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Anotace 

In our graduation theses I describe merge and attestation of 

teambuilding course. These courses are one of the way of untraditional 

education. lt mostly goes in outdoor area. In this course were the employees 

of one build company from Hradec Králové. These people work in custom 

service. In course were twenty employees from this custom service. 

The idea, which bring me for writing this work was a fact, that I 

worked in one of the best known companies in the Czech republic Yellow 

Point, which reside in Špindlerův Mlýn in Giant Mountain. I worked there for 

9 months like instructor of outdoor activities. The next best known outdoor 

companies are The Czech way, Adventura, O.M.T. etc. Every from these hes 

another way of education, but one have all common - teambuilding. Because 

top team of employees work best. 
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1 Úvod 

Je tomu již několik let, co se v naší republice rozmáhá netradiční 

způsob 

vzdělávání zaměstnanců, pro který se vžil název teambuilding. 

V drtivé většině případů se tímto způsobem vzdělávání svých 

zaměstnanců nezabývá přímo firma, která toto potřebuje, ale najímá si pro 

tyto účely agentury, které mají v této oblasti již zkušenosti a praxi. 

Takovýchto agentur je na našem území již několik desítek. K těm s největší 

tradicí a historií patří Česká cesta s.r.o., Adventura, Outdoor management 

training, Outdoor Solutions s.r.o., Yellow Point s.r.o. 

Každá z těchto firem nabízí vždy trochu něco jiného. Někdo se 

specializuje hlavně na hluboký prožitek, jiná zase na psychologickou stránku 

a zpětnou vazbu (feedback). Všechny však mají společné jedno -

teambuilding. 

Mně přivedlo k psaní této diplomové práce právě působení ve výše 

zmiňované vzdělávací agentuře Y ellow Point, kde jsem pracoval 9 měsíců 

jako instruktor outdoorových aktivit. A právě tato zkušenost a zájem o 

komunikování s lidmi mě přivedl na myšlenku založit svou vlastní agenturu 

na outdoorové vzdělávání. Tak jsme se o to ještě s kamarádem pokusili a 

v současné době máme za sebou dva úspěšné kurzy a chystáme se na třetí. 

Samozřejmě se nemůžeme rovnat materiálně ani profesně se zavedenými 

zkušenými konkurenty, ale nějak se začít musí. Samozřejmě pro mě není tato 

činnost hlavní zdroj obživy. Pracuji jako učitel tělesné výchovy a informatiky 

na základní škole, ale vůbec bych se této myšlence nebránil. Prací s lidmi se 

v různých formách zabývám již řadu let a dá se říci, že mě baví a naplňuje. 

Celá práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. 
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2 Cíle a úkoly diplomové práce 

Hlavním cílem naší diplomové práce Je sestavení a ověření 

outdoorového programu teambuildingových aktivit pro vybranou cílovou 

skupinu. 

Druhým důležitým cílem je porovnání nabídek nejznámějších 

outdoorových agentur na území naší republiky. 

Dále pak na základě dotazníků zjistit, zda program zefektivnil práci 

účastníků kurzu, popřípadě zlepšil interpersonální vztahy mezi zaměstnanci. 

Úkoly vyplývající ze stanovených cílů: 

1. Studium teoretických zdrojů pojednávajících o metodách outdoorových 

kurzů a seznámení se s organizacemi, které nabízí tento způsob 

vzdělávání. 

2. Vytvořit program a metodiku, sestavení a struktura dotazníků a rozhovorů. 

3. Ověření kurzu a sbírání dat. 

4. Interpretace výsledků šetření. 

5. Vytvořit dotazníky pro účastníky a tyto následně zpracovat a vyhodnotit 

efektivitu kurzu. 

6. Vytvořit objektivní srovnání outdoorových agentur na základě jejich 

nabídky. 

7. Porovnat výhody a nevýhody nabídek jednotlivých outdoorových agentur 

na základě jejich rešerže. 
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Stanovení závislých a nezávislých proměnných 

Nezávislou proměnnou je typ námi aplikovaného programu. Závislou 

proměnnou je aktuální psychický stav jedinců. Vnější proměnné jsou počasí, 

složení družstev, složení týmu instruktorů atd. 

Určení výzkumných metod 

Pod určením výzkumných metod máme na mysli všechny způsoby 

sběru dat, která slouží k potvrzení nebo vyvrácení hypotéz (Švec et al., 1998. 

s 71). Je vhodné, aby většina výzkumů nepoužívala pouze jedinou 

výzkumnou metodu, ale více výzkumných metod. Tím se zajistí i pohled na 

zkoumanou problematiku z více úhlů. Proto jsme v našem výzkumu zvolili 

jak kvalitativní, tak i kvantitativní metody. 

Jako metody výzkumu jsme zde zvolili: nestandardizovaný dotazník, 

pozorování a obsahovou analýzu výpovědí účastníků, kterou vytvořili v rámci 

reflexe celého kurzu. 

Výběr sledovaného souboru 

Základní sledovaný soubor tvořilo 20 zaměstnanců stavební firmy ze 

zákaznického oddělení, tudíž lidé z kanceláře, kteří každodenně komunikují 

se zákazníky. Kurzu se všichni zúčastnili dobrovolně a tomuto tvrzení 

odpovídalo i jejich vystupování a snaha při aktivitách, kterých se v rámci 

kurzu účastnili. 

