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Abstrakt 

 

Název:     Sestavení a ověření teambuildingového programu pro středoškolské studenty  

 

Cíle:  Hlavním cílem je sestavit a ověřit teambuildingový program pro zlepšení 

atmosféry a komunikace ve vybrané třídě střední školy. 

 

Metody:   V práci byly pouţity rozličné metody. Pro zjišťování atmosféry ve třídě byl 

pouţit dotazník. Pro zmapování vztahů bylo pouţito sociometrické šetření a pro 

doplnění informací potřebných k sestavení teambuildingového programu byl vyuţit 

rozhovor. 

      

Výsledky:  Program ve stávající vytvořené podobě byl hodnocen pozitivně, měl 

efekt na zlepšení komunikace, stmelení týmu atd. Pro další konání programu byly 

sepsány poznámky ohledně vylepšení jednotlivých bodů, které by mohly vést k ještě 

lepším výsledkům. 

 

Klíčová slova: spolupráce, kolektiv, sociometrie, dotazník, rozhovor, středoškolští 

studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

Title: Compilation and Validation of the Teambuilding Program for High School 

Students. 

 

Objectives:  The main objective is the compilation and validation of the teambuilding 

program m for improving the atmosphere and communication in a selected high school 

class. 

 

 

Methods: Different methods were used In this bachelor thesis. For detecting 

atmosphere in the high school class a questionnaire was used. Sociometric investigation 

was used for mapping relations and an interview was used for completion of 

information necessary for the compilation of the teambuilding program.  

 

 

Results: It was detected that the program in its current form fulfils expectations. For 

further usage notes were written regarding improvement in particular areas which 

should lead to better results. 

 

Keywords:  cooperation, team, sociometric, questionnaire, interview, high school 

students. 
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1 ÚVOD 
 

Teambuilding je v současné době velmi atraktivní slovo.  Kaţdý manaţer v jakékoliv 

firmě ví, o čem je řeč. Většina z nich se s ním jiţ setkala v praxi a nechala svůj pracovní 

tým nějakou teambuildingovou akci podstoupit. Tyto akce stojí nemalé peníze, 

avšak jejich stoupající počet, a zároveň rostoucí počet firem organizující podobné 

programy, ukazuje, ţe to nejsou peníze vynaloţené pro nic za nic. Je jen 

na zaměstnavateli, aby si vybral program, který jeho potřebám a finančním prostředkům 

vyhovuje nejvíce.  

Podobné programy utuţují kolektiv, podporují komunikaci a zlepšují vztahy. To vše je 

bezpochyby v pracovních skupinách velmi důleţité, proto aby se lidé cítili v práci 

příjemně a odváděli dobré výkony. Co kdyţ se ale budeme bavit o jiných skupinách, 

ve kterých je taktéţ důleţitý dobrý kolektiv, komunikace a vztahy, ale jejich finanční 

moţnosti jsou daleko omezenější? Je řeč o školních třídách. 

Mezi firmami a školami je významný rozdíl. Pokud se firma rozhodne, ţe je pro ni 

uspořádání teambuildingového programu prospěšné, vyčlení na něj finance. Ve školství 

to není tak snadné. Rozpočet je napjatý, škola je závislá na přidělovaných financích 

a stmelovací akce jsou luxus, který si obvykle nemůţe dovolit. I z tohoto důvodu byla 

tato práce zaměřena na střední školy. Má za cíl dokázat, ţe i kdyţ je program 

s nulovými náklady, můţe mít výsledky. Celý program je vytvořen tak, aby školu, 

ani studenty nijak finančně nezatíţil a přesto pomohl utuţit kolektiv dané třídy. 

Bylo by báječné, kdyby se touto prací inspirovali další školy a na vlastní kůţi 

vyzkoušeli, ţe teambuildingové akce nejsou jen zábava, ale ţe pomocí důmyslného 

zařazení aktivit účastníci rozvíjí své komunikační dovednosti, zlepšují vztahy a učí 

se vypořádávat s různými problémy.  
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1  Cíl bakalářské práce:  

Hlavním cílem je sestavit a ověřit teambuildingový program pro zlepšení atmosféry 

a komunikace ve vybrané středoškolské třídě. 

2.2  Úkoly:  

1.) Objasnění základních pojmů a metodických postupů. 

2.) Prostudovat odbornou literaturu a různé programy a na základě získaných informací, 

doporučení vyučujících a vlastních zkušeností sestavit originální program. 

3.) Zkonstruovat dotazník. 

4.) Diagnostikování vzájemných vztahů účastníků za účelem napomoci učitelům 

při individualizaci pedagogického přístupu ke studentům. 

5.) Realizovat program s průběţnou zpětnou vazbou. 

6.) Zjistit vzájemné vztahy ve třídě po akci. 

7.) Porovnat výsledky před a po akci a vytvořit sociogram.  

8.) Navrhnout zlepšení programu. 

 

2.3  Definice teambuilding 

 

Je mnoho definic pojmu teambuilding. Pro potřeby této práce byly zvoleny dvě 

definice, které popisují různé pohledy na teambuilding. První definice od Mohauptové 

(2009) se zaměřuje na komunikaci a spolupráci, které má být pomocí teambuildingu 

dosaţeno. „Teambuilding se zaměřuje na rozvoj spolupráce, zvládání náročných 

situací, efektivní práci a komunikaci v přímém spojení s rozborem a uvědoměním si 

fungování skupiny a vědomým plánováním změn s cílem zvýšit efektivitu týmu.“ 

(Mohauptová, 2009. Str. 21) Druhá definice hovoří o postavení lídra skupiny: „Hlavním 

cílem je zlepšit celkový výkon organizace prostřednictvím zlepšení výkonnosti 

jednotlivých skupin. Pozornost se zaměřuje na pracovní postupy a mezilidské vztahy, 

zvláště na úlohu lídra ve vztahu k ostatním členům skupiny.“ (Cejthamer, Dědina., 

2010. Str. 254) 
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 Vzhledem k zaměření práce na středoškolské studenty, konkrétně na studenty prvního 

ročníku, je vyzdviţení lídra velmi důleţité. Jedná se o věkovou kategorii pohybující 

se okolo patnácti let. V tomto věku není výjimkou, ţe se lidé ve třídách rozřazují 

do pomyslných skupin lídrů a outsiderů. Pokud se však správně určí lídr skupiny, můţe 

s ním např. učitel velmi účinně pracovat.   

2.4  Tým a pracovní skupina 

 

Většina publikací se zabývá skupinami spolupracovníků, kteří mají lépe či efektivněji 

plnit zadané pracovní úkoly. Obvyklým cílem u pracovní skupiny je přeměnit ji 

na spolupracující tým. Přičemţ se vychází z jisté charakteristiky týmu: 

- má časově omezený projekt, 

- počet členů je přibliţně sedm, 

- rovnoprávné postavení členů, 

- vlastní, všemi respektovaná pravidla, 

- jasně vymezené role a odpovědnosti, 

- uvědomovaný společný cíl a sdílená vůle tohoto cíle dosáhnout, 

- jednoznačná a efektivní komunikace a účelné řešení konfliktů, 

- schopnost reflexe a hodnocení procesu práce, 

- klima důvěry a otevřenosti. 

(Mohauptová, 2009) 

Skupina, na níţ se zaměřuje tato práce, je však poměrně specifická. Nejedná 

se o pracovní kolektiv, nýbrţ o středoškolskou třídu. Proto jiţ v počátku odpadají určité 

charakteristické rysy týmu, uvedené výše. Jako např. počet členů, časově omezený 

projekt nebo jasně vymezené role a odpovědnosti. Ani zbylé body nebyly na začátku 

příliš splňovány. Výchozím bodem byla jakási skupina lidí. Cílem teambuildingového 

programu, i této práce, bylo tento stav změnit k lepšímu, tedy posunout se od skupiny 

směrem k týmu. 

Na první ročník střední školy na začátku daleko více sedí definice pro pracovní skupinu. 

„Pracovní skupina jsou lidé jednoho pracoviště, spjatí společnou činností, vnitřní 

strukturou sociálních rolí a jednotným vedením.“ 

(Nový, Surynek, 2006)  
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Pokud bychom to měli transformovat na školní třídu, byla by to skupina lidí v jedné 

třídě, spjatá společnou činností, tedy školní docházkou a učením. O sociálních rolích 

se blíţe píše v kapitole 2.4.1 Rozdělení rolí a pod jednotným vedením si můţeme 

představit učitelský sbor a ředitele. 

Z pracovní skupiny se můţe stát tým, ale rozhodně to není podmínkou. Pokud se jiţ 

týmem stane, je několik bodů, které by, podle Barnese (2002), správně fungující tým 

měl splnit. 

Potřeba rozmanitosti - je potřeba, aby tým byl tvořen individualitami. Platí to hlavně 

pro pracovní kolektivy, kdy je to důleţité např. kvůli rozdílným nápadům. 

Potřeba bezpečí – pokud panuje ve skupině strach a podezíravost je to velká bariéra 

k efektivní kooperaci. Mezi členy týmu by měla vládnout důvěra, respekt a otevřenost. 

 Potřeba sdílených závazků – myslí se tím nutnost spolupráce. Zejména pokud se něco 

nedaří nebo se vyskytne nějaký problém. 

Potřeba týmové identity – členové týmu by měli být na svůj tým pyšní a mít v něm 

pocit sounáleţitosti. 

Potřeba důvěry – celý tým by měl být zaloţen na upřímnosti a úctě. 

Potřeba neustálého vývoje – tým by se měl neustále vyvíjet a měnit, stejně jako jeho 

členové, jinak se stane neflexibilním a neefektivním. 

Tyto „poučky“ jsou myšleny zejména pro pracovní skupinu, ale jde je bez problému 

vztáhnout i na školní třídu. 

 

2.4.1  Rozdělení rolí 

 

Existují různé způsoby rozdělení rolí v týmu nebo ve skupině. V pracovním kolektivu 

se často pouţívá rozdělení podle Margerisona a McCanna. (1995) 

Zpravodaj – poradce (Reporter, Adviser): Shromaţďuje informace a výstiţně je 

formuluje. 

Tvůrce – inovátor (Creator, Innovator): Vymýšlí nové nápady a způsoby, jak pracovat. 

Průzkumník – překladatel (Explorer, Promoter): Přebírá nápady a předkládá je jiným. 
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Hodnotitel – rozvíječ (Acssessor, Developer): Rovněţ přebírá nápady, ale upravuje je 

tak, aby fungovaly v praxi. 

Iniciátor – organizátor (Thruster, Organizer): Stará se o splnění úkolů, klade důraz na 

cíle, termíny a rozpočty. 

Producent (Concluder, Producer): Sestavuje plány a systémy norem tak, aby se 

zabezpečilo splnění úkolů. 

Kontrolor – inspektor (Controller, Inspector): Soustředí se na detaily a na dodrţování 

pravidel a směrnic. 

Podporovatel – udržovatel (Upholder, Maintainer): Vede a pomáhá při plnění norem. 

Graficky rozdělení vypadá takto: 

 

Obr. 1 – Grafické rozdělení rolí 

TMS WORLDWIDE. Team Management Systems. [online]. ©1995 – 2015 [cit. 2015-10-13]. 

Dostupné z: http://www.tmsworldwide.com/tms07.html 

 

Další rozdělení je jednodušší a moţná lépe odpovídá profilu školní třídy a tedy i této 

práci:  

Alfa: neformální vůdce týmu, nejaktivnější člen imponující ostatním. Je respektován 

a mívá určité charisma. 

http://www.tmsworldwide.com/tms07.html
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Beta: expert se specifickými předpoklady pro konkrétní typ činností. 

Gama: většina členů. Jsou přizpůsobivý, nechají se vést a snadno se ztotoţňují 

svůdcem, tedy Alfou. 

Omega: bývá to „outsider“, okrajová pozice. Tento jedinec nebývá příliš oblíbený 

ostatními členy týmu. 

Role obětního beránka: není vhodné, aby byla v týmu obsazena. 

 

2.5  Sociometrie 

 

Velmi důleţitou metodou pro vyhodnocení vztahů mezi studenty před a po akci je 

sociometrie. Podle Sociologického slovníku je sociometrie označení metody měření 

sociálních vztahů ve skupině (Jandourek, 2007). Dle Kohoutka (2009) se pomocí této 

metody zjišťují vztahy mezi jednotlivými studenty a také postavení jednotlivce v daném 

kolektivu. Přesněji, se zjišťují sítě sympatií a antipatií mezi členy skupiny a to 

především podle ochoty či neochoty jedince s ostatními jedinci sdílet určitou činnost. 

(Havlík, 1993) Tato metoda je velmi přínosná pro další práci se zkoumanou skupinou, 

v tomto případě třídou. Neocenitelné jsou pak tyto informace pro učitele pracující 

s danou třídou.  

