.

 Z grafu  vyplývá,  že  dalším důležitějším faktorem pro učitelky  než  ředitelky  je  pocit 

bezpečí v     kolektivu  . Je nesporné, že na pracovišti, kde se cítí člověk bezpečně, bude častěji a 

raději, než v prostředí, kde se bude cítit ohrožen a nebude mít možnost být sám sebou. Pokud 

učitelky pracují ve školách, kde je jim dobře, dá se očekávat, že budou i lépe motivovány.

Faktor  atraktivnosti  práce byl  učitelkami  shledán  důležitým,  není  však  pokládán  za 

zásadní. Jisté je, že učitelka mateřské školy je specifické zaměstnání, které může dělat pouze 

ten, pro koho je tato práce atraktivní a nabízí mu prostor pro seberealizaci. Učitelka, které se 

náplň práce nelíbí, nebude nikdy dobrá, ani kdyby pracovala v nejlepším týmu, a naopak bude 

výkony pedagogického týmu brzdit.

4 ZÁVĚR

Hlavním cílem mé  závěrečné  bakalářské  práce  bylo  rozkrýt  téma  faktorů  zásadně 

ovlivňujících dynamiku pedagogického týmu v prostředí mateřské školy. Hledala jsem shody 

v  názorech  ředitelek  a  učitelek  mateřských  škol  na  týmovou  dynamiku  a  především 

vyhledávala zásadní faktory, které jí mohou ovlivňovat. Z výsledků jsem se snažila vyvodit 

určité návody pro zvýšení efektivnosti práce týmu pomocí týmové dynamiky.

Závěrečná práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a výzkumné.

           V teoretické části jsem se snažila objasnit všeobecnou charakteristiku týmové práce, 

její ovlivňování pomocí týmové dynamiky, kdy se ze skupiny stává tým. 

           Ve výzkumné části porovnávám faktory ovlivňující týmovou dynamiku z pohledu 

dvou stran. Na jedné straně jsou zkoumány názory ředitelek mateřských škol a na druhé straně 

názory učitelek.
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           Ke splnění stanoveného cíle jsem zvolila metodu dotazníkového šetření a vyhodnotila  

aritmetickým průměrem shodné, ale i odlišné názory na danou problematiku.

Graf č. 9 Výsledky názorů na zásadní faktory ovlivňující týmovou dynamiku
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Týmová dynamika má velký vliv na dění v pedagogických týmech mateřských škol a 

na jejich členy, kterými jsou učitelky a ředitelky. Prvky, které týmovou dynamikou hýbou, se 

neustále mění a vzájemně na sebe působí. Každý tým v mateřských školách je jedinečný, má 

svojí vlastní dynamiku, protože na něj působí rozmanité síly. Výsledky výzkumu ukazují, že 

si  ředitelky  i  učitelky  mateřských  škol  tuto  skutečnost  uvědomují  a  faktory  ovlivňující 

týmovou dynamiku pro ně nejsou okrajové a nedůležité. 

          Mým cílem bylo najít takové faktory, které ředitelky i učitelky považují za zásadní. 

Vycházím ze skutečnosti, že pokud se v respondetských skupinách objeví shoda názorů, je to 

zásadní  veličina  pro  využití  v praktickém  ovlivňování  týmů  mateřských  škol,  k  dosažení 

efektivnějších  výsledků.  Nabízím  několik  návodů,  jak  výsledků  využít  v praktickém 

ovlivňování týmové dynamiky. 

Obě skupiny se shodují  v názoru na faktory,  které  působí  na vedení a řízení  .   

Považují je za velmi důležité pro ovlivňování týmové dynamiky - výsledky se nejvíce 

přibližují téměř k hodnotě zásadní. Z podrobnějšího šetření vyplývá, že nejdůležitější jsou 

pro  všechny  respondenty  vlastnosti  a  schopnosti  ředitelky  školy.  Vedení  a  řízení 

v mateřských školách si vyžaduje kvalifikovanost,  potřebné organizační schopnosti a řídící 
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předpoklady,  zkušenosti,  ale  také  žádoucí  osobnostní  vlastnosti.  Úspěšnost  spočívá 

v kvalitním plnění řady povinností, požadavků a úkolů. Ředitelka musí soustavně pracovat na 

osobnostním i profesním rozvoji, aby zajistila efektivní plnění úkolů.