Rozdělení do družstev bylo provedeno náhodným výběrem pomocí 

jednoduché hry, viz. níže. 
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Vybrané kvalitativní metody 

Pozorování 

Jak uvádí Gavora (in Švec, 1998, s. 101), je metoda pozorování 

nejpřirozenější metodou, která se používá v edukačním výzkumu. Jejím 

základem je smyslové vnímání vlastností nebo činností. Ve vědeckém 

výzkumu jde o objektivní, záměrné, cílevědomé, plánovité a systematické 

pozorování. Jeho důležitou vlastností je přesnost a spolehlivost. Vědecké 

pozorování si způsobilost, která se získá výcvikem. 

Pozorování znamená sledování činností nebo vlastností lidí, registraci 

nebo opis pozorovaného a jeho hodnocení. Pozorování má následující složky: 

• Cíl pozorování (v našem případě se jednalo o pozorování kooperace ve 

skupině) 

• Předmět pozorování (zaměstnanci firmy) 

• Časové dimenze pozorování (v průběhu všech aktivit, zaměřených na 

kooperaci, přičemž jedna trvala cca 15 minut) 

• Způsob pozorování (videozáznam všech družstev a jeho následná analýza 

nezávislými odborníky) 

Dotazník efektivity spolupráce 

Viz příloha č.1 

Klíčová slova: teambuilding, outdoortraining, komunikace, prožitek, 

spolupráce 
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Teoretická část 
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3 Podnikové vzdělávání 

3.1 Význam a pojetí podnikového vzdělávání 

V dnešní době jsou na každého člověka kladeny stále vyšší nároky a 

požadavky z hlediska jeho znalostí a dovedností. Aby člověk mohl fungovat 

jako pracovní síla, musí nutně své znalosti a dovednosti neustále rozšiřovat a 

prohlubovat. Proto by mělo být vzdělávání a formování pracovních 

schopností zaměstnance celoživotním procesem. 

Podnikové vzdělávání se obvykle skládá z těchto částí: 

+ Prohlubování pracovních schopností 

+ Rozšiřování pracovních schopností 

+ Rekvalifikace 

+ Orientace pracovníka 

Formování pracovních schopností již dnes překračuje hranice pouhé 

kvalifikace a stále více se zabývá formováním sociálních vlastností a 

osobností pracovníka. Vzdělávání je orientováno na rozvoj osobnosti 

pracovníka, na formování jeho vztahu k vykonávané práci, profesi i podniku. 

(Hrdlička J., Diplomová práce, 2004, s. 3) 

3.2 Systém podnikového vzdělávání 

Systém podnikového vzdělávání pracovníků zpravidla zahrnuje takové 

vzdělávací aktivity, jakými jsou orientace, doškolování, přeškolování a 

rozvoj, to vše z iniciativy podniku. V tomto systému nehraje důležitou roli 

pouze personální oddělení, ale i všichni vedoucí pracovníci daného podniku. 

Většinou se zde vyskytuje i spolupráce s externími odborníky nebo 

mimopodnikovými vzdělávacími institucemi. (Hrdlička J.,Diplomová práce, 

2004, s. 4) 
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3.3 Metody vzdělávání mimo pracoviště 

Přednáška - jednosměrná formální řeč pronášená posluchačům, 

zaměřená na zprostředkování faktických informací, koncepcí nebo 

teoretických znalostí. Její výhodou je pohotovost a rychlost přenosu informací 

a zpravidla nenáročnost na vybavení. Nevýhodou je jednostranný tok 

informací. 

Demonstrování - (praktické vyučování) zprostředkovává znalosti a 

dovednosti názorným způsobem, při němž se používají prvky audiovizuální 

techniky, trenažerů, počítačů. Metoda zprostředkovává znalosti i dovednosti. 

Případové studie- jedna z nejefektivnějších a nejdůležitějších metod 

rozvoje manažerů. Případové studie jsou problémově zaměřený nástroj 

rozvoje. Podstatou případových studií je umožnění samostatného myšlení, 

aplikace manažerských koncepcí na relevantní skutečné situaci. Případové 

studie napomáhají rozvoji analytických schopností, podporují kreativitu a 

zdokonalují schopnost řešit problémy a uspořádat myšlenky. 

Charakteristickým znakem učení pomocí případové studie je schopnost 

racionální analýzy dané situace. Důraz je více kladen na proces uvažování než 

na obsah. Podmínkou při navrhování případových studií je popis skutečné 

události ve firmě. Případové studie mohou popisovat jeden konkrétní problém 

nebo komplex vzájemně souvisejících situací. Mohou se zabývat problémy 

jednotlivých oblastí (strategií firmy, organizačními změnami, finanční situací 

firmy, marketingem, ... ) nebo kombinací všech těchto činností. 

Workshop -je variantou případových studií. Praktické problémy se 

řeší týmově a z komplexnějšího hlediska. Jeho výhody jsou v tom, že 

poskytují příležitosti dělit se o nápady při řešení problémů a posuzovat je 

z různých aspektů. Je výhodným nástrojem výchovy k týmové práci. 

Brainstorming - je další z variant případových studií. Metoda je 

založena na skupinové spolupráci, kdy je každý z účastníků vyzván, aby 

navrhl způsob řešení daného problému. Po předložení je uspořádána 
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nestrukturovaná diskuse o navrhovaných řešeních a hledá se optimální návrh. 

Jako nástroj rozvoje slouží k podněcování tvořivosti, kreativity, dovednosti 

naslouchat týmové spolupráci. 

Simulace - je metoda více zaměřená na praxi a aktivní zapojení 

účastníků vzdělávání. Je účinným způsobem vzdělávání, zejména jedná-li se o 

dosažení změny v chování jednotlivců. Velmi účinná je tato metoda také při 

formování schopnosti vyjednávat a rozhodovat se. Simulace je vlastně 

vzdělávací cvičení, při kterém se používá model skutečnosti. Při používání 

simulací jde o tyto tři hlavní cíle: změnit postoje, rozvinout dovednosti a 

identifikovat reálné potřeby a problémy účastníků. Existuje mnoho různých 

technik simulace, z nichž nejdůležitější jsou: hraní rolí, simulační hry, 

simulace založené na skutečnosti, simulace používající technologii a simulace 

prováděné mimo podnik. 