„Sociometrie je chápána jako základní technika (diagnostický postup), která slouží 

k zjišťování, popisu a analýze směru a intenzity preference v mezilidských vztazích 

v malých sociálních skupinách. Odhaluje neformální vztahy ve třídě (vzájemné sympatie 

a antipatie, skupinky, role žáků - např. sociální izolace), tzv. sociální strukturu třídy.“ 

(Friedlová K. aj., 2012. Str. 18)  

Znalost klimatu školní třídy je prvním krokem k moţnosti ovlivňování klimatu třídy. 

Celosvětové zkušenosti naznačují, ţe klima třídy je moţné pomocí vhodných 

intervenčních kroků ovlivňovat. Podmínkou úspěšné intervence je spolupráce všech 

aktérů, tedy učitelů i ţáků. (Čáp, Mareš, 2007). 

Podle Friedlové a spol. se pouţívá sociometrie pro optimalizaci vztahů ve třídě 

a pro zlepšení efektivity výuky. Optimalizace vztahů se můţe dosáhnout pomocí 

zlepšení postavení jednotlivých studentů. Pokud učitel ví, kteří jedinci jsou odmítaní 

či izolovaní, můţe správným působením ovlivňovat mínění třídy právě o těchto 
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jedincích. Pokud jde o konkrétní případ, můţe vyčleňované jedince pojit s vůdčími 

a oblíbenými typy studentů, ať uţ pomocí zasedacího pořádku či na školních výletech. 

Zlepšení efektivnosti výuky se opět vztahuje k zapojení outsiderů do oblíbenějšího 

kolektivu, např. utvářením vhodně sestavených pracovních skupin. Předpokladem je, 

ţe čím více se budou stýkat s lídrem/lídry třídy, tím více zapadnou do kolektivu. Pokud 

budou lépe přijímáni, budou více projevovat své názory a budou pro celý kolektiv, třídu 

i své sebevědomí přínosnější. 

Aby však všechny tyto přínosy mohly být naplněny, je třeba dbát na správnou formulaci 

otázek, přičemţ určující je vţdy to, jaký je cíl sociometrického šetření. Dále je důleţitá 

volba vhodných kritérií, podle nichţ si mají dotazovaní vybírat. Můţe to být kritérium 

pracovní, kritérium osobních sympatií nebo třeba důvěra. A poslední důleţitou částí je 

vyhodnocení.  (Pauknerová, 2012) 

Hlavním výstupem sociometrie je sociometrická matice. Při jejím sestavováním jsme 

postupovali dle Petruska (1969). Bliţší popis je v kapitole 3.3.2.3 Sociometrie. 

Na sociometrickou matici můţe navazovat sociogram. Sociogram různou formou, 

například koncentrickým kruhem, podává obraz o vzájemných vztazích v malé skupině, 

jako je školní třída nebo pracovní skupina. (Konečný, 2009). Je to obrazec, 

který vyuţívá data z matice. Je vhodný hlavně pro menší skupiny, ideálně do přibliţně 

deseti aţ dvanáctičlenné skupiny. Dají se z něho vyčíst role, které náleţí jednotlivým 

členům skupiny. Dle Jandourka (2007) jsou to tyto role: 

Sociometrická hvězda – jedinec, který obdrţel především pozitivní hlasy. Dá se 

povaţovat za vůdce dané skupiny. 

Černá ovce – je opakem hvězdy. Je to jedinec, který obdrţel především negativní hlasy. 

Opoziční vůdce – do této role je obsazen jedinec, který obdrţel druhý největší počet 

pozitivních hlasů. 

Ježek – osoba vyjadřující především negativní.  

Izolát – člověk, který ani nedává, ani nedostává hlasy, ať uţ pozitivní, či negativní.    

Šedivá myš – jedinec, který dává pouze pozitivní hlasy, sám však nedostává ţádné 

hlasy. 
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2.6  Organizování teambuildingové akce 

 

Před tím, neţ se člověk pustí do bezhlavého organizování celé akce, by si měl ujasnit 

určité otázky. Prioritní otázka je cíl celé akce. Tedy proč se akce bude konat. Důleţité je 

také určit jaká bude cílová skupina. Další metou, kterou je třeba si ujasnit, je budoucí 

obsah celé akce. Předposlední otázkou nutnou k zodpovězení je otázka na metodu. 

Podle Mohauptové (2009) existují tři metody práce, které se vztahují na jednotlivce i na 

skupiny. 

 První metodou je koučování. Jedná se o konkrétní situaci, kterou je jednotlivec nebo 

tým provázen za podpory či vedení kouče. Jedná se o hledání optimálního řešení 

problematické situace.  

Druhou metodou je učení záţitkem. Vyuţívají se při něm různorodé záţitkové aktivity a 

účastník/účastníci se učí ze získaných zkušeností. Často se pouţívá pro stmelení 

skupiny. 

Třetí metodou je vzdělávání nebo školení. Jedná se o rozšiřování jiţ nabytých znalostí 

či pouţívání novějších technik. Hlavním cílem této metody je efektivnější vykonávání 

práce a pracovních úkolů.  

Poslední otázkou, kterou bychom si měli poloţit před organizováním celé akce je, zda 

si akci budeme organizovat sami, nebo vyuţijeme sluţeb organizátora. 

V této práci byla pouţita druhá metoda, tedy učení záţitkem. Bude proto rozebrána více 

neţ zbylé dvě metody. 

 

2.3.1  Učení zážitkem 

Kouzlo této metody spočívá ve skupinovém učení. Kaţdý ve skupině můţe přispět 

svým názorem či úhlem pohledu a obohacuje tím zbytek skupiny. 

Často je vyuţívána pro zlepšení vztahů a lepší spolupráci. Učení záţitkem se dá shrnout 

do určitého cyklu. Asi nejznámějším cyklem učení je Kolbův cyklus. „Zachycuje 

proces integrace, začlenění nové zkušenosti do repertoáru chování a její další 

propracování, aby chování mohlo být efektivnější.“  (Hroník, 2007. Str. 48). Má čtyři 

fáze, které vidíme na obrázku níţe. Učení bývá nejefektivnější, pokud se proţijí 
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všechny fáze, ale cyklus můţe být samozřejmě i různě modifikován. Spirála uprostřed 

vyznačuje ţádoucí opakování pro další neznámé situace. Fáze se také mohou zobecnit 

na fázi proţívání (konkrétní záţitek), fázi vnímání (uváţlivé pozorování), fázi myšlení 

(abstraktní teoretizování) a fázi konání (aktivní zkoušení). (Hroník, 20007) 

 

 Obr. 2 -  Kolbův učební cyklus (Šimeček, 2014) dostupné 

z http://it.pedf.cuni.cz/strstud/edutech/2014-Simecek_html_edu/  

Učení záţitkem, v teambuildingovém programu pouţitém pro účely této bakalářské práce, 

probíhalo hlavně na úrovni komunikace a řešení problému.  

 

2.6  Příprava teambuildingové akce 

 

Vzhledem k jedinečnosti a rozdílnosti jednotlivých akcí jsou i kroky k jejich přípravě 

různé, ale „kostra“ celé přípravy by měla zůstat přibliţně stejná. Podle Mohauptové 

(2009) existují čtyři kroky, které by se neměly opomíjet.  

1. Zadání 

2. Analýza 

3. Organizační příprava 

4. Informace o kurzu účastníka 

Zadání znamená vyjasnění, proč chci akci pořádat a jaký z ní má plynout výsledek. 

Při analýze by měla být určena situace ve skupině, která pomůţe dostat se k tomu, proč 

http://it.pedf.cuni.cz/strstud/edutech/2014-Simecek_html_edu/
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je program pro danou skupinu potřeba. A podle této analýzy by se měla odvíjet příprava 

programu. 

Organizační příprava bývá poměrně náročná, pokud se jedná o vícedenní programy. 

Musí se zajistit ubytování, prostory, občerstvení apod.  V případě tohoto konkrétního 

programu se z organizačního hlediska jednalo o zajištění prostor, občerstvení probíhalo 

ve školní jídelně a vzhledem k délce programu, odpadla potřeba ubytování. 

Do organizace bylo přiřazeno ještě zajištění pomůcek ke konání aktivit. 

Posledním bodem je informování. Informování bylo pojato z části motivační formou. 

Motivace cílila na zdůraznění faktu pro účastníky, ţe nebudou absolvovat výuku, 

ale místo ní bude právě teambuildingový program. Tato cesta se u studentů osvědčila 

a zajistilo to dobrou náladu uţ z počátku akce. 
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3  PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.3  Metodika práce:  

 

3.3.1  Popis výzkumného souboru:  

Teambuildingový program realizovaný v této bakalářské práci je zaměřen 

na středoškolské studenty. Konkrétně na studenty prvního ročníku střední zemědělské 

školy. Studentů bylo v dané třídě 18. Věk respondentů se pohyboval mezi 15 a 17 roky. 

Chlapci a dívky byli rovnoměrně zastoupeni v počtu devět a devět.  

Výzkumný soubor můţeme označit jako záměrný. Záměrně byli zvoleni studenti 

prvního ročníku střední školy, protoţe jejich vztahy nejsou ještě tolik utuţené, jako je 

tomu u studentů vyšších ročníků, a rozdíl před a po absolvování akce můţe být více 

patrný. Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem byla zvolena kvůli příhodné 

lokalitě a po projevení zájmu ze strany vedení školy.  

 

3.3.2  Použité metody:  

 

3.3.2.1  Sestavení programu: 

 

Na základě poznatků z literatury (Neuman J., Mazal F., Hrkal J. a Hanuš R., aj.), 

vlastních zkušeností a konzultací byl sestaven teambuildingový program. Konzultace 

probíhaly s učiteli střední zemědělské školy, s ředitelem a také s Mgr. Vladimírou 

Martínkovou, která pracuje jako učitelka na nymburském gymnáziu a má s podobným 

typem programů bohaté zkušenosti. Od ní byly čerpány některé hry, které nemají 

uvedený zdroj (např. hra s názvem Mnohonoţky). Kromě hlavní kostry programu bylo 

nutné zařadit i náhradní aktivity pro případ špatného počasí nebo nedodrţení časového 

harmonogramu. 

Byl vznesen poţadavek na několik cílů, kterých by mělo být díky programu dosaţeno. 

Podle těchto cílů byly vybírány aktivity do sestavovaného programu. Jednalo 

se o poţadavky na zlepšení komunikace, spolupráce, lepší a hlubší poznání mezi 

spoluţáky. Byl stanoven i hlavní cíl zlepšit vztahy ve třídě. Posledním poţadavkem 
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bylo, vylepšit postavení outsiderů ve třídě, čehoţ mělo být dosaţeno absolvováním 

celého programu jako celku.   

Program akce včetně časového harmonogramu se nachází v přílohách. Začátek byl 

stanoven na 8:30 ráno, přibliţný konec pak v 14:30, coţ odpovídalo rozvrhu dané třídy 

pro příslušný den. Jako první bylo na řadě představení mé osoby a účelu konání akce. 

Po představení následovalo vyplňování dotazníků. Po vyplnění dotazníků začaly 

připravené aktivity.  Veškeré aktivity jsou podrobně rozebrány v kapitole 4.1 Popis 

aktivit programu. 

Účastníci byli poţádáni o zhodnocení kaţdé jednotlivé aktivity. Existuje mnoho podob 

zhodnocení, jako např. jedním slovem, výrazem obličeje (tzv. smajlíci), palci, barevnou 

škálou nebo pomocí bodujících prstů (Reitmayerová, Broumová, 2007). Pro účely této 

práce byl vybrán nenáročný, ale vypovídající způsob hodnocení pomocí palců. Palec 

dolu vyjadřuje nespokojenost s aktivitou, popřípadě to, ţe se účastníkovi v aktivitě 

nedařilo. Palec vodorovně je symbol pro uspokojivý průběh a palec vzhůru značí 

spokojenost účastníka.  

3.3.2.2  Metoda dotazování:  

V této bakalářské práci byla mimo jiné pouţita metoda dotazování a to konkrétně 

osobní a písemné dotazování. Osobní dotazování jsem uplatňovala na učitele, písemné 

pak před a po akci na studenty. 

Osobní dotazování bylo vedeno jako neformální rozhovor za účelem zjištění přání 

a očekávání učitelů od dané akce. Neformální rozhovory byly vedeny se třemi osobami 

-  dva učitelé a ředitel školy. Všichni tři měli podobné představy o konání akce. Jelikoţ 

rozhovory přímo ovlivnily skladbu programu, jsou bezprostředně uvedeny i jejich 

výsledky. 