K názorové shodě došlo též u faktorů ovlivňujících plnění a dodržování cílů a 

norem. Je překvapivé, že tento soubor faktorů  nepovažují ředitelky ani učitelky za zásadní 

pro ovlivňování dynamiky, výsledky nedosahují ani hodnotě důležité.

Další shodující se zkoumanou oblastí byly faktory působící na fáze vývoje týmu, 

kde výsledky přesahují hodnotu důležitou. U učitelek dominuje názor, že důležitým činitelem 

působícím  na  fáze  rozvoje  je  vzájemná  podpora  v týmu.  Z toho  vyplývá,  že  je  potřeba 

podporovat  a  umožňovat  vzájemnou  pomoc,  vzniklé  problémy  řešit  společně,  otevřeně 

komunikovat o úkolech, důvěřovat si a společně překonávat překážky. Ředitelky apelují na 

význam jasného definování smyslu a účelu týmu. Zde je nutné si uvědomit, že aby tým byl 

týmem, musí všichni jeho členové znát význam vzniku týmu a cíle, k němuž směřuje. Pokud 

to nebude jasné, tým je nefunkční, neefektivní a míří k zániku.

 Rozdílné názory se objevují při posuzování motivace a stimulace.  Učitelky hodnotí 

soubor  těchto  faktorů  jako  více  důležitý  než  ředitelky.  Atmosféra  v týmu  je  hodnocena 

učitelkami oproti ředitelkám jako více důležitá.  Výsledky skupiny A nedosahují ani hodnoty 

důležité.  Interakci  a  komunikaci  vyhodnotily  ředitelky  jako  důležitou,  ale  učitelky  se 

přibližují  hodnotě  zásadní  a  přikládají  jí  největší  význam  v     celkovém  výběru  z     faktorů   

zásadně  ovlivňujících  týmovou  dynamiku hned  po  faktoru  ovlivňující  vedení  a  řízení 

Z výsledků vyplývá, že ředitelky musí učitelky srozumitelně informovat o úkolech, měly by 

konzultovat  problémy  s učitelkami  a  dávat  jim  zpětnou  vazbu.   Komunikační  teorie 

doporučují vyhradit pravidelnou dobu, v níž bude takováto interakce realizována. Plánování 

času na komunikaci  s týmem zajistí  vzájemnou informovanost o průběhu práce, vzniklých 

problémech, možných změnách, ke kterým mají možnost se obě strany vyjádřit.

 

Na základě výzkumného šetření doporučuji vedoucím pracovníkům ve školství, aby se 

podrobně zabývaly problematikou týmové dynamiky,  soustavně si rozšiřovaly  vědomosti  a 

znalosti o zmiňovaném tématu, využívali je ve své další praxi a efektivně tak řídili týmovou 

dynamiku svého pedagogického týmu v mateřské škole. 

Myslím, že se mi podařilo naplnit cíl, který jsem si pro svou bakalářskou práci stanovila. 

Podařilo se mi najít alespoň jeden  shodný názor obou skupin na faktory, které zásadně 
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působí na dynamiku týmů v prostředí mateřských škol a těmi jsou faktory, které působí 

na vedení a řízení týmu.

Shodné názory  ředitelek  a  učitelek  na  faktory,  které  jsou  důležité  v  ovlivňování  týmové 

dynamiky -    jsou  faktory působící  na fáze vývoje týmu a faktory působící  na cíle  a 

normy -  tyto se však nepřibližují k hodnotě zásadní.

           Dílčím cílem práce bylo upozornit na rozdílné názory v jednotlivých oblastech 

faktorů ovlivňujících týmovou dynamiku. K největším rozdílům došlo v pohledu na atmosféru 

týmu a interakci a komunikaci.

Tato práce může být inspirací ředitelkám MŠ, které hledají způsoby, jak zefektivnit práci 

svého pedagogického týmu a odstranit nedostatky v jeho fungování.
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Příloha č. 1: Dotazník

Vážené kolegyně,
chtěla  bych  Vás  požádat  o  spolupráci  při  provádění  výzkumu,  jehož  výsledky 

zanalyzují  chápání  podstaty  týmové  práce  v  prostředí  mateřských  škol.  Součástí  tohoto 
výzkumu je následující dotazník, který bude pečlivě zpracován pro potřeby závěrečné práce 
na téma Týmová práce – týmová dynamika v prostředí  mateřských škol.  Výsledky budou 
použity pouze pro účely studia (nikde se neobjeví Vaše jméno), což Vám zaručuje absolutní 
diskrétnost. 