)> Hraní rolí - zaměřuje se na lidské chování a komunikaci. Umožňuje 

manažerům hrát situace, kterým tito mohou čelit v práci. Hraní rolí může 

být zinscenováno předem vzdělavatelem, nebo je zinscenování ponecháno 

zcela na aktivitě účastníků. Jedná se o spontánní dramatizaci situace nebo 

problému, následovaná diskusí ve skupině. Hraní rolí poskytuje 

manažerům možnost poučit se o dopadech svého chování na nadřízené a 

podřízené, naučit se rozumět chování druhých lidí, a uvědomovat si, proč 

se chovají tak, jak se chovají. 

)> Simulační hry - často nazývány "manažerské hry", jedná se o metody, 

které jsou orientované na rozvoj praktických schopností účastníků. Termín 

"hry" označuje v simulaci prvek soutěživosti. Většina simulačních her se 

dá rozdělit do následujících kategorií: hry pro tvorbu rozhodnutí, hry 

skupinové interakce, systémové hry. 

)> Simulace na skutečnosti- tyto simulace se používají proto, aby umožnily 

manažerům dosáhnout takových změn postojů a dovedností, které budou 

mít přímý vliv na jejich pracovní výkonnost. Jejich cílem je usnadnit 
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změnu fungování organizace pomocí konkrétních opatření. Výhodou je 

velká podobnost se skutečností, protože probíhají zpravidla v podniku a 

vycházejí ze způsobů, jimiž manažeři vykonávají své funkce ve 

specifickém prostředí organizace. 

);>- Používání technických pomůcek v simulaci - mají dva účely - první je 

k výkladu scénáře a druhý je jako prostředek zpětné vazby. 

);>- Simulace mimo podnik - představují především prostředek k tomu, aby se 

manažeři oprostili od obvyklých způsobů nazírání na sebe v týmech, na to, 

jak pracují a jak vnímají jedince v organizacích a uplatnili své dovednosti 

v jiném prostředí. Setkávají se s jinými problémy než mají ve své práci. 

Assessment centre (development centre)- jejich cílem je pomoci 

účastníkům uvědomit si schopnosti, které jejich práce vyžaduje, vytvořit si 

své vlastní plány osobního rozvoje, směřuje ke zlepšení jejich výkonu na 

současném pracovním místě a k pokroku v jejich kariéře. Podobně jako 

assessment centra jsou i development centra založena na požadavcích 

týkajících se schopností. Ale na rozdíl od assessment center, která 

zkoumají spíše stávající schopnosti manažerů, jsou development centra 

zaměřena na schopnosti potřebné v současnosti i v budoucnosti. Výsledky 

development centra slouží jedincům jako základna pro samostatně řízené 

vzdělávání. Představují kombinace případových studií, hraní rolí a 

simulace, které jsou navrženy tak, aby byly co nejrealističtější. Účastníci 

jsou vystavováni podobným podmínkám, za kterých vykonávají svou 

práci. Úkoly a problémy jsou často náhodně generovány počítačem, lze 

měnit jejich frekvenci a vytvářet tak různou úroveň stresu. Významnou 

částí programu tvoří akce zaměřené na problémy zpětné vazby, 

konzultování a koučování. 

Outdoor training (adventure education, vzdělávání hrou, 

vzdělávání pohybovými aktivitami) - mají široké uplatnění. Je to 

poměrně nová metoda vzdělávání manažerů. Její podoba se případ od 
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případu liší, a to vždy s ohledem na konkrétní cíle akce. Principem je učení 

manažerským dovednostem, poznávání povahy manažerské práce a 

uvědomění si jejich souvislostí prostřednictvím her. Postup spočívá 

v zadání úkolu majícího podobu hry nebo pohybové aktivity, který se řeší 

kolektivně, přičemž vedení se ujímá jeden z účastníků. Po jeho splnění se 

diskutuje o tom, jaké manažerské dovednosti byly ke splnění úkolu 

potřeba, jak se uplatnily a co je potřeba zlepšit. 

Podnikové vzdělávání pracovníků je závislé zejména na personální 

politice a strategii podniku. Některé ho využívají jen tehdy, když je to 

opravdu nutné a to není rozhodně správná cesta. A však většina společností 

věnuje vzdělávání náležitou pozornost. 

Jako velmi efektivní forma vzdělávání se ukázala metoda takzvaného 

teambuildingu. (Hrdlička J., Diplomová práce, 2004, s. 13). Toto tvrzení je 

založeno na letitých zkušenostech a já se s ním plně ztotožňuji, protože jsem 

se o tom už mnohokrát přesvědčil. 
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4 Týmy 

O týmy a jejich fungování jde v pracovních skupinách podniků, ve 

školách, v činnosti občanských sdružení, ale i např. v politických stranách, 

zastupitelských orgánech a vládách. 

Zájem o týmovou spolupráci není vůbec nový. Slova kolektivní a 

kolektiv slýchávali dnešní pamětníci velmi často. V každém případě znamená 

použití označení tým či kolektiv skupinu, která se vyznačuje zmíněnými 

charakteristikami. Týmy odborníků jsou stále častěji ohodnoceny Nobelovou 

cenou. 