Ředitel školy měl hodně praktické poznámky. Mimo kladené otázky na program se sám 

ptal na dobu trvání programu a moţné protaţení doby trvání. Další jeho otázka 

směřovala k prostorám, tedy jaké prostory a kolik jich bude potřeba. S navrhovaným 

řešením jedné třídy a venkovního hřiště byl spokojen. Zejména podporoval začlenění 

outdoorových aktivit do programu. Tázal se i na míru hluku, která bude při akci 

vyvinuta a zda to nenaruší průběh ostatních vyučovaných hodin. Bylo mu odpovězeno, 

ţe při akci se neočekává nadměrný hluk, ale přesto bylo poţádáno o odlehlejší třídu, 

aby se eliminovalo riziko vyrušování vyučování. Rozhovor trval přibliţně půl hodiny.  
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Další rozhovor probíhal s třídním učitelem. Ten jiţ byl delší. Probíhal v rozmezí 

přibliţně osmdesáti aţ devadesáti minut. Jednalo se výhradně o otázky ohledně náplně 

programu. Učitel byl tázán, co by od programu očekával a co by se mělo ve třídě 

zlepšit. Prvním poţadavkem bylo, aby to studenty bavilo. Následoval seznam aktivit, 

které by se v programu vyskytovat neměly. Jednalo se zejména o sportovně laděné hry 

a aktivity vyţadující přílišný tělesný kontakt. Škola není sportovně zaměřená a mohlo 

by to u některých studentů vyvolat odpor nejen k dané aktivitě, ale i k celému 

programu. Zjišťovaná byla i mentální úroveň studentů. Bylo řečeno, ţe by se neměla 

pouţívat příliš sloţitá slova, vše by se mělo řádně vysvětlit a klidně několikrát, 

protoţe studenti jsou občas nesoustředění. Jako rychlou kontrolu je dobré se ptát, zda je 

vše jasné a vytvořit přátelskou atmosféru, aby se nebáli zeptat. Nakonec byl učitel 

poţádán o přidělení několika dobrovolníků z řad starších studentů. Ţádosti bylo 

vyhověno a na realizaci programu bylo přiděleno šest starších studentů z maturitního 

ročníku. 

Poslední rozhovor byl vykonán s učitelem, který ve škole zastává i roli výchovného 

poradce. Rozhovor se ubíral velmi podobným směrem, jako s třídním učitelem, ale doba 

trvání byla asi o třicet minut kratší. Na rozdíl od třídního učitele zazněl navíc poţadavek 

na seznamovací nebo icebreakingové hry a aktivity. Zejména, aby objevili koníčky 

a zájmy svých spoluţáků a to jim případně pomohlo ve sbliţování a komunikaci. Byla 

jsem také upozorněna, ať u zjišťovacích her nepouţívám otázky na rodinný stav rodičů.   

Písemné dotazování bylo formou strukturovaného dotazníku. V dotazníku bylo pouţito 

13 otázek. První tři otázky byly identifikační a směřovaly ke specifikaci studenta, 

tzn. věk, pohlaví, jméno. V dotazníku se nacházely i poměrně osobní otázky, proto bylo 

respondentům umoţněno si zvolit libovolnou přezdívku, pod kterou dotazník 

vyplňovali. Zbytek otázek byl konstruován tak, aby se na ně dalo odpovědět 

pětistupňovou škálou 0-4, kdy 0 bylo rezolutně souhlasím, 1 znamenala souhlasím, 

2 nemohu se rozhodnout, 3 nesouhlasím a 4 rezolutně nesouhlasím. Stupnice v rozmezí 

0-4 byla zvolena kvůli jejímu méně častému výskytu, oproti stupnici 1-5. Mělo tím být 

dosaţeno toho, ţe se respondent bude muset trochu více zamyslet nad svým 

hodnocením a nebude dávat „klasickou“ střední cestu, tedy 3, v obvyklejší stupnici 1-5. 

Bylo tedy pouţito téměř standardních posuzovacích škál zaměřených zejména na 

zjištění pocitů respondenta k třídě jako celku. 
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Pilotáž byla nahrazena kontrolou u třídního učitele zapojované třídy. Pilotáţ 

by vzhledem k povaze otázek v dotazníku byla pro osoby, které nejsou součástí dané 

třídy, bezpředmětná. Kontrola měla ověřit, zda jsou otázky pro ţáky srozumitelné 

a správně poloţené, popřípadě, zda nejsou matoucí. 

 

3.3.2.3  Sociometrie:  

 

Je několik moţností jak vyuţívat sociometrii pro získání výsledků. Jde o pozorování 

skupiny při určité činnosti, kdy se pozorují vůdčí sklony jedinců, komunikativnost 

či snášenlivost. Tato metoda byla pouţita jako kontrolní metoda. Při různých aktivitách 

byli pozorováni studenti. Hlavní pozorované skutečnosti byly: vůdčí osobnosti, 

vyčleňované osoby, schopnost spolupráce či zapojování do kolektivu aj. 

Další metodou vyuţívanou v sociometrii a pouţitou v této bakalářské práci je 

sociometrický dotazník. Respondentům se písemně poloţí jednoduchá a srozumitelná 

otázka. Tato otázka můţe mít mnoho podob, ale závěry by měly být stejné. V této 

bakalářské práci byla pouţita otázka: Koho, ze svých spoluţáků, bys pozval na svou 

oslavu narozenin? Ale existují i různé modifikace např. S kým bys rád spolupracoval 

na školním projektu? S kým, ze svých spoluţáků, bys rád trávil volný čas? Apod. 

Mohou být pouţity i negativní otázky. Tato pozitivní otázka byla pouţita zejména 

proto, aby se zjistily vzájemné sympatie či antipatie mezi spoluţáky. Pokud by 

se jednalo o pracovní kolektiv či skupinu, bylo by vhodné zvolit jinou otázku, popřípadě 

i více otázek i s negativní variantou. Z výsledků by se pak snáze diagnostikovaly různé 

typy rolí, které mohou být v kolektivu obsazeny.  

Odpovědi mohou být otevřené nebo se mohou pouţívat různé značky, čísla apod. 

Pro lepší transparentnost a srozumitelnost výsledků bylo pro tuto bakalářskou práci 

zvoleno hodnocení o třech stupních, které byly graficky znázorněny. Prvním stupněm, 

symbolizující pozvání spoluţáka bylo znaménko plus (+), druhý stupeň byl neutrální. 

Pokud si respondent nebyl jist svými pocity ohledně některého svého spoluţáka, nechal 

políčko prázdné. Posledním stupněm bylo negativní hodnocení v podobě znaménka 

mínus (-). To symbolizovalo nevoli nad účastí daného spoluţáka na své oslavě. 

Respondenti dostali papír s předtištěnými jmény svých spoluţáků a kaţdého označili 

příslušným symbolem.  Počet vybraných spoluţáků nebyl nijak omezen.  
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Tato metoda, byla vyhodnocena pomocí neuspořádané matice. V konstrukci matice bylo 

postupováno dle Petruska (1969): 

 1. Jednotlivci byli označeni jiným jménem a seřazeni dle abecedy.  

2. Byla sestrojena tabulka, do níţ byly zapsány šifry tak, ţe jejich pořadí ve sloupcích 

a řádcích bylo stejné.  

3. Hlavní diagonála byla proškrtnuta.  

4. Do řádků byly zaneseny výběry, které daná osoba provedla. 

 5. Ve sloupcích se tímto objevily obdrţené výběry.  

6. Na pravé straně byla provedena sumace provedených voleb a na spodu tabulky 

sumace obdrţených voleb.  

7. Vedle tabulky byly zapsány sumace vzájemných výběrů.   

Navíc bylo přidáno barevné vyjádření jednostranných či vzájemných sympatií. Více 

informací je uvedeno přímo u matice v kapitole 4.3 Sociometrie – výsledky. 

Dalším výstupem ze sociometrického dotazníku, pouţitým v této bakalářské práci, 

je sociogram. U menších skupin se do sociogramu dají zařadit všechny volby, pomocí 

šipek a čar mezi respondenty. Obvykle se pouţívá obousměrná šipka s plnou čárou 

pro vzájemné sympatie. Jednosměrná šipka s plnou čárou pro jednosměrné sympatie 

a šipka s přerušovanou čárou pro antipatie (Jandourek, 2007). V této bakalářské práci je, 

z důvodu velkého počtu studentů, uveden sociogram, který znázorňuje pouze vzájemné 

pozitivní vazby.  

Posledním výstupem ze sociometrického dotazníku jsou sociometrické indexy. Jedná 

se o kvantitativní vyjádření výsledků sociometrického šetření (Chráska, 2007). Budou 

pouţity indexy individuální a jeden skupinový.  

  

3.3.3  Sběr dat:  

 

Po organizačním upřesnění akce s učiteli byl sestaven za pomoci odborných publikací, 

zaměřených na týmové aktivity nebo hry v přírodě, poţadavků učitelů a mých záměrů, 

časový rozvrh s konkrétními aktivitami teambuildingového programu. Ten byl následně 
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konzultován a schválen pracovníkem střední zemědělské školy, konkrétně třídním 

učitelem třídy, která se měla programu účastnit.  

Následně byl zkonstruován dotazník, který byl předloţen v téměř totoţné podobě 

bezprostředně před akcí a týden po akci. Dotazník vyplňovaný po akci, obsahoval navíc 

otázku ohledně hodnocení celé akce pomocí stejné škály, která byla pouţita 

v předchozích otázkách dotazníku.  

Vţdy před vyplňováním dotazníků byl respondentům vysvětlen účel a důvod 

vyplňování a byli seznámeni s instrukcemi. Vyplňovali ho ve školní třídě tak, 

aby nemohli nahlíţet do cizích dotazníků, coţ by mohlo, vzhledem k povaze 

vyplňovaných otázek, nejen narušit výsledky, ale také hrubě poškodit vztahy ve třídě.  
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4.  VÝSLEDKY 
 

4.1  Popis aktivit programu 

 

Program obsahoval osmnáct her a tři rezervní. Z rezervních her byla vyuţita pouze 

jedna, s názvem Místo po mé pravici. U her jsou popsána pravidla, účel her v podobě 

hlavních a vedlejších cílů a hodnocení. Hodnocení je obvykle dvojí – můj subjektivní 

názor a názor účastníků. U některých her, obvykle těch, které mají horší hodnocení, 

je popis doplněn o krátký rozhovor s účastníkem, kterému se aktivita nelíbila, za účelem 

zjištění důvodu nelibosti. Pro lepší přehlednost je u popisu aktivit a jejich výsledků 

navrţeno i doporučení, v podobě krátkého komentáře, pro podobné programy. 

 

4.1.1  Nejrychlejší hra na jména: (Neuman, 1998) 

Hlavní cíl: Zapamatovat si jména účastníků. 

Vedlejší cíl: icebreaking, navození atmosféry, procvičování paměti.   

Doba trvání dle literatury: 15 minut. 

Nejprve se vysvětlí pro motivaci, ţe jde o pokus sehrát nejrychlejší hru na světě. Náplní 

této hry je, aby zazněla všechna (křestní) jména zúčastněných. Sedí se obvykle v kruhu 

a kaţdý řekne jméno svého souseda, pokud ho neví, soused mu ho musí pošeptat 

a dotyčný ho řekne nahlas. Na akci bylo vyuţito i rozšíření této hry, kdy dobrovolník 

sám řekne jména všech v kruhu. Dobrovolníků se našlo několik a aktivita byla 

několikrát zopakována. 

Hodnocení účastníků: Velmi pozitivní, konkrétně sedmnácti palců vzhůru a jeden 

vodorovný. 

Mé hodnocení: Hra byla rychlá a měla spád, proto se dala několikrát opakovat. Kaţdý 

pokus byl lepší a lepší. Zarazilo mě, ţe ačkoliv spolu studenti proţili uţ poměrně 

dlouhý čas v jedné třídě, neznali se úplně všichni navzájem. I proto byla aktivita 

ku prospěchu. Po hře panovala uvolněnější atmosféra. 
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Mé doporučení pro příště: Ideální začáteční hra zejména pro skupiny, které se ještě 

tolik neznají. Naopak hra není vhodná pro menší kolektivy, které uţ delší dobu 

spolupracují. 

 

4.1.2  Krok vpřed: (Bakalář, 1989) 

Hlavní cíl: Seznamování. 

Vedlejší cíl: Rozehřívání, icebreaking. 

Doba trvání dle literatury: 20 minut. V programu byla naplánována a také zvládnuta 

rychleji. 

Je to hra na seznámení a poznání spoluúčastníků. Celá se odehrává v půlkruhu, 

aby na sebe všichni dobře viděli. Byly pokládány předem připravené otázky, 

jako např. Kdo má domácí zvíře? Kdo hraje na hudební nástroj? Kdo se těšil do prváku? 

Kdo rád čte sci-fi? Kdo má vlastní pokoj? atd. Kaţdý koho se otázka týkala, udělal krok 

směrem dovnitř kruhu. Účastníci se navzájem prohlédli a zařadili se zpět na své místo. 

Celkem bylo poloţeno 25 otázek.  

Hodnocení účastníků: Hodnocení této aktivity bylo stejné jako u předchozí, tedy velmi 

pozitivní. 

Mé hodnocení: Hra nebyla tak akční, jako předchozí, jelikoţ nešlo o rychlost, 

ani soutěţ. Přesto hru hodnotím pozitivně. Účastníky evidentně bavilo dozvídat se nové 

informace o svých spoluţácích.  