Cílem  závěrečné  práce  je  rozkrýt  téma  faktorů  ovlivňující  týmovou  dynamiku  v 
oblasti týmové práce v praxi, chtěla bych upozornit a zachytit rozdílný pohled dvou stran v 
týmu zastoupeném. První stranu zastupují ředitelky škol a druhou stranu představují učitelky 
pracující v mateřských školách.

Dílčím cílem práce  je  upozornit  na  možné  odlišné  názory,  srovnat  oblasti,  kde se 
názory k sobě přibližují a kde liší. Výsledkem by měl být manuál pro ředitelky mateřských 
škol,  který podá návod jak pracovat  s týmem a jak pomocí  týmové dynamiky ovlivňovat 
úspěšnost efektivního plnění stanovených cílů. 
Neexistuje špatná či správná odpověď, je důležitý Váš názor.
Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a důvěru.
Gabriela Tvrdková

Identifikační údaje (zakřížkujte)
Věková kategorie a dosažené vzdělání:
do 30 let 31 až 41 let 41 až 51 let 51 a více let SŠ VŠ

Ředitelka mateřské školy

Učitelka mateřské školy

V každé  sekci  (I-VIII)  ohodnoťte  známkami  jednotlivé  faktory  podle  toho,  do  jaké  míry 
vystihují Váš úsudek o důležitosti.

1 2 3 4 

4 = zásadní; 3 = důležitý; 2 = méně důležitý; 4 = okrajový

I.  Cíle a normy: Jaký faktor je zásadní pro plnění a dodržování cílů a norem?

1. Spoluúčast na stanovování úkolů
2. Písemná formulace stanovených 

cílů a norem
3. Přesné časové omezení cíle
4. Znalost průběžných výsledků
5. Splnitelnost stanovených cílů
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II. Vedení a řízení: Jaké faktory zásadně ovlivňují vedení a řízení?

1. Jistota dodržování pravidel
2. Znalost rozhodovacích 

pravomocí
3. Stanovení organizační struktury
4. Delegování úkolů
5. Efektivní dělba práce

III. Motivace a stimulace: Jaké faktory zásadně ovlivňují motivaci a stimulaci?

1. Jistota práce
2. Hmotné ocenění
3. Samostatnost
4. Seberealizace
5. Úspěch

IV. Interakce a komunikace: Jaké faktory zásadně ovlivňují týmovou dynamiku v oblasti 
interakce a komunikace?

1. Pravidelná komunikace vedení a 
zaměstnance

2. Společně řešit problémy
3. Kvalitní informační tok
4. Možnost diskuse
5. Vzájemné pochopení

V. Pozice a role: Jaké faktory jsou zásadní v ovlivňování systému pozic a rolí?

1. Stanovení přesných kompetencí
2. Přizpůsobení cílů k reálným 

možnostem jednotlivců
3. Stabilní hierarchie pozic
4. Znalost vlastních možností
5. Osobní rozvoj

50



VI. Fáze vývoje: Jaké faktory jsou zásadní v ovlivňování fází vývoje?

1. Vzájemná podpora při plnění 
úkolů

2. Dělba odpovědnosti za výsledky
3. Spolupráce při plnění úkolu
4. Jasně definování společného 

účelu týmu
5. Dodržování stanovených 

kompetencí v týmu

VII. Atmosféra v týmu: Jaký faktor je zásadní v ovlivňování atmosféry v týmu?

1. Morální opora 
2. Přátelské vazby
3. Pocit bezpečí v kolektivu
4. Atraktivnost práce
5. Příjemné prostředí
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Příloha č. 2: Zpracování výsledků šetření

Souhrnná tabulka výsledků

 Vedení Pedagogové

Cíle a normy 2,866 2,814

Vedení a řízení 3,57 3,616

Motivace a stimulace 3,116 3,33
Interakce a 
komunikace 3,31 3,566

Pozice a role 3,152 3,012

Fáze vývoje 3,176 3,214

Atmosféra v týmu 2,904 3,29

Graf č. 9 Výsledky názorů na zásadní faktory ovlivňující týmovou dynamiku

2
2,2
2,4
2,6
2,8

3
3,2
3,4
3,6
3,8

4

Vedení

Pedagogové
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