Z výzkumů, které v této oblasti již byly uskutečněny a které byly 

vesměs úzce psychologicky zaměřeny, vyplývá, že pro efektivitu týmu jsou 

důležité takové faktory jako "pocit sounáležitosti" nebo "emocionální klima", 

což jsou nesporně důležité charakteristiky, ovšem obtížně měřitelné. 

Je důležité upřesnit, kdy užíváme termín tým. Ten má dva a více členů, 

definovaný cíl, k jehož dosažení je třeba koordinace členů týmu (Hermochová 

S., Teambuilding, 2006, s. 25). A touto koordinací se zabývá právě tmelení, 

nebo budování týmu - teambuilding. Lidé se musí naučit v týmu pracovat, 

aby tak byly jejich výsledky co nejefektivnější. 
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5 Teambuildnig 

5.1 Obecná charakteristika 

Teambuilding je metodou vytváření efektivní spolupráce na základě 

vztahů mezi lidmi, ať se už jedná o kolegy, nadřízené, podřízené, případně 

dodavateli nebo klienty. Dále se zaměřuje na zvládání náročných situací, 

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

fungování skupiny. (Zahrádková E., Teambuilding, 2005, zadní strana obalu). 

Doslovný překlad tohoto anglického slova zní budování či stavění 

týmu. Nemusí se jednat pouze o tým pracovní, ale o různé profesní, sportovní 

nebo jiné skupiny lidí, kteří potřebují fungovat a pracovat jako celek. Vždy je 

velmi důležité složení té které skupiny. Najednotlivých členech je pak závislé 

budování týmu. Někdy to jde lépe, jindy hůře. Vytvořit z několika lidí dobře 

fungující organismus může být někdy mnohem složitější než by se mohlo 

zdát. A to je hlavní důvod, proč si v dnešní době většina firem najímá raději 

externí odborníky, než aby se tímto zabývaly samy. Vynaložené finance za 

tuto službu se vždy mnohonásobně vrátí v podobě efektivně pracujících 

zaměstnanců. Takto proškolený tým může pak dosáhnout neuvěřitelných 

výsledků. V tomto stavu se síly každého člena týmu pouze nesčítají, ale 

násobí. Pracovníci se navzájem podporují a podněcují k efektivní práci a 

vytvoří skutečně výkonný jednotný organismus. Budování týmu může 

probíhat jakýmkoli způsobem, který pomůže skupině lidí pracovat efektivněji, 

mít lepší produktivitu, mít radost z práce a cítit se dobře. 

Důležité je si uvědomit, že na naší planetě se v současné době pohybuje 

téměř 7 miliard lidí. Přesnost tohoto údaje není příliš důležitá. Daleko 

zásadnějším se jeví fakt, že každý člověk je obrovskou individualitou. Má 

svoje vlastnosti, názory, svůj charakter- prostě vše vysoce neopakovatelné. A 

právě tohoto si musí být vědom ten, kdo sestavuje a řídí tým. Ten je přece 

18 



složen zase opět z individualit. Výsledkem toho je, že vedoucí týmu musí brát 

v potaz všechny (obecné) charakteristiky jedince, aby dokázal s ostatními 

členy týmu být produktivní a efektivní. Během personálního managementu se 

objevovaly postupně různé typy týmů. Byly členěny podle různých hledisek, 

strategie, funkčního uspořádání. Všechny podoby však musí zohledňovat 

základní fakt- funkčnost. Cílem sestavování a následného reorganizování je 

sladit fungování týmu tak, aby byl produktivní, plně funkční a efektivní. 

Znamená to, že i když existuje několik druhů týmů, tak vždy jde o určitou 

obměnu, přizpůsobení situaci. 

Získal popularitu v šedesátých letech dvacátého století a dodnes ho 

využívají nejrozmanitější týmy. Právě v šedesátých letech se stal tento dnes 

již všeobecně známý pojem základem managementu. Přestože hodnota 

teambuildingu byla rozpoznána již před více než půl stoletím, během let se 

měnila. 

Původně byl teambuilding navržen ke zlepšování mezilidských vztahů 

a sociální interakce. S tím, jak získal větší popularitu v obchodních 

organizacích, pozornost se rozšířila i na snahu o realizaci výsledků, splnění 

cílů a dosažení úkolů. Dnes se teambuilding zabývá obvykle oběma aspekty 

výkonu: jak týmy vykonávají svoji práci a jak spolu členové týmu vycházejí. 

V nejširším slova smyslu je teambuilding prostředek pro zajištění 

harmonické, produktivní a efektivní spolupráce jednotlivců a maximalizace 

provedení úkolu a dosažení cíle. V honbě za tímto cílem na sebe bere 

teambuilding mnoho podob. Cross-týmy, odpovědné za vytvoření nových 

výrobků nebo zlepšování pracovních procesů, používají teambuilding, aby se 

shodly na společném účelu, týmových rolích, rozpětí hranice sdělovacích 

technik a podobných aspektech spolupráce. Vedoucí týmy používají 

teambuilding k formulaci obchodních strategií a určení budoucího zaměření. 

Pracovní týmy v rámci jednoho sektoru, neboli intrafunkční týmy, používají 

teambuilding k osvětlení společných hodnot, vyřešení interpersonálních 
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rozdílů a zlepšení realizace úkolů. A ještě jiné skupiny se angažují 

v psychicky a fyzicky náročných aktivitách, aby vytvořily důvěru a jednotu. 

Teambuilding je hodnotný i pro jednotlivé členy týmu. Pomáhá skupině 

jedinců maximalizovat jejich kolektivní přispění organizaci a spojit jejich 

osobní cíle s cíli organizace. 