Mé doporučení pro příště: Pro příště bych ráda připravila více osobnějších otázek, 

typu „Těšili jste se do prváku?“, přímo na danou skupinu.  

 

4.1.3  Lovci podpisů:   

Hlavní cíl: Seznamování 

Vedlejší cíl: Komunikace, rozehřívání, icebreaking, trénování paměti. 

Doba trvání: Přibliţně 15 minut. 

Před začátkem této hry byli účastníci upozorněni, ţe se část hry vztahuje ke hře 

předchozí. Kaţdý dostal list papíru, na kterém byly napsány otázky podobné 
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jako v předchozí hře a některé byly totoţné. Účelem bylo, aby si více namáhali paměť 

a vzpomínali, kdo vystupoval z řady na jakou otázku a tím dosáhli rychlejšího vyplnění 

vlastního listu a také zapamatování získaných informací o svých spoluţácích. Cílem 

bylo nashromáţdit co nejrychleji podpis někoho jiného do řádku, se kterým 

se podpisovatel ztotoţnil. 

Hodnocení účastníků: Nashromáţdily se pouze dva palce vzhůru. Jedenáct lidí ukázalo 

vodorovný palec a pět lidí obrátilo palec dolu. 

Mé hodnocení: U této aktivity se ukázal jako důleţitý faktor zpětná vazba v podobě 

zdvihnutých palců. Účastníci působili aktivně, ale po zpětném hodnocení se ukázalo, 

ţe hra pro ně nebyla příliš zábavná. Bylo proto poloţeno několik otázek v rámci zpětné 

vazby a vesměs se ukázalo, ţe hra pro ně byla málo akční, byla zdlouhavá a neměla 

spád. 

Mé doporučení pro příště: Pro příští akci proto doporučuji buď ze hry udělat soutěţ, 

a zváţit i hmotnou odměnu. Popřípadě tuto hru úplně vyřadit a nahradit ji jinou 

aktivitou. 

4.1.4 Gordický uzel: (Mazal, 2000) 

Hlavní cíl: Spolupráce 

Vedlejší cíl: Obratnost, kontakt s ostatními, tvořivost, moţnost jiţ pozorovat jedince 

se sklony k vůdcovství. 

Doba trvání: Aktivita byla naplánovaná na 20 minut, ale zvládla se rychleji. 

Po sérii seznamovacích her se program pomalu přesunul k hrám kooperačním. 

Konkrétně v této hře jsou i prvky fyzického kontaktu a obratnosti. Vytvoří se kruh, 

kdy se účastníci dotýkají rameny a mají zavřené oči. Podle pokynů organizátora 

se napřáhne nejprve levá ruka a chytí se s rukou někoho jiného a poté pravá ruka, 

se kterou se udělá totéţ. Poté mohou účastníci oči otevřít a začít rozmotávat. K této hře 

byl přizván třídní učitel, aby si všímal osob, které se při vytváření strategie rozmotávání 

nejvíce angaţují. Postupně si tak mohl utvářet obrázek lídra třídy, coţ je pak uţitečné 

při práci s celým kolektivem. 

Hodnocení účastníků: Bylo poměrně pozitivní. Vyskytlo se dvanáct palců nahoru, 

čtyři vodorovné a dva palce dolu.  
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Mé hodnocení: Hra byla akční, několikrát se opakovala ve snaze zlepšit se. Většinu 

účastníků hra bavila, zejména chlapci byli nadšeni. Tázala jsem se dvou děvčat, 

která dala palce dolů, proč se jim aktivita nelíbila. Obě přiznaly, ţe jim vadil tělesný 

kontakt s ostatními účastníky.  

Mé doporučení pro příště: Tuto hru bych rozhodně zachovala, moţná bych zváţila 

její posun dál od začátku programu. Popřípadě bych účastníky rozdělila na menší 

skupiny, aby nebyl tělesný kontakt limitující.   

 

4.1.5  Mnohonožky: 

 

Hlavní cíl: komunikace, spolupráce. 

Vedlejší cíl: pohybová aktivita, řešení problému. 

Doba trvání: Hra byla naplánovaná na 20 minut plus pět minut na vysvětlení. 

Soutěţící se rozdělili do dvou stejně početných týmů, tedy devět a devět. Nejprve jsem 

rozdělení provedla já, jako organizátor, později si aktéři sami vyţádali opakování, 

při rozdělení na dívky a chlapce. 

Připravili si pro kaţdého člena týmu jednu ţidli. Ţidle poskládali za sebe, přičemţ první 

ţidle byla v co nejvzdálenější části třídy u stěny.  

Cílem bylo přenést jednotlivé ţidle na opačnou stranu třídy. Všichni zúčastnění museli 

stát neustále na ţidlích a vymyslet způsob, jak přenášet ţidle a skládat je za sebe, 

aby se co nejrychleji dostali k cíli. Navíc bylo určeno pravidlo, ţe se mluvit můţe 

jen při počáteční taktické poradě. Po zahájení přenášení se nesmělo jiţ říct ani slovo 

a taktéţ přenášení ţidlí muselo probíhat naprosto bezhlučně. Pokud bylo pravidlo 

o hluku porušeno, byla aktérům sebrána jedna ţidle.  

Hodnocení účastníků: Tato hra měla pravděpodobně největší úspěch. Všichni 

se aktivně zapojovali a velmi dobře se bavili. Oficiální hodnocení sice zní devět palců 

nahoru a devět dolu, ale to bylo zapříčiněno tím, ţe vyhrály dívky a chlapci 

své rozhořčení dali najevo palci dolu. Avšak na otázky, jak se jim to líbilo, odpovídali 

nadšeně a dokonce dívkám slíbili odvetu.  

Mé hodnocení: Hru rozhodně doporučuji zachovat v programu. Nikdo neměl výtky 

a všichni se bavili.  
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Mé doporučení pro příště: Hra mohla mít klidně ještě jedno opakování. 

 

Obr. č. 3: Hra s názvem Mnohonoţky po prvním opakování. Vlastní zdroj. 

 

4.1.6  Místo po mé pravici: (Hermochová, 2003a) 

Hlavní cíl: Lepší seznámení členů skupiny. 

Vedlejší cíl: Rozehřátí, kontakt, komunikace. 

Doba trvání dle literatury: 10 minut.  

Jedna z rezervních her. Obsahově by měla být zařazena dříve, jelikoţ jde spíše 

o seznamovací hru, ale v celkovém kontextu to nebyl zas takový problém. Naopak 

to vypadalo, ţe studenti po akční hře rádi uvítali hru klidnější. Účastníci se posadí 

na ţidle do kruhu. Po pravé ruce vedoucího je volné místo, na které bude zvát někoho 

dalšího větou: „Místo po mé pravici je volné. Chci, aby tam seděl… doplnit jméno…, 

protoţe …doplnit důvod.“ Účastníci mají moţnost se dozvědět něco o tom, jak je vidí 

ostatní.  

Hodnocení účastníků: Hra byla hodnocena pozitivně. Dostala šestnáct palců nahoru 

a dva vodorovně. 

Mé hodnocení: Všichni vypadali, ţe se baví. Na začátku byli všichni nervózní, 

kdyţ měli promluvit před celou třídou a někoho si vybrat. Pozitivní bylo, ţe postupem 
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času si na sebe zvykali a uţ jim vyjádření svého názoru nedělalo takový problém a byli 

uvolněnější. 

Mé doporučení pro příště: Hru bych „povýšila“ z rezervní aktivity na plnohodnotnou 

součást programu, jen bych změnila její zařazení. 

Po skončení této aktivity následoval oběd, coţ pro časový harmonogram znamenalo půl 

hodinovou pauzu. Po této odmlce se celé konání přesunulo na venkovní hřiště střední 

zemědělské školy. Zde byly provedeny poslední společné hry, konkrétně Ulička důvěry 

a Ostrov, a následovalo rozdělení do skupin, coţ je popsáno níţe.   

4.1.7  Ostrov:  (Hermochová, 2003b) 

Hlavní cíl: Spolupráce 

Vedlejší cíl: Řešení problému, tělesný kontakt, komunikace. 

Doba trvání dle literatury: 10 minut. V tomto programu byla hra vykonávána déle. 

Doporučený je pevný podstavec, na který budou mít za úkol se všichni vměstnat. 

Pro tuto akci byl vyuţit provaz, který se dle potřeby zvětšoval či zmenšoval. 

U této akce uţ byla patrná nutnost tělesného kontaktu a tři děvčata se odmítla hry 

účastnit. Samozřejmostí je respektovat v takovýchto situacích rozhodnutí účastníka 

a za ţádných okolností jej do aktivity nenutit. Přesto, ţe se nezúčastnila, 

jejich hodnocení bylo pozitivní, protoţe je údajně i bavilo pozorovat snaţení ostatních.  

Hodnocení účastníků: Šestnáct palců nahoru a dva vodorovné. 

Mé hodnocení: Potěšilo mě, ţe aktivita byla zábavná i pro pouze vizuální vjemy. 

Studenti byli aktivní a plně vtaţení do hry. Většině tělesný kontakt nevadil. 

Mé doporučení pro příště: Zkusila bych namátkově vytvořit týmy a udělat celou 

aktivitu jako soutěţ se stopováním času. Slibuji si od toho i eliminaci odmítavých 

postojů k aktivitě. Doufám, ţe budou cítit jistou zodpovědnost k týmu a nebude 

pro ně tak lehké účast ve hře odmítnout, ale to je jen má domněnka.   

 

4.1.8  Ulička důvěry: (Neumann, 1998) 

Hlavní cíl: Důvěra 

Vedlejší cíl: Odvaha, odhad situace 



32 
 

Doba trvání dle literatury: 15 minut 

Vytvoří se dvě řady stojící proti sobě asi na 80 cm. A necháme, ať na střídačku předpaţí 

své ruce. Zkontroluje se, zda někdo nemá řetízky, hodinky či náramky. 

Vše z bezpečnostních důvodů. Poţádáme prvního dobrovolníka, aby si stoupl asi 15 m 

před řadu. Ptáme se, zda jsou všichni připraveni a pak odstartujeme běh dobrovolníka. 

Předpaţené ruce se těsně před ním zvedají. Ideální by bylo, aby se tohoto cvičení 

zúčastnili všichni, ale samozřejmě nikoho nutit nemůţeme. Byly tu dvě dívky, 

které se odmítly účastnit. 

Hodnocení účastníků: Všichni, kdo se aktivity zúčastnili, jí hodnotili palcem nahoru. 

Pouze dvě dívky, které účast odmítly, daly dva palce vodorovně. 

Mé hodnocení: Dlouho jsem váhala, jakým způsobem a zda vůbec aktivitu 

do programu zařadit. Jednak z bezpečnostních důvodů a jednak pro to, ţe program je 

poměrně krátký a studenti si nejspíš nemohli stihnout vytvořit uţší kontakt spojený 

s důvěrou za tak krátký čas. Nakonec jsem aktivitu zařadila a nelituji. Pro účastníky 

to byl adrenalin a někteří projevili i poměrně velkou důvěru ke svým spoluţákům.   

Mé doporučení pro příště: Původně jsem chtěla dělat uličku důvěry na začátku 

programu a na konci, abych mohla změřit, zda se důvěra mezi spoluţáky posílila, 

ale zpětně mi přijde nepředstavitelné, ţe bych přišla mezi skupinku nesmělých „prváků“ 

a rovnou je vrhla do takové aktivity. Pro příště bych zůstala u tohoto modelu. Zváţila 

bych i odsunutí aktivity blíţe ke konci. 

Po těchto hrách, které probíhaly za účasti všech najednou, se přešlo do další části 

programu, která se uskutečnila v týmech za účasti dvou kapitánů, kteří byli voleni z řad 

třídy. Řídila jsem se při tom pravidly pro volbu šéfa demokratickou volbou. „Volby jsou 

tajné a zveřejňujeme zásadně jen holé výsledky bez počtu hlasů a pořadí.“ (Hrkal, 

Hanuš, 2000. str. 23). Další moţnosti, dle těchto autorů, pro volbu šéfa nebo kapitána 

jsou nominace, kdy je určuje organizátor nebo rozdělení hrou. 

Bylo zvoleno rozdělení na dva týmy po devíti členech. Počet devíti členů je, 

alespoň podle Newtona (2013), hraničním počtem. Naopak ideální je číslo šest. Je lépe 

vidět, jak se kdo projevuje, jak tzv. tahá za provaz. Rozdělení týmů na dva, po devíti 

členech bylo z čistě praktického hlediska. Je to snazší a časově méně náročné, neţ tři 

týmy po šesti. Vzhledem k nepříliš velkým zkušenostem s pořádáním takovýchto akcí 
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se provedené rozdělení jevilo, jako nejvhodnější. Pro příští konání akce by mohlo být 

výzvou vyzkoušet i jiné varianty týmů, aby se mohli jednotlivci ještě lépe projevit.  