Teambuilding se vždy děje v kontextu specifického účelu a je navržen 

ke splnění specifických cílů. Čím více měřitelné tyto cíle jsou, tím lépe, 

protože to umožní týmu ohodnotit efektivitu teambuildingu. Teambuilding 

může být jediná událost nebo sled událostí, které probíhají v delším časovém 

úseku. V každém případě ho musíme považovat za neustále probíhající 

proces. (Payne V., Teabuilding workshop, 2007, s. 8) 

5.2 Teambuilding v dnešní podobě 

V současné době tento pojem tak zdomácněl, že si pod ním můžeme 

představit jakoukoli aktivitu, která se děje ve skupině přes narozeninovou 

party, outdoorové kurzy až po týmový assessment. V naší práci se ale přece 

jen budeme zabývat teambuildingem v pravém slova smyslu, to znamená jako 

efektivní prostředek pro budování fungujícího týmu. Zaměříme se na rozvoj 

spolupráce, zvládání náročných situací a komunikaci v přímém spojení 

s rozborem. 

5.2.1 Budování týmu v praxi 

Pokud chceme rozvíjet spolupráci v pracovní skupině, nejdříve 

potřebujeme zjistit, kde se zrovna nacházíme a kam se můžeme za stávajících 

podmínek dostat. Práce týmu je efektivní pouze v některých typech úkolů a 

v určité organizaci procesů. Jindy je mnohem efektivnější individuální práce 

bez společné návaznosti. (Zahrádková E, Teambuilding, 2005, s. 21). 
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5.3 Cíle teambuildingových kurzů 

Účastník takovéhoto kurzu je často stavěn před nové, nikdy nepoznané 

a náročné situace a problémy, které jsou organizátory uměle vytvářeny. Je 

nucen podívat se hlouběji do svého já a občas překonat sama sebe. Zde potom 

odhaluje svá slabá místa a skryté síly. Cílem těchto kurzů je poskytnout 

účastníkům takové zážitky, které pozdvihnou jejich sebevědomí a rozšíří 

vnímání. Tomuto všemu napomáhá přírodní prostředí, velmi často horské. 

Zcela přirozeně srovnává své schopnosti s ostatními spolupracovníky a 

kolegy. Toto vychází z přirozenosti každého jedince a z jeho vrozené potřeby 

porovnávat své výkony s ostatními členy. 

5.3.1 Rozvoj komunikačních schopností 

Jedním z nejdůležitějších cílů teambuildingových kurzů je rozvoJ 

komunikačních schopností účastníků. Ve snaze vypořádat se co nejlépe se 

zadaným úkolem, jsou nuceni spolu komunikovat a navzájem konzultovat své 

nápady nebo zkušenosti s ostatními. Při náročnějších úkolech, kde běží o čas a 

skupina je v časovém tlaku, se prosazují průbojnější jedinci. Není však 

účelem snižovat sebevědomí méně výrazným osobnostem, ale ukázat jim 

cestu, jak zkvalitnit jejich způsob jednání s lidmi. Nejpřínosnější jsou v tomto 

případě zpětné vazby následující ihned po programu, jimiž jsou rozhovory 

účastníků s vedoucími (Hrdlička J., Diplomová práce, 2004, s. 31 ). V rámci 

našeho kurzu proběhla samozřejmě ne konci review, která byla velmi užitečná 

pro všechny účastníky, kteří se zde vášnivě rozpovídali o všem, co na kurzu 

prožili. 

5.4 Ideální tým 

Jak už bylo řečeno, v každém týmu je třeba brát v potaz individualitu 

člověka. Struktura a hierarchie plně závisí na přednosti i slabinách každého 
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člena, přičemž řízení určuje, jak toho bude využito. Snahou je, aby přednosti 

byly maximalizovány a naopak slabosti minimalizovány. Znamená to, že ten, 

kdo cely tým sestavuje a řídí, musí znát charakteristiky potencionálních členů 

týmu. Tato problematika velice úzce souvisí s psychologií, z níž vychází, na 

druhé straně však je také spjata s personálním managementem. 

Z psychologie víme, že každý člověk patří podle svých projevů chování 

do určité skupiny. Jedno členění vysvětluje, čím je charakterizován 

extrovertní typ jedince a co popisuje introvert, další hledisko určení pro 

rozlišení povah lidí se řídí reakcí na vnější podněty. 

Velice jednoduchými, jasnými a názornými argumenty, proč je nutné 

pro řídícího pracovníka znát problematiku stavby týmu, je skupina faktů: 

.. lidé se chovají jinak v různých situacích 

- úloha chování je určující 

- skupinové chování lze předvídat 

- role v týmu se navzájem doplňují 

- určité kombinace rolí zlepšují (zhoršují) efektivitu týmu 

- efektivní manageři jsou schopni poznat své nejlepší role a podle toho se 

také chovají 

- efektivní manageři poznají nejlepší úlohy členů týmu a využívají je co 

nejlépe 

efektivní manageři vedou členy týmu k tomu, aby Sl byli vědomi 

důležitosti navzájem se doplňujících rolí 

V každém ideálním pracovním týmu by mělo být následující rozdělení 

pracovních rolí: 

+ Chairman (předseda, vůdce, koordinátor) 

+ Completer ( dokončovatel, puntičkář) 

+ Shaper (formátor, realizátor) 

+ Team Worker (motivátor, duše týmu) 

+ Plant (rostlina, továrna, stratégové) 
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• Monitor Evaluators (hodnotitel, analyzátor) 

• Company Worker (dělník, pracant) 

+ Resource Investigators (zdroj nápadů, hledači zdrojů) 

• Specialisté 

5.5 Co je outdoorový kurz 

Kurzy jsou založené na promyšlené kombinaci různých typů 

interaktivních programů s vhodným zastoupením outdoor aktivit, jejichž 

náročnost odpovídá cílům kurzu, možnostem skupiny a samozřejmě 

aktuálním podmínkám. Následná zobecnění pak směřují k připomenutí 

obecných principů např. týmové spolupráce či jiných témat dle cílů kurzu a 

k hledání paralel mezi čerstvou tréninkovou zkušeností a každodenní pracovní 

praxí. 

Při navrhování koncepce a realizace těchto kurzů je třeba ty, kteří mají 

být do výcviku zařazeni, motivovat, přesvědčit je o smyslu výcviku a jeho 

účelnosti. To, že jakékoli učení probíhá lépe, je-li jedinec motivován, je 

obecně známo. 

Outdoorové kurzy, na rozdíl od přednášek či studia literatury, využívají 

vlivu názornosti a podílu emocí i zapojení více smyslů na zapamatování si. 

Psychologové mnoha pokusy dokázali velkou úlohu uplatňování názornosti 

na zapamatování poznatků při učení. Zjistili, že si pamatujeme přibližně: 

> 20 % z toho, co slyšíme, 

> 30 % z toho, co vidíme v grafické podobě, 

> ale až 70 % z toho, co současně vidíme i slyšíme, 

> 80 % z toho, co vidíme, slyšíme a hovoříme o tom, 

> a až 90% z toho, co nejen vidíme a slyšíme, ale i aktivně vykonáváme. 

Podobné výzkumy zaměřené na zapomínání ukázaly, že: 
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)- z toho, co slyšíme, zapomeneme po 3 hodinách 30 %, po 3 dnech 90 %, 

)- z toho, co vidíme, zapomeneme po 3 hodinách 28 %, po 3 dnech 80 %, 

)- z toho, co současně vidíme i slyšíme, zapomeneme po 3 hodinách 15 %, 

po 3 dnech 35 %. (Hermochová S., Teabuilding, 2006, s. 36). 

Icebreakers jsou krátká skupinová cvičení směřující k "prolomení 

počátečních ledů". Ve funkci "zahřívacího kola" slouží k navození 

neformální, avšak pracovní atmosféry a pomáhají k větší otevřenosti a ochotě 

nahlédnout na sebe i ostatní z jiných úhlů pohledů než v běžném pracovním 

prostředí. 

V rámci Dynamics řeší účastníci v menších skupinách modelové 

týmové úkoly s postupně narůstající náročností. Jejich splnění vyžaduje 

především nápad, dobrou spolupráci, kvalitní řízení skupiny a někdy i aktivní 

pohyb všech zúčastněných. V rozborech po jednotlivých cvičeních objevují 

charakteristické rysy svého chování ve skupině i silné stránky a rezervy 

spolupráce celé skupiny. Jedním ze základních stavebních kamenů outdoor 

kurzů jsou strategické hry. Mohou být dvouhodinové i celodenní. Ve velké 

míře využívají venkovní prostředí. Strategické hry umožňují připravit 

týmům náročnější výzvy a úkoly k řešení. Na nich se dá testovat a trénovat 

jejich schopnost fungovat v dlouhodobějším časovém měřítku, svůj tým 

koordinovat, rozdělit si vhodným způsobem role, pracovat s časem a 

plánovat, hledat strategii, reflektovat její úspěšnost a přizpůsobovat ji vývoji 

situace apod. Strategické hry slouží k tréninku jednotlivých manažerských 

dovedností i ke sladění v rámci jednotlivých týmů. Vytvářejí rovněž prostor 

pro vyniknutí doposud méně výrazných osobností či situačních vůdců. 

Komunikační aktivity -jedná se většinou o indoor aktivity, jejichž 

cílem je rozvoj komunikačních, argumentačních, prezentačních a jiných 

dovedností. 

Programy na rozvoj důvěry - v těchto skupinových inscenovaných 

aktivitách nabízíme účastníkům takové situace, v nichž jsou potlačeny možné 
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doposud existující bariéry ve skupině. Následně tedy v nové situaci účastníci 

reflektují projevy chování svých kolegů mnohem objektivněji a nestranněji, 

což silně narušuje základy dosavadních bariér a umožňuje budovat novou 

důvěru ve skupině. 

Outdoor a sportovní aktivity - do této kategorie patří jedny 

z nejoblíbenějších a nejefektnějších typů programů: nízké a vysoké lanové 

překážky, skalní lezení a slaňování, orientační běh, rafting, apod. 

Významnou součástí outdoor kurzů jsou kreativní aktivity. Nejde o 

pokus o "návrat k čistému dětství", ale o snahu zlomit bariéry, které si řada 

z nás z dob své školní docházky vůči především výtvarným aktivitám 

vytvořila. 
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6 Agentury zabývající se teambuildingem 

V této kapitole naší práce se zaměříme na popis činnosti, metodiku a 

komplexní nabídku nejznámějších outdoorových agentur na našem území. 

Většinu informací o těchto firmách jsme získali z internetu, z reklamních 

materiálů,od klientů, ale také přímo z úst zaměstnanců nebo majitelů, kteří 

nám poskytli velice konkrétní informace. Na konci této kapitoly jsme se 

věnovali porovnání služeb a hlavně metodiky všech níže uvedených agentur. 

6.1 Česká cesta 

Patří do české národní organizace Outward bound. Byla zaregistrována 

v roce 1993 jako společnost s ručením omezeným, založená občanským 

sdružením Prázdninová škola Lipnice, která funguje v oblasti outdooru již od 

60. let 20. století. V té době to byla jediná organizace provozující takovouto 

činnost. 