Kapitáni si pak zvolili podle indicií své spoluhráče do týmu. Kaţdý kapitán dostal papír, 

kde byly popsány disciplíny. Kapitáni si na základě svých znalostí o spoluţácích 

vybírají ty, o kterých si myslí, ţe budou na danou disciplínu nejvhodnější. U kaţdé 

disciplíny kapitán připíše jedno hlavní jméno a jedno záloţní, kdyby byla osoba 

na hlavním místě jiţ vybrána. Pokud je zabraná i druhá osoba, má dvacet vteřin 

na rozhodnutí, pokud to do časového limitu nestihl, jeho volba zbude nakonec. Účelem 

bylo, aby si nevybírali své kolegy jen podle jiţ získaných sympatií, 

ale aby se i zamysleli nad silnými stránkami všech ostatních. Pro volené to byl 

zase zajímavý pohled na to, jak je vidí ostatní a v čem si myslí, ţe jsou silní. Jednotlivé 

kategorie, do kterých byli spoluhráči kapitány voleni, zněly:  Bystrá hlava, Šikula, 

Silák, Logická mysl, Slovíčkář, Nejpozornější, Časový expert, Expert na cizí jazyky 

a Zemědělec level 100. 

Po rozdělení do druţstev následovaly aktivity:  

4.1.9  Slepý čtverec: (Neuman, 1998) 

Hlavní cíl: Řešení problému 

Vedlejší cíl: Spolupráce, komunikace, důvěra 

Doba trvání dle literatury: 30 minut. V tomto programu byla aktivita zvládnuta 

rychleji. 

Na tuto hru je potřeba delší lano nebo provaz a šátky pro zakrytí očí všem zúčastněným. 

V našem případě devíti lidem z jedné a následně druhé skupiny. Nezúčastněná skupina, 

pozoruje konání skupiny konkurenční. 

Po zavázání očí odvedeme kaţdého člena týmu k lanu, které mu vloţíme do ruky. 

Pokud všichni členové drţí lano, oznámí se úkol: Vytvořte z lana čtverec.  

Tato hra je zaloţena na řešení problému a zároveň je ideální na procvičení komunikace 

a spolupráce. Opět byl přizván, jako pozorovatel, třídní učitel, jelikoţ tu lehce vyniknou 

vůdčí osobnosti.   
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Hodnocení účastníků: Hra byla hodnocena šestnácti palci nahoru a dvěma palci dolu. 

Objevily se i názory, ţe zúčastněné více bavilo koukat se na konkurenční skupinu, 

neţ se účastnit. 

Mé hodnocení: Byla jsem ráda, ţe se objevily názory o tom, ţe je bavilo se na aktivitu 

i jen koukat. Je to pozitivum dané hry, jelikoţ se při této aktivitě daří úspěšně zabavit 

obě skupinky. 

Mé doporučení pro příště: Aktivitu určitě v programu ponechat. Více se zaměřit na 

soutěţní stránku hry – oznamovat časy, udělat z toho soutěţ, apod., moţná zařadit více 

opakování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4: Hromadná fotografie ve venkovních prostorách. Vlastní zdroj. 

 

4.1.10  Aktivity v družstvech 

 

Další aktivity byly zaloţeny na výběru kapitánů. Na kaţdou aktivitu byly přivolány dvě 

osoby, kaţdá z jednoho z týmů. Tyto aktivity jsou buď zcela vymyšlené, nebo okoukané 

z táborů, dětských her apod. Proto je prakticky nemoţné uvést jejich relevantní zdroj. 

Za kaţdou aktivitu, kterou jednotlivec vyhraje, získá pro svůj tým bod.  
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Týmy jsou pojmenované podle začátečních písmen jmen jejich kapitánů. Pro příští 

program bych ráda zařadila skupinovou poradu, s cílem vymyslet název pro své týmy. 

 

Bystrá hlava: 

Účastníci měli za úkol co nejrychleji rozluštit tři hádanky: 

 

1.) Bílá jako mléko je, tichem všechno přikryje. Auta, domy, stromy, lidi nikdo neuvidí. 

(Sníh) 

2.) Kdo bez štětce a bez barev obarví nám pestře les? (Podzim) 

3.) Má to klobouček, jednu noţičku, pěkně si sedí v mechu, v lesíčku? 

(Houba)  

Vyhrál tým A. 

Šikula: 

Zúčastnění měli za úkol, svou slabší rukou, přendat sirky z krabičky zpět tak, 

aby hlavičky směřovaly opačným směrem neţ původně. Vyhrál tým A. 

Pro siláky: 

Vyznačila se čára, která byla třicet centimetrů od vybrané zdi. Účastníci měli za úkol 

hodit figurkou z určené vzdálenosti tak, aby byla co nejblíţe vyznačené čáře. Vyhrál 

tým M. 

Logické řady: 

Aktivita na čas a hlavně na správnost. Soutěţící dostali tři číselné řady a měli do nich 

doplnit vţdy poslední číslo.  

1.) 8, 16, 24, 32, 40, 48,… (64) 

2.) 15, 16, 18, 21, 25, 30, 36,… (43) 

3.) 3, 6, 12, 24, 48, 96,… (192) 

Vyhrál tým A. 

Slovíčkaření: 

V této aktivitě bylo úkolem napsat na tabuli co nejvíce slov obsahující slovo „lup“. 

Časový limit byly dvě minuty. Vyhrál tým M. 

Nejpozornější: 

Zde bylo úkolem zapamatovat si a napsat co největší počet předmětů. Na podnose bylo 
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dvacet předmětů, na které se účastníci dívali čtyřicet vteřin. Pak se podnos zakryl 

a účastníci začali psát. Soutěţící s větším počtem napsaných správných předmětů 

vyhrál. V tomto případě vyhrál tým A. 

Časový expert: 

Cílem bylo co nejpřesněji odhadnout jednu minutu, aniţ by se koukali na hodinky, 

mobily apod. Přesnější byl člen týmu A. 

Expert na cizí jazyky: 

Soutěţící dostali papír s přeházenými světovými jazyky a pozdravy. Úkolem bylo 

správně přiřadit světový jazyk k pozdravu. Byla zvolena italština, portugalština, 

francouzština, latina, čeština, chorvatština, španělština, němčina a havajský pozdrav. 

Více správných výsledků měl člen týmu A. Stav činil 6:2. 

Zemědělec level 100: 

Poslední hra v tomto úseku. Zúčastnění měli za úkol rozpoznat zvířata a plodiny 

na obrázcích, které dostali. Jelikoţ bodové ohodnocení bylo poměrně nepříznivé 

pro tým M, coţ na ně působilo demotivujícím dojmem, bylo přistoupeno na to, 

ţe poslední hra je nejdůleţitější, jelikoţ se týká zemědělského zaměření. Vítěz tedy měl 

dostat čtyři body. Vyhrál tým M, coţ vedlo k remíze a zanechalo to pozitivní atmosféru 

na obou stranách.  Tato hra se začala, jako všechny předešlé, s dvěma jednotlivci, 

ale po určitém čase byl přizván celý tým. 

 

Doporučení pro příště: Vybrané aktivity v druţstvech udělat stejnou formou, 

jako Zemědělce level 100, tedy začít s vybraným jednotlivcem a po čase přizvat celý 

tým. Udrţí to celý tým po celou dobu v pozoru a všichni si budou moci vyzkoušet 

danou aktivitu. 

 

4.1.11  Erb: (Neuman, 1998) 

Hlavní cíl: Tvořivost. 

Vedlejší cíl: Poznávání, zábava. 

Doba trvání dle literatury: 60 minut. Aktivita byla zvládnuta rychleji. 
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Tato hra proběhla aţ na úplný závěr. Všichni dostali prázdný list papíru. Na něj měli 

namalovat erb, který by je nějakým způsobem vystihoval. Kdyţ byly erby hotové, 

rozprostřely se na lavice a kaţdý si je mohl prohlédnout a hádat autora erbu.  

Hodnocení účastníky: Tato aktivita nebyla pro studenty nijak atraktivní, ale nadšení 

vyvolala u učitelů, kteří energicky procházeli mezi ţáky, zkoumali jejich výtvory a také 

chválili. Studenti ji hodnotili pěti palci nahoru, devíti palci vodorovně a čtyřmi palci 

dolu.  

Mé hodnocení: Aktivita byla poklidným dojezdem celé akce. 

Mé doporučení pro příště: Pro nadšení a zapojení učitelů bych Erb z aktivit 

nevynechávala, ačkoliv nadšení pro tuto aktivitu z řad studentů nebylo tak velké. Moţná 

bych ho zkusila dát jako aktivitu pro skupinu, kdy si skupina bude mít za úkol vytvořit 

svůj týmový erb. Tato aktivita by se dala spojit s vymyšlením týmového jména. 

Na závěr byli studenti tázáni, která aktivita se jim nejvíce líbila. Ačkoliv se ojediněle 

objevovaly jiné názory, převládaly hlasy pro hru s názvem Mnohonoţky. Účastníci byli 

i tázáni, jak se jim program jako celek líbil. Všichni pronášeli pouze pochvalné názory, 

coţ ale nemuselo ještě nic znamenat, vzhledem k tomu, ţe názory byly přednášeny před 

celou třídou a organizátorem. V takovémto prostředí není lehké něco kritizovat. Později 

v dotazníkách se však toto stanovisko potvrdilo. Více ve výsledcích dotazníku.    

 

4.2  Výsledky dotazníků 

 

Dotazník (příloha č. 2) byl konstruován tak, ţe byly kladeny pozitivní otázky, např. „Se 

svými spoluţáky komunikuji velice dobře“. Načeţ respondent odpověděl pomocí jiţ 

zmiňované škály 0 – 4. Z toho vyplývá, ţe čím niţší skóre je u otázky, tím je výsledek 

pozitivnější. Ovšem ne všechny otázky směřovaly na třídu a kolektiv v ní. Byly tam i 

otázky, jako např. „Cítím se sebevědomý/á, kdyţ mám vyjádřit svůj názor.“, které se 

zaměřovaly na osobnost respondenta a nikoliv na kolektiv ve třídě. Uvedu tedy nejprve 

souhrnné výsledky všech otázek před akcí a po akci a následně výsledky rozřadím podle 

povahy otázek.  

Tabulka č. 1 ukazuje, ţe respondenti jiţ od začátku, aţ na pár výjimek, označovali 

poměrně nízká čísla. To poukazuje na to, ţe třída je v relativní pohodě a nejsou 
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tu nikterak vyhrocené vztahy. Můţe to být tím, ţe třída není spolu příliš dlouho a zatím 

se k ţádným rozporům nedostala.  

Je vhodné upozornit, ţe nejde o matematické vyjádření, ale především o kvalitativní 

posouzení, kde symboly + a – jsou uváděna jen pro orientaci a přehlednost. Ţe větší 

hodnotu má slovní ohodnocení a vlastní záţitek.  

Jména respondentů jsou smyšlená. Jediné, co odpovídá se smyšlenými jmény, 

je pohlaví respondentů. Tato jména jsou v tabulkách seřazena podle pohlaví. Nejprve 

dívky, následně chlapci. Obě skupiny jsou seřazeny podle abecedy. 
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Tabulka č. 1: Souhrnné výsledky před konáním akce 

 
Otázky 

 

 
Věk Č. 4 Č. 5 Č. 6 Č. 7 Č. 8 Č. 9 Č. 10 Č. 11 Č. 12 Č. 13 Součet 

Adéla  15 4 3 0 1 2 4 4 4 1 1 24 

Alena 16 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 

Alice 15 2 2 1 2 2 3 2 1 3 2 20 

Dorota 16 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 13 

Katka 16 1 1 2 1 2 2 2 1 0 0 12 

Klára 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

Lenka 17 0 0 3 1 3 0 1 1 3 1 13 

Miluše 16 0 1 2 3 1 0 2 0 2 2 13 

Simona 15 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 14 

Aleš 16 1 1 2 1 1 1 2 0 2 2 13 

Filip 15 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 11 

Honza 17 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 

Hynek 16 1 1 3 1 2 2 3 1 2 1 17 

Jakub 15 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 6 

Marek 15 0 1 1 2 3 1 2 1 1 1 13 

Pavel 16 1 1 0 0 2 1 0 1 1 1 8 

Petr 15 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 14 

Teodor 16 1 1 1 2 3 1 3 3 0 1 16 

Součet 

 

17 19 24 23 34 20 33 18 22 22 
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Tabulka č. 2: Souhrnné výsledky po konání akce 

 
Otázky 

 

 
Věk Č. 4 Č. 5 Č. 6 Č. 7 Č. 8 Č. 9 Č. 10 Č. 11 Č. 12 Č. 13 Č. 14 Součet 

Adéla  15 0 0 3 3 1 0 0 0 4 1 0 12 

Alena 16 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7 

Alice 15 2 3 1 3 3 2 1 1 2 1 1 19 

Dorota 16 0 0 1 2 1 0 3 0 1 1 1 9 

Katka 16 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 15 

Klára 16 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 

Lenka 17 0 0 3 1 3 0 2 1 3 1 1 14 

Miluše 16 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 3 16 

Simona 15 1 2 2 2 2 1 1 0 1 1 0 13 

Aleš 16 1 1 2 4 2 1 2 1 2 1 2 17 

Filip 15 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 7 

Honza 17 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 

Hynek 16 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 18 

Jakub 15 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 7 

Marek 15 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 0 15 

Pavel 16 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 10 

Petr 15 1 1 2 2 1 0 2 1 2 1 0 13 

Teodor 16 3 2 1 1 3 2 4 1 0 0 0 17 

 Součet 

 

16 18 29 30 32 14 24 10 26 18 12 
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Na předchozích tabulkách můţeme vidět kompletní souhrn odpovědí na dotazník. První 

tabulka ukazuje výsledky dotazníku opřed akcí, druhá tabulka ukazuje výsledky 

dotazníku po akci. V nejkrajnějším pravém sloupci je vidět součet odpovědí účastníka 

a v nejspodnějším řádku je vidět součet bodů u jednotlivých otázek. Věk není 

do číselných odpovědí zahrnut. 