Česká cesta je vzdělávací organizace zaměřená na diagnostiku a rozvoj 

pracovních skupin v oblasti komunikace, týmové spolupráce, tvořivého řešení 

problémů a řízení pracovních týmů a na realizaci akcí podporujících 

firemního ducha. Ve svých programech využívá interaktivní metody založené 

na řešení modelových situací a (podle konkrétního typu akce) následných 

rozborech a teoretických zobecněních. Její specialitou je outdoor training -

metoda využívající herních a pohybových aktivit v přírodě jako zdroje 

zkušenosti a poznání. 

Česká cesta je členem renomované mezinárodní vzdělávací organizace 

Outward Bound international. Termín Outward bound pochází ze staré 

námořní angličtiny. Vystihuje okamžik, kdy loď opouští přístav a vyplouvá 

k plavbě na širé moře. Jde o chvíle, v nichž se posádka musí rozloučit 

s bezpečím, jistotou a pohodlím pevniny a vyrazit vstříc rizikům plavby, 

strádání a nepohodě, ale také směrem k novým poznáním, novým 
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dobrodružstvím a neznámým horizontům. Je to ale také mezinárodní 

organizace působící téměř ve třiceti státech všech kontinentů. Jejími členy 

jsou národní organizace z hospodářsky nejvyspělejších, ale i rozvojových 

zemí světa. Spolupracuje s řadou dalších institucí, včetně vysokých škol. 

Vydává mezinárodní časopis, pořádá konference a publikuje odborné 

materiály. Outward boundjsou také obchodní značky a jméno registrované ve 

všech státech. Ochrannou známku smějí používat pouze členové hnutí. OB 

přijalo 28. Června 1991 na IV. Mezinárodní konferenci pořádané u příležitosti 

50. výročí otevření první školy OB v britském Aberdovey za svého člena i 

Československo. Největším posláním Outward bound je stimulovat osobní 

rozvoj jednotlivců a napomáhat lepší spolupráci mezi lidmi. 

Česká cesta počátkem 90.let přinesla jako první outdoor training na 

český vzdělávací trh a určila standard kvality. Instruktoři a lektoři této 

organizace představují skutečnou špičku v českém outdoor trainingu a jsou 

zárukou kvalitního zhodnocení tréninkových zkušeností pro praktické využití 

ve firmě. 

Vždy se snaží potkat s účastníky kurzů také lidsky. Jde o to, aby si 

každý odnesl z kurzu nejen nové poznatky, ale i pohodu a novou energii pro 

další práci. Programy vytrhují účastníky ze známého prostředí a nabízejí 

neobvyklé, originální výzvy. V bezpečných, ale náročných úkolech 

využívajících vyvážené kombinace outdoor a indoor programů prověřují a 

rozvíjejí odpovědnost, sebedůvěru, spolupráci, respekt a toleranci, učí 

sociálním dovednostem a vyzývají k aktivnímu přístupu. 

Cíle programů šitých na míru pracovním skupinám z firem a organizací 

se týkají především budování efektivních pracovních týmů, diagnostiky a 

rozvoje v oblasti především manažerských dovedností. Jejich kurzy jsou 

založeny na mnohokrát potvrzené skutečnosti, že nejlépe si uchováme 

v paměti a posléze vybavujeme poznatky, které jsme získali na základě vlastní 

zkušenosti, autentického osobního zážitku. Teorie uvádějí, že člověk si díky 
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zkušenosti zapamatovává nové poznatky až z 80%, oproti asi 20% účinku 

z běžné přednášky. 

Kurzy tedy staví účastníky do situací, kdy je třeba řešit obtížné 

problémy a kdy není ve hře jen rozumová úvaha, ale i city, emoce 

zúčastěných. Velkou výhodou takovéhoto způsobu učení je to, že je zároveň 

jakousi rekreací, protože úkoly, před nimiž stojí lidé na kurzu, jsou zcela 

odlišné od těch, které řeší denodenně ve svém zaměstnání. Důležitou součástí 

metody je takzvané "review", následný rozbor, snaha vytěžit z každé prožité 

aktivity co nejvíce zobecňujících i zcela konkrétních zkušeností: co z postupu 

našeho týmu bylo užitečné, co nás naopak brzdilo, jaká z toho lze vyvodit 

pravidla pro spolupráci či řízení týmu. Princip učení se z vlastní zkušenosti je 

jedním ze základních východisek Outdoor management trainingu. 

6.2 Y ellow point 

Yellow point spol. s.r.o. je sportovní a vzdělávací agentura se sídlem ve 

Špindlerově Mlýně a působností nejen v celé České republice, ale i 

v zahraničí. Hlavní náplní její činnosti je příprava a realizace sportovních, 

vzdělávacích a zábavných programů pro skupiny i jednotlivce. Na přípravě a 

realizaci firemních akcí se podílí zkušený tým projektových managerů, 

lektorů a instruktorů. Agentura se zabývá celou řadou služeb a aktivit. Od 

vzdělávacích, teambuildingových, sportovních a adrenalinových programů, 

přes firemní večírky a party, cattering, až po kompletní organizační zajištění 

akce. 

Podoba, ve které se agentura nachází v současné době (s.r.o.), funguje 

takto od roku 1997. Do tohoto roku fungovala především jako lyžařská škola 

s názvem Sdružení učitelů lyžování. 

Prvním typem jsou zábavné akce. Nemají obvykle charakter školení a 

řadí se mezi ně Zaměstnanecké olympiády, Vánoční večírky pro zaměstnance, 

Family days pro zaměstnance nebo obchodní partnery, Sportovní hry pro 
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obchodní partnery, výjezdní zasedání managementu. Tyto programy jsou 

koncipované pro menší i velké skupiny. Od cca 12 osob do cca 3000. Rozsah 

odpovídá velikosti skupiny, obvykle pak 1-2 dny. 