Pokud vytřídíme pouze otázky týkající se kolektivu a třídy, budeme pracovat se šesti 

otázkami. S otázkou číslo čtyři: Se svými spoluţáky komunikuji velice dobře.  

S otázkou číslo pět: Velmi dobře jsem se zapojil/a v třídním kolektivu. S otázkou číslo 

osm: Myslím si, ţe své spoluţáky dobře znám. S otázkou číslo devět: Ve třídě se cítím 

velmi příjemně. S otázkou číslo jedenáct: Pokud bych měl/a problém ohledně školy 

(nevím si rady s úkolem, potřebuji poradit s učivem, apod.), věděl/a bych na koho 

se obrátit. A s otázkou číslo třináct: Myslím si, ţe na své spoluţáky působím dobrým 

dojmem. Následuje tabulka č. 3 s číselným zpracováním výsledků před uskutečněním 

akce, kdy opět platí, ţe čím niţší výsledek, tím je stav pozitivnější.  

Tabulka č. 3: Výsledky před uskutečněním akce 

 

Otázka č.4 Otázka č.5 Otázka č.8 Otázka č.9 Otázka č.11 Otázka č.13 Součet 

Adéla 4 3 2 4 4 1 18 

Alena 1 1 2 1 1 1 7 

Alice 2 2 2 3 1 2 12 

Dorota 1 1 1 1 1 1 6 

Katka 1 1 2 2 1 0 7 

Klára 0 0 2 0 0 0 2 

Lenka 0 0 3 0 1 1 5 

Miluše 0 1 1 0 0 2 4 

Simona 1 1 2 1 1 2 8 

Aleš 1 1 1 1 0 2 6 

Filip 1 2 1 1 0 2 7 

Honza 1 1 2 1 1 1 7 

Hynek 1 1 2 2 1 1 8 

Jakub 0 0 1 0 0 1 2 

Marek 0 1 3 1 1 1 7 

Pavel 1 1 2 1 1 1 7 

Petr 1 1 2 0 1 2 7 

Teodor 1 1 3 1 3 1 10 

Součet 17 19 34 20 18 22 130 
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Tabulka č. 4: Výsledky po uskutečnění akce 

 

Následující tabulka č. 4 ukazuje stav stejných otázek, ale po uskutečnění programu. 

V pravém sloupci je navíc doplněna o číselnou změnu u jednotlivých respondentů 

oproti prvnímu dotazníku. V dolním řádku je opět součet všech odpovědí pro danou 

otázku. 

Můţeme si všimnout, ţe u všech otázek došlo ke sníţení zkoumaných hodnot. Ať uţ to 

bylo jen nepatrné sníţení, či razantní pokles, jako třeba u otázky číslo jedenáct.  

Ve sloupci označeným jako „Změna“ můţeme najít zlepšení či zhoršení zkoumaných 

hodnot. Minusové hodnoty jsou pozitivní a jsou označeny zeleně, červené jsou plusové 

hodnoty. Negativem je hlavně Miluše, Katka a Jakub, ačkoliv jejich zhoršení není úplně 

propastní, není ani nejmenší. Třídnímu učiteli bylo doporučeno tyto studenty zapojovat 

do skupin s lídrem třídy (o něm více ve výsledcích sociometrie), aby se vnímání jejich 

postavení v kolektivu zlepšilo. Výborné je, ţe akce zapůsobila proti outsiderům, 

kterým byla např. Adéla. Její vnímání svého postavení v kolektivu se velice zlepšilo 

a pokrok vyjádřený tímto dotazníkem byl patrný i přímo při akci. Na začátku se bála 

zapojovat, neustále se dívala do země a nekomunikovala. Na konci akce uţ jí nečinilo 

 

otázka č. 4 otázka č. 5 otázka č. 8 otázka č. 9 otázka č. 11 otázka č. 13 Součet Změna 

Adéla 0 0 1 0 0 1 2 -16 

Alena 0 1 1 0 0 1 3 -4 

Alice 2 3 3 2 1 1 12 0 

Dorota 0 0 1 0 0 1 2 -4 

Katka 2 2 2 1 1 2 10 +3 

Klára 0 0 2 0 0 0 2 0 

Lenka 0 0 3 0 1 1 5 0 

Miluše 1 1 2 1 1 1 7 +3 

Simona 1 2 2 1 0 1 7 -1 

Aleš 1 1 2 1 1 1 7 +1 

Filip 0 0 1 1 0 2 4 -3 

Honza 1 0 1 0 0 1 3 -4 

Hynek 1 2 2 2 1 1 9 +1 

Jakub 1 1 1 1 0 1 5 +3 

Marek 1 1 2 1 1 1 7 0 

Pavel 1 1 2 1 1 1 7 0 

Petr 1 1 1 0 1 1 5 -2 

Teodor 3 2 3 2 1 0 11 +1 

Součet 16 18 32 14 10 18 108  
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problém komunikovat se svými spoluţáky a zapojovat se do aktivit. Výsledek 

se dá povaţovat za pozitivní a uspokojivý, vzhledem k tomu, ţe tato akce zabrala 

pouhých pár hodin a náklady na ní byly nulové. Ještě většího pokroku bylo dosaţeno 

v jednotlivých vztazích mezi spoluţáky, coţ bylo zaznamenáno pomocí sociometrie. 

Nejprve se však budeme věnovat zbylým otázkám obsaţeným v dotazníku. 

Otázky číslo šest, sedm, deset a dvanáct byly v dotazníku obsaţeny pro zjištění, 

zda se dá předpokládat, ţe studenti kteří jsou sebevědomější ve vyjadřování svého 

názoru, nedělá jim problém přechod do nového kolektivu, preferují kolektivní sporty 

či se rádi seznamují, jsou oblíbenější. Bohuţel se výsledky nedají pouţít, 

kvůli různorodosti odpovědí u jednotlivých respondentů. Pro další konání podobných 

akcí rozhodně doporučuji rozšířit dotazník o otázky přímo na třídu a kolektiv a níţe 

uvedené otázky číslo šest, sedm, deset a dvanáct zcela vynechat. 

Přikládám tabulky srovnání zmiňovaných otázek, jako důkaz různorodosti odpovědí 

některých respondentů. 

Otázka číslo šest zní: Cítím se sebevědomý/á, kdyţ mám vyjádřit svůj názor.  

Tabulka č. 5: Výsledky šesté otázky 

 

Před 

akcí Po akci Rozdíl 

Adéla 0 3 3 

Alena 1 1 0 

Alice 1 1 0 

Dorota 1 1 0 

Katka 2 2 0 

Klára 0 2 2 

Lenka 3 3 0 

Miluše 2 2 0 

Simona 2 2 0 

Aleš 2 2 0 

Filip 1 1 0 

Honza 1 0 -1 

Hynek 3 2 -1 

Jakub 1 1 0 

Marek 1 2 1 

Pavel 0 1 1 

Petr 2 2 0 

Teodor 1 1 0 

CELKEM 24 29 9 
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Celkový rozdíl mezi obdobím před akcí a po ní je pět, avšak rozdílnost odpovědí 

u respondentů je větší. Konkrétně je to číslo devět, které naznačuje součet odchylek 

u všech respondentů. 

Otázka číslo sedm: S novými/neznámými situacemi (jako např. přechod do nového 

kolektivu/třídy) se vypořádávám velmi dobře.  

Tabulka č. 6: Výsledky sedmé otázky 

 

Před 

akcí Po akci Rozdíl 

Adéla 1 3 2 

Alena 1 1 0 

Alice 2 3 1 

Dorota 2 2 0 

Katka 1 1 0 

Klára 0 0 0 

Lenka 1 1 0 

Miluše 3 3 0 

Simona 2 2 0 

Aleš 1 4 3 

Filip 1 1 0 

Honza 1 0 -1 

Hynek 1 2 1 

Jakub 1 0 -1 

Marek 2 3 1 

Pavel 0 1 1 

Petr 1 2 1 

Teodor 2 1 1 

CELKEM 23 30 13 

 

U této otázky je rozdílnost odpovědí ještě větší neţ u předchozí. Konkrétně třináct bodů. 
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Otázka číslo deset: Upřednostňuji kolektivní sporty (sporty, kde hraji za tým, ne jen 

sám za sebe). 

Tabulka č. 7: Výsledky desáté otázky 

 

Před 

akcí Po akci Rozdíl 

Adéla 4 0 4 

Alena 2 1 1 

Alice 2 1 1 

Dorota 3 3 0 

Katka 2 1 1 

Klára 0 0 0 

Lenka 1 2 1 

Miluše 2 2 0 

Simona 1 1 0 

Aleš 2 2 0 

Filip 1 1 0 

Honza 1 0 -1 

Hynek 3 3 0 

Jakub 1 0 -1 

Marek 2 1 -1 

Pavel 0 0 0 

Petr 3 2 -1 

Teodor 3 4 1 

CELKEM 33 24 13 

 

Zejména předchozí a tato otázka byly ukazatelem, ţe respondenti nemají ucelený 

a jednotný názor. Sebevědomí se můţe s konáním akce změnit, ale obliba kolektivního 

sportu nebo adaptace na neznámé situace by měly být v určité míře konstantní 

a rozhodně by se neměly pohybovat v tak vysokých rozmezích, jako tomu bylo.  
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Otázka číslo dvanáct: S novými lidmi se (všeobecně) seznamuji velmi rád/a.     

Tabulka č. 8: Výsledky dvanácté otázky 

 

Před 

akcí Po akci Rozdíl 

Adéla 1 4 3 

Alena 1 1 0 

Alice 3 2 -1 

Dorota 1 1 0 

Katka 0 1 1 

Klára 0 0 0 

Lenka 3 3 0 

Miluše 2 2 0 

Simona 1 1 0 

Aleš 2 2 0 

Filip 1 0 -1 

Honza 1 1 0 

Hynek 2 2 0 

Jakub 1 1 0 

Marek 1 2 1 

Pavel 1 1 0 

Petr 1 2 1 

Teodor 0 0 0 

CELKEM 22 26 8 

 

I tyto odpovědi by měly být více příbuzné. Rozdíl tu není takový, ale stále je 

to pro vyvození výsledků nedostatečné. 

Dá se namítnout, ţe i u ostatních otázek se dá vyvodit stejný závěr, tedy nevhodnost 

kvůli různorodosti odpovědí. Avšak u otázek na kolektiv a třídní atmosféru 

se s vychýlením odpovědí počítalo. Konkrétně se změnou od vyššího čísla k niţšímu, 

coţ se také stalo. Všechny otázky, které směřovaly na zjišťování atmosféry ve třídě, 

tedy otázky číslo čtyři, pět, osm, devět, jedenáct a třináct, se posunuly od vyššího čísla 

k niţšímu. Zato u zbylých otázek šlo třikrát o zvýšení a jednou o sníţení udělených 

bodů. Ještě prokazatelněji ukazuje účinnost teambuildingového programu sociometrie. 
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4.3  Sociometrie – výsledky 

 

V této kapitole budou opět srovnávány výsledky před konáním akce a po ní. Jako první 

se představí matice před akcí. Pro lepší orientaci mají všechny plusy odlišnou barvu. 

Vzájemné sympatie, tedy plus u obou respondentů, jsou zvýrazněny zeleně. Lhostejný 

vztah (označen, jako „o“) s plusem je u plusu zvýrazněn oranţově. Nesoulad mezi 

chápáním vztahů, tedy minus a plus, je zvýrazněn u plusu červeným pozadím. Červené 

mínusy jsou pak u osob, které si vzájemně nejsou příliš sympatické a obě se navzájem 

v dotazníku označily symbolem mínus.  

V obou následujících tabulkách lze vidět ţádoucí posun uţ jen v barevném rozloţení 

tabulky. Přibylo zelených polí, zejména na úkor polí označených „o“, coţ znamenalo 

nerozhodnost respondenta. Spoluţáci se díky akci lépe poznali, udělali si na ostatní 

kompletnější obraz a je velmi pozitivní, ţe většina utvořených obrazů byla k lepšímu. 

Hlavním výstupem sociometrického šetření je jednak posun v třídních vztazích 

a také informativní hodnota pro učitele, kteří si tak mohou potvrdit nebo vyvrátit 

své hypotézy o vztazích, ovlivňování skupinové atmosféry a výchovy.  

Sociometrické dotazníky před akcí vyplňovalo osmnáct respondentů, ale při vyplňování 

dotazníků po akci bylo pro srovnání vyplněno dotazníků dvacet, tedy plný počet 

studentů sledované třídy. Dva studenti se akce neúčastnili a vyplňovali pouze dotazník 

po konání akce.  
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Tabulka č. 9: Matice před konáním akce 

                     
Počet voleb 

 
Adéla Alena Alice Dorota Katka Klára Lenka Miluše Simona Aleš Filip Honza Hynek Jakub Marek Pavel Petr Teodor Sandra Franta (+) (-) 

Adéla X (+) o (+) o (-) (+) o (+) o o (+) o o (+) o o (-) (+) o 7 2 

Alena (+) X (-) (+) (+) (+) (+) (+) (+) o (+) (+) (+) (+) (+) o (+) (+) (-) (-) 14 3 

Alice (+) (+) X (+) (-) o o (+) (+) (+) o o (+) o (+) (+) o (+) o o 10 1 

Dorota (+) (+) o X (+) o (+) (+) (+) (+) (+) o o (+) (+) (+) (+) (+) o o 13 0 

Katka (+) (+) (-) (+) X (+) (+) (+) (+) (+) o (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 17 1 

Klára (+) (+) (-) (+) (+) X (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 18 1 

Lenka o o (-) (+) (+) (+) X (-) o (+) (-) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (+) o (-) 10 5 

Miluše (+) (+) (-) (+) (+) (+) (+) X (-) (+) o (+) o (+) (+) (+) o (+) (-) (-) 12 4 

Simona (+) o (+) (+) (+) (+) (+) (+) X (+) (+) o o o (+) (+) (+) (+) o o 13 0 

Aleš o o (-) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) o (+) 15 1 

Filip o (+) o o o o o o o o X o (+) (+) (+) (+) o o (+) o 6 0 

Honza o o o o (+) (+) (+) o o o (+) X (+) (+) (+) (+) o o o o 8 0 

Hynek o (-) (-) (-) (+) o (+) (-) (-) (+) (+) (+) X (-) (+) (+) (-) o (-) (-) 7 9 

Jakub (+) (+) o (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) X (+) (+) (+) (+) o (+) 17 0 

Marek (+) (+) (-) (+) (+) o (+) o o (+) o (-) (+) (+) X (+) o o o o 9 2 

Pavel (+) (+) o (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) o (+) (+) (+) (+) X (+) (+) (+) o 16 0 

Petr o (+) o (+) o o o (+) (+) (+) o (+) (+) (+) (+) (+) X (+) o o 11 0 

Teodor o (+) (-) (+) (+) o (+) o o o o o o o (+) o o X o o 5 1 

Sandra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Franta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

10 12 1 14 13 9 14 10 10 12 8 11 12 12 17 14 8 12 5 4 208 30 
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Tabulka č. 10: Matice po konání akce 

  Adéla Alena Alice Dorota Katka Klára Lenka Miluše Simona Aleš Filip Honza Hynek Jakub Marek Pavel Petr Teodor Sandra Franta (+) (-) 

Adéla  

 

o o (+) o (+) o o o o o o o (+) (+) o o o o o 4 0 

Alena (+) 

 

(-) (+) (+) (+) (+) (+) o (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (+) 16 2 

Alice (+) (+) 

 

(+) (-) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (+) o (+) (+) (+) (+) (-) o 14 3 

Dorota (+) (+) (-) 

 

(+) o (+) (+) o (+) (+) o o (+) (+) (+) (+) (+) o (+) 13 1 

Katka (+) (+) (-) (+) 

 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) o (+) 17 1 

Klára (+) (+) (+) (+) (+) 

 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 19 0 

Lenka (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

 

(-) (+) (+) (-) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (+) (-) (-) 14 5 

Miluše (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-) 

 

(-) (+) (-) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (-) 14 5 

Simona (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) o (-) 17 1 

Aleš (+) (+) (-) (+) (+) (-) (+) (+) (+) 

 

(+) (-) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (+) (+) 15 4 

Filip (+) (+) (+) (+) (+) (+) o (+) (+) (+) 

 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (+) 17 1 

Honza o o (-) o (+) (+) (+) o o o (+) 

 

(+) (+) (+) o o (-) o o 7 2 

Hynek o (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (+) (+) (+) 

 

(-) (+) (+) (+) (+) (-) o 13 4 

Jakub (+) (+) o (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

 

(+) (+) (+) (+) o o 16 0 

Marek (+) (+) o (+) (+) (+) (+) (+) (-) (+) o o (+) (+) 

 

(+) o (+) (-) (-) 12 3 

Pavel (+) (+) o (+) (+) (+) (+) (+) o (+) o o (+) (+) (+) 

 

(+) (+) o o 13 0 

Petr (+) (+) o (+) o o o (+) (+) (+) o o (+) o (+) (+) 

 

(+) (-) (-) 10 2 

Teodor (+) (+) o (+) (+) (+) (+) o o o o o o o (+) o (+) 

 

o o 8 0 

Sandra o o o o (+) (+) (-) (-) o (+) (-) o o o (+) o (-) o 

 

(+) 5 4 

Franta o (+) o (+) (+) (+) (-) (-) o (+) (+) o o o (+) o o o o 

 

7 2 

  15 15 6 16 14 14 13 12 8 14 10 9 14 13 17 14 13 14 2 6 239 34 
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Tabulka č. 11: Srovnání obdrţených preferencí před akcí a po akci  

  PŘED 

Součet 

PO 

Součet Rozdíl   (+) (-) o (+) (-) o 

Adéla  10 0 7 10 15 0 2 15 +5 

Alena 12 1 4 11 15 0 2 15 +4 

Alice 1 9 7 -8 6 5 6 1 +9 

Dorota 14 1 2 13 16 0 1 16 +3 

Katka 13 1 3 12 14 1 2 13 +1 

Klára 9 1 7 8 14 1 2 13 +5 

Lenka 14 0 3 14 13 1 3 12 -2 

Miluše 10 2 5 8 12 2 5 8 0 

Simona 10 2 5 8 8 3 5 5 -3 

Aleš 12 0 5 12 14 0 3 14 +2 

Filip 8 1 8 7 10 2 5 8 +1 

Honza 11 1 5 10 9 2 6 7 -3 

Hynek 12 0 5 12 14 0 3 14 +2 

Jakub 12 1 4 11 13 1 3 12 +1 

Marek 17 0 0 17 17 0 0 17 0 

Pavel 14 0 3 14 14 0 3 14 0 

Petr 8 2 7 6 13 1 3 12 +6 

Teodor 12 1 4 11 14 2 1 12 +1 

Sandra 5 3 10 2 2 8 8 -6 -8 

František 4 4 10 0 6 5 7 1 +1 

Součet 208 30 104 178 239 34 70 203 +25 

 

V tabulce číslo jedenáct můţeme vidět pokroky, které nastaly po uskutečnění akce 

v třídních vztazích. Největší posun zaznamenala Alice. Byl to zároveň asi jeden 

z nejdůleţitějších posunů, protoţe Alice se nacházela na samém okraji třídní hierarchie 

s propastným „skóre“ mínus osm. Po zapojení Alice do programu, ve kterém byla 

aktivní, zapojovala se a projevovala zájem, se její postavení velmi pozitivně změnilo.  

Naopak největší propad má na svém kontě Sandra. Je nutno dodat, ţe Sandra 

ani František se programu neúčastnili. Vyplňovali pouze dotazník po ukončení akce, 

ale jejich výsledky nebyly do tabulky číslo šest započítány. I Sandřin propad 

v oblíbenosti u svých spoluţáků můţe být ukazatelem efektivity programu, 

tentokrát však s negativním výsledkem. Bylo by tedy pro příště dobré zařídit, 

aby se programu účastnili všichni, aby něčí neúčast nevedla k jeho vyčleňování 

z kolektivu. 
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Celkový posun o plus dvacet pět bodů je velmi pozitivní výsledek a jednoznačně 

dokazuje prospěšnost teambuildingových programů, ať uţ trvají několik dní či pár 

hodin, jako v tomto případě.  

Pro další dokreslení pozitivního posunu vztahů ve třídě bude pouţit sociogram. Jelikoţ 

celá třída obsahuje osmnáct zúčastněných, je sociogram pro vyčtení jednotlivých 

výsledků poměrně nevhodný, od toho je tu sociometrická matice a také tabulka č. 11. 

Následující sociogram slouţí hlavně pro grafické znázornění toho, kolik vzájemných 

pozitivních hlasů přibylo po uskutečnění teambuildingového programu. 

Obrázek 5:Sociogram před akcí 
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Obrázek 6: Sociogram po akci 
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Kolečka zobrazují dívky, trojúhelníky symbolizují chlapce. Čísla uvnitř obrazců 

odpovídají abecednímu pořadí smyšlených jmen, která jsou uvedena v předcházejících 

maticích. Rozmístění obrazců je náhodné, tak aby šipky co nejméně protínaly obrazce 

a sociogram byl co nejpřehlednější. Pouze chlapec s číslem šest je uprostřed, 

jelikoţ symbolizuje lídra třídy, který v obou sociometrických měřeních, dostal plný 

počet pozitivních hlasů, tedy dvakrát po osmnácti hlasech. 

Oba obrázky obsahují pouze vzájemné pozitivní volby, které jsou v sociometrické 

matici vyjádřeny zeleným označením (+). Na obrázku číslo pět můţeme vidět 73 

oboustranných šipek, tedy 146 pozitivních hlasů. Na obrázku číslo šest je vidět 92 

oboustranných šipek, coţ znamená 184 pozitivních hlasů. Na první pohled je vidět, 

jak „les“ šipek v druhém sociometrickém obrázku o poznání zhoustl, coţ je bezpochyby 

velmi pozitivní jev. 

Sociogram se obvykle pouţívá ještě pro určení rolí v kolektivu, jak uţ však bylo řečeno, 

tento sociogram slouţí pouze ke zmapování vzájemných pozitivních vztahů, 

proto se jednotlivé role určí ze sociometrické matice, coţ je o poznání zdlouhavější 

proces. Podle Jandourka (2007) jsou přidělované role sociometrická hvězda, černá ovce, 

opoziční vůdce, jeţek, izolát a šedivá myš.  

Jasnou sociometrickou hvězdou z tohoto sociometrického měření vychází student 

s fiktivním jménem Marek. V obou případech získal plný počet pozitivních vztahů 

a o jeho vůdcovské roli není pochyb. 

Role černé ovce se ukázala poměrně proměnlivou. Před konáním akce tato role 

bezpochyby náleţela Alici, avšak po akci připadla na Sandru. 

Opoziční vůdce není úplně jasně vyprofilován a vzhledem k tomu, ţe role hvězdy 

či vůdce je neochvějně zabraná nebude pravděpodobně mít opoziční vůdce nějak velký 

vliv. Kaţdopádně, pokud se bude jmenovat, padne jméno Doroty. Před akcí dostala 

čtrnáct hlasů, ještě spolu s dalšími dvěma, ale po konání akce dostala jako jediná 

šestnáct hlasů a proto na tomto místě bude právě Dorotino jméno. 

Prostým součtem udělených negativních hlasů byl určen student na pozici jeţka. Hlavně 

kvůli negativním hlasům uděleným v prvním dotazníku je to Hynek.  

Role izoláta ani šedivé myši nebyla obsazena, protoţe všichni respondenti obdrţeli 

a rozdali alespoň nějaké mnoţství hlasů.  
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Abychom se dopracovali k jednotlivým výsledkům respondentů, pouţijeme 

sociometrické indexy dle Petruska (1969).  První jsou individuální sociometrické 

indexy. Konkrétně v tabulce číslo 12 je index s názvem Sociometrická expanzita 

individua (IPE).  

Vypočítává se podle vzorce  , kde p představuje počet uskutečněných 

pozitivních voleb (+) a N je počet členů. Čím je číslo vyšší, tím je to pro kolektiv 

pozitivnější. Čísla byla zaokrouhlena na dvě desetinná místa. 

Tabulka č. 12: Sociometrická expanzita individua 

IPE 

Před 

akcí Po akci Změna 

Adéla 0,35 0,24 -0,11 

Alena 0,82 0,88 0,06 

Alice 0,59 0,82 0,23 

Dorota 0,76 0,71 -0,05 

Katka 0,88 0,94 0,06 

Klára 0,94 1 0,06 

Lenka 0,59 0,82 0,23 

Miluše 0,71 0,82 0,11 

Simona 0,76 1 0,24 

Aleš 0,82 0,76 -0,06 

Filip 0,29 0,94 0,65 

Honza 0,47 0,41 -0,06 

Hynek 0,41 0,76 0,35 

Jakub 0,94 0,94 0 

Marek 0,53 0,71 0,18 

Pavel 0,88 0,76 -0,12 

Petr 0,65 0,59 -0,06 

Teodor 0,29 0,47 0,18 

Celkem 0,648889 0,753889 1,89 

 

Kolonka Celkem zobrazuje v prvním a druhém sloupci průměr všech respondentů. 

Ve třetím sloupci je suma všech výsledků z posledního sloupce. Odečtením čísla 

z druhého sloupce od prvního získáme negativní či pozitivní posun, který nastal 

po absolvování akce. Tento posun je barevně znázorněn. Zelená čísla jsou kladná 

a znamenají uskutečnění většího počtu kladných voleb po akci. Červená čísla znamenají 

opak. Do tabulky nebyly zařazeny volby pro dva ţáky, kteří se programu neúčastnili.  
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Čísel v tabulce číslo třináct bylo dosaţeno pomocí vzorce ISS =  , kdy p1 jsou 

obdrţené pozitivní volby. N-1 je opět maximální počet voleb, tedy číslo 17.  

Tabulka č. 13: Sociometrický status individua 

ISS 

Před 

akcí Po akci Změna 

Adéla 0,59 0,88 0,29 

Alena 0,71 0,88 0,17 

Alice 0,06 0,35 0,29 

Dorota 0,82 0,94 0,12 

Katka 0,76 0,82 0,06 

Klára 0,53 0,82 0,29 

Lenka 0,82 0,76 -0,06 

Miluše 0,59 0,71 0,12 

Simona 0,59 0,47 -0,12 

Aleš 0,71 0,82 0,11 

Filip 0,47 0,59 0,12 

Honza 0,65 0,53 -0,12 

Hynek 0,71 0,82 0,11 

Jakub 0,71 0,76 0,05 

Marek 1 1 0 

Pavel 0,82 0,82 0 

Petr 0,47 0,76 0,29 

Teodor 0,71 0,82 0,11 

Celkem 0,65111 0,75278 1,83 

 

Tabulka číslo třináct zobrazuje sociometrický status individua. V prvním sloupci 

jsou údaje před konáním akce, v druhém po konání akce. Ve třetím sloupci je rozdíl 

mezi čísly z druhého a prvního sloupce a symbolizují změnu, která nastala 

po uskutečnění akce. V řádku nazvaném celkem je v prvních dvou polích průměr 

z prvních dvou sloupců a ve třetím poli je součet třetího sloupce.  

Čím je číslo blíţe jedničce, tím více pozitivních hlasů jedinec obdrţel a tím je ve třídě 

oblíbenější. V tabulce můţeme vidět jasnou hvězdu v podobě Marka, který, nehledě 

na teambuildingovou akci, má jasný profil lídra. V obou případech dostal plný počet 

bodů od svých spoluţáků.  

 



56 
 

Tabulka č. 14: Index pozitivních vzájemných vztahů individua 

IPVV 

Před 

akcí Po akci Změna 

Adéla 0,24 0,24 0 

Alena 0,59 0,76 0,17 

Alice 0 0,35 0,35 

Dorota 0,71 0,71 0 

Katka 0,76 0,81 0,05 

Klára 0,53 0,82 0,29 

Lenka 0,59 0,76 0,17 

Miluše 0,41 0,59 0,18 

Simona 0,53 0,47 -0,06 

Aleš 0,65 0,71 0,06 

Filip 0,18 0,59 0,41 

Honza 0,35 0,35 0 

Hynek 0,41 0,65 0,24 

Jakub 0,76 0,76 0 

Marek 0,53 0,71 0,18 

Pavel 0,71 0,65 -0,06 

Petr 0,35 0,47 0,12 

Teodor 0,24 0,41 0,17 

Celkem 0,47444 0,60056 2,27 

 

Tabulkový systém je stále stejný. Opět platí, ţe čím více se číslo blíţí jedné, tím je 

to pozitivnější. Tentokrát jde jiţ více o skupinu jako celek a ne pouze o jednotlivce. 

Aby se dal hlas započítat, bylo třeba dvou pozitivních hlasů od stejných jedinců. 

Výsledky v tabulce číslo čtrnáct, se počítaly podle vzorce IPVV =  , kde p2 

symbolizuje počet vzájemných pozitivních vztahů, které jsou v maticích znázorněny 

zelenými poli. N – 1 opět symbolizuje maximální počet voleb, tedy sedmnáct. 

Jelikoţ v bakalářské práci jde zejména o třídu, jako celek. Jsou pro určení celkového 

výsledku velmi důleţité i skupinové indexy. Byl vybrán index skupinové expanzivity 

(tabulka č. 15), který porovnává součet provedených pozitivních voleb. 
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Tabulka č. 15: Index skupinové expanzivity 

SPE 

Před 

akcí Po akci Rozdíl 

  11,55556 13,27778 1,722222 

 

Vzorec pro výpočet skupinové expanzivity je SPE =  , kde Sp jsou provedené 

pozitivní volby a N je počet členů.  

V kolonce Rozdíl, vidíme pozitivní změnu, která nastala po uskutečnění akce. Nárůst 

čísla samozřejmě způsobil větší počet pozitivních voleb. 
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5  ZÁVĚR 
 

O prospěšnosti teambuildingu toho bylo napsáno mnoho. Je potěšující, 

ţe se tato bakalářská práce můţe připojit do řad těch, kteří jeho prospěšnost potvrdili.  

 

Cílem bylo, vytvořit program, který by vylepšil atmosféru ve třídě. Zejména z výsledků 

sociometrického měření se lze přesvědčit, ţe cíl byl splněn. Teambuildingová akce měla 

pár slabších míst, zejména dotazníkové vyhodnocení. V práci proto byly vypsány 

doporučení, jakým způsobem vyměnit slabší články za lépe fungující.   

Na druhou stranu se objevila místa, která fungovala naprosto dokonale. Pokud 

zůstaneme u pouţitých metod, měla by být jednoznačně jmenována sociometrie, 

jako celek. Metoda, která byla na začátku brána poměrně skepticky, a měla být pouhým 

doplňkem k dotazníkovému šetření, se stala hlavní vyhodnocovací metodou. Byla 

výhodnou volbou jednak pro její variabilní vyhodnocování, ať uţ mluvíme o matici, 

indexech nebo sociogramech, a jednak pro její jasně srozumitelné výsledky. 

Pro budoucí pořadatele podobných akcí, v podobných kolektivech, je nutné upozornit 

na nutnost přípravy nejen na akci, jako takovou, ale i na to, aby se akce povedla 

z organizačního hlediska. Zvolená věková skupina je poměrně problematická, a je nutné 

kombinovat ve správném poměru přátelský a autoritativní přístup. Dále je poměrně 

problematické vést skupinu dobrovolníků, kteří vám byli přiděleni. I s nimi musíte 

navázat přátelský kontakt, ale zároveň po nich musíte poţadovat výsledky, které od nich 

potřebujete. 

Další doporučení je spolupracovat s (třídními) učiteli, kteří obvykle mají nejlepší 

přehled o dané třídě. Konkrétně v této bakalářské práci dokázali svými nápady 

a připomínkami dotvořit celý program přesně na míru. Vhodné je potom učiteli 

podrobně vysvětlit výsledky výzkumu a přednést mu návrhy pro další práci 

se získanými výsledky. 

Bylo by skvělé, kdyby se teambuildingové akce ve školách staly běţnou praxí. Zároveň 

by bylo dobré, kdyby tato bakalářská práce byla, třeba jen nepatrným, krokem k tomu, 

aby se tomu tak stalo. Měla by slouţit jako návod pro budoucí organizátory, 

kteří si vezmou ponaučení z chyb a naopak přeberou to, co se povedlo.  
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Seznam příloh: 

1.) Program akce 

2.) Dotazník 

3.) Sociometrický dotazník 

4.) Expert na cizí jazyky 

5.) Lovci podpisů 

6.) Zemědělec level 100 s řešením 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Příloha č. 1: Program akce   

PROGRAM: 

8.30 Představení (30 min): O mně, program, pravidla, dotazníky. 

9:00 Nejrychlejší hra na jména (15 min). 

9:15 Krok v před (10 min). 

9:25 Lovci podpisů (15 min). 

9:40 Gordický uzel (20 min) 

9:55 Svačina 

10:10 Mnohonoţky (20 min + 5 min na vysvětlení). 

10:35 Místo po mé pravici (10 min). 

10:45 Ostrov (20 min). 

11:10 Ulička důvěry (15 min). 

11:30 Oběd 

12:00 Výběr kapitánů a druţstev (20 min). 

12:20 Slepý čtverec (20 min). 

12:40 – 14:00 Hry ve druţstvech ve druţstvech: 

Bystrá hlava 

Šikula 

Pro siláky 

Logické řady 

Slovíčkaření 

Nejpozornější 



 
 

Časový expert 

Expert na cizí jazyky 

Zemědělec lvl 100 

14:00 Erb (30 min): Nakreslit erb, který mě bude charakterizovat, vystavení. 

Rozloučení, poděkování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Příloha č. 2: Dotazník 

Dobrý den, 

ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci. Bakalářská 

práce je na téma Sestavení a ověření teambuildingového programu pro středoškolské 

studenty. Vy osobně budete teambuildingový program absolvovat (popřípadě jste jej jiţ 

absolvovali). A výsledky tohoto dotazníku dopomohou odhalit přínosnost 

teambuildingového programu. 

Odpovědi krouţkujte, popřípadě vypisujte. U otázek 4-11 se řiďte níţe uvedenou 

škálou: 

0 = Rezolutně souhlasím 

 1 = Souhlasím 

 2 = Nemohu se rozhodnout 

 3 = Nesouhlasím 

 4 = Rezolutně nesouhlasím 

 

1.) Jméno (vymyšlené):…………………………………. 

2.) Jsem  

a) muţ 

b) ţena 

3.) Věk: ……………….. 

4.) Se svými spoluţáky komunikuji velice dobře: 

0 1 2 3 4 

5.) Velmi dobře jsem se zapojil/a v třídním kolektivu: 

 0 1 2 3 4 

6.) Cítím se sebevědomý/á , kdyţ mám vyjádřit svůj názor: 

0 1 2 3 4 



 
 

7.) S novými/neznámými situacemi (jako např. přechod do nového kolektivu/třídy) 

se vypořádávám velmi dobře:              

0 1 2 3 4 

8.) Myslím si, ţe své spoluţáky dobře znám:  

0 1 2 3 4 

9.) Ve třídě se cítím velmi příjemně:  

0 1 2 3 4 

10.) Upřednostňuji kolektivní sporty (sporty, kde hraji za tým, ne jen 

sám/sama za sebe): 

0 1 2 3 4 

11.) Pokud bych měl/a problém ohledně školy (nevím si rady s úkolem, 

potřebuji poradit s učivem apod.), věděl/a bych na koho se obrátit: 

0 1 2 3 4 

12.)  S novými lidmi se (všeobecně) seznamuji velmi rád/a:  

0 1 2 3 4 

13.)  Myslím si, ţe na své spoluţáky působím dobrým dojmem:  

0 1 2 3 4 

Po akci:  

14.)  Teambuildingová akce, které jsem se účastnil/a se mi moc líbila: 

0 1 2 3 4 

15.)  Poznámky: 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3: Sociometrický dotazník 

Mikuláš K.  

Kristýna K.  

Adam M.  

Vladimír N.  

Michael P.  

Veronika S.  

Eliška S.  

Nikola D.  

Gabriela D.  

Vojtěch D.  

Alberto G.  

Martin H.  

Dominik H.  

Eliška K.  

Tereza L.  

Václav M.  

Iveta N.  

Josef P.  

Petra P.  

Iveta P.  



 
 

 

Příloha č. 4: Expert na cizí jazyky  

EXPERT NA CIZÍ JAZYKY: 

Ahoj          Italsky 

Bok           Portugalsky 

Bonjour         Francouzsky 

Hallo          Havajsky 

Aloha          Latinsky 

Buongiorno         Česky 

Ave          Chorvatsky 

Olá          Španělsky 

Buenos dias          Německy 

 

  



 
 

Příloha č. 5: Lovci podpisů 

Kdo rád čte?  

Kdo sportuje?  

Kdo má rád horory?  

Kdo se rád kouká na filmy?  

Kdo má doma psa?  

Kdo má strach z pavouků?  

Kdo má rád Harryho Pottera?  

Kdo hraje na hudební nástroj?  

Kdo rád cestuje?  

Kdo byl někdy v Chorvatsku?  

Kdo má sestru?  

Kdo umí jezdit na snowboardu?  

Kdo se rád seznamuje?  

Kdo se netěšil do prváku?  

Kdo rád poslouchá hudbu?  

 



 
 

Příloha č. 6: Zemědělec level 100 s řešením 

Zemědělec level 100 

 

 Kuna skalní 

 Oves setý 

 Krkavec velký 



 
 

 Vrána černá 

 Pšenice obecná 

 Tchoř tmavý 

 

 