Dalším typem programů, které nabízí Y ellow point Jsou Setkání 

zaměstnanců (případně obchodních partnerů). Tato mají za cíl prezentovat 

nové produkty a motivovat pro prodej nového výrobku, představit jeho 

výhody a provést interní školení nového produktu. 

Mezi ostatní akce pořádané touto agenturou se řadí Kick-off, což jsou 

setkání zaměřená zejména na zábavné programy, Speciální akce pro obchodní 

partnery spojené s prezentací nových produktů a VIP/TOP akce. 

Cílové skupiny, pro které jsou programy koncipované jsou především 

management, staff (řadoví zaměstnanci), výrobní pozice, obchodní pozice, 

assessment centra. Akce jsou připravované následujícími školícími moduly: 

strategický management, manažerská akademie, managerské komunikační 

dovednosti a prezentace, vedení a budování týmu, prezentační dovednosti, 

týmová spolupráce, efektivní komunikace, prodejní dovednosti, vedení, 

motivace a hodnocení pro nižší management. 

6.3 O.M.T. 

Základním posláním této agentury je napomáhat v rozvoji potenciálu 

zaměstnanců svých klientů. To se následně odráží ve zvýšené pracovní 

produktivitě jednotlivců i týmů a v konečném důsledku vede ke zvyšování 

zisku jednotlivých firem. Společnost OMT pro tyto potřeby sestavuje 

jedinečné vzdělávací a rozvojové programy jednotlivých akcí, které v sobě 

kombinují prvky zážitkového vzdělávání a tradičních lektorských přístupů. 

Klientům poskytuje rovněž výstupy zjednotlivých rozvojových aktivit 

formou poradenství a zpětných vazeb, čímž se snaží přispívat ke zvyšování 

efektivity již realizovaných akcí. Pro realizaci programů, které připravuje tak, 
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aby co nejvíce odpovídal cílům specifikovaných zákazníkem, je k dispozici 

bohatá databáze modelových situací a aktivit. 

Metodika kurzů 

Outdoor Management Trainig s.r.o. využívá při svých změnových 

kurzech, diagnostických kurzech a také při přípravě workshopů prožitkového 

vzdělávání. 

Jen to, co opravdu prožijeme, vyvolá trvalé změny. Každý dojem, který 

se nám zaryje do mozkové kůry pomocí silných dojmů, zůstává uložen 

v našem osobním subjektivním archivu. Právě na tomto jednoduchém, ale 

zároveň neměnném procesu jsou založeny postupy společnosti O.M.T. při 

vzdělávacích outdoorových kurzech. Silných zážitků, které jsou prostředkem 

pro pedagogicko psychologickou práci firmy, je dosahováno pomocí 

modelových situací, jejichž základem jsou nejrůznější druhy aktivit a her. 

Dalším obrovským efektem vzdělávání prožitkem je síla získaných 

dovedností, které přecházejí až do stádia návyku. Vzdělávání prožitkem je 

založeno na propojení pedagogicko psychologických poznatků s aktivitami a 

modelovými situacemi v přírodě. Outdoor trénink znamená propracovanou 

strukturu modelových situací a zpětných vazeb, které jsou připravovány a 

uzpůsobovány vždy pro každého zvlášť na základě analýzy jeho potřeb a 

požadavků. Outdoor trénink má oproti jiným formám vzdělávání jednu 

nenahraditelnou výhodu, obsahuje nejznámější a velmi účinný styl výuky -

škola hrou, který dovoluje velmi intenzivně přijímat informace a získávat 

nové dovednosti. Prožitkového vzdělávání se využívá jak pro tvorbu a 

vzdělávání týmů (prohloubení týmové spolupráce, komunikace, kreativity), 

tak pro posunutí individuálních psychických a fyzických hranic každého 

jednotlivce (např. zvýšení odolnosti vůči zátěži, uvědomění si faktoru strachu 

a jak jej překonat, zvýšení sebedůvěry, zreálnění sebehodnocení). Těchto 

efektů lze jen těžko dosáhnout standardními metodami. 
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6.4 Adventura 

Další z výčtu vzdělávacích outdoorových agentur se jmenuje 

Adventura. Tato firma čerpá především z mnohaleté zkušenosti se zážitkovou 

pedagogikou. Své kurzy zaměřuje na následující tématiku: Zábava a sport, 

Vzdělávání a rozvoj a Otevřené zážitkové kurzy. Kurzy s názvem Zábava a 

sport prostřednictvím neobvyklého společného zážitku pomáhají stmelit 

skupinu. Účastníci, kteří se znali jen z kanceláře, po telefonu či dokonce 

vůbec, potkávají své kolegy ve velmi nezvyklých situacích. Kurz je pro ně 

velkou příležitostí přirozeně prolomit bariéry a dostat se k sobě mnohem blíž. 

Výjimečné zážitky a atmosféra na kurzu výrazně napomáhají vytváření pocitu 

sounáležitosti ve skupině a posilují loajalitu k firmě. Jsou vhodné i pro velké 

pracovní kolektivy. 

Nabídka aktivit: 

+ Od zábavy a aktivní relaxace po náročné týmové hry 

+ Od sportovních aktivit po tvořivé dílny 

• Od programů na pár hodin po akce trvající několik dnů 

+ Od akcí v přírodě, ve sportovních střediscích nebo v ulicích města až po 

společenské hry v konferenční místnosti 

Typ kurzů s názvem vzdělávání a rozvoj poskytuje účastníkům prostor 

pro hlubší seznámení se sebou i s ostatními a přináší jim zpětnou vazbu. 

Každý kurz se zaměřuje na intenzivní práci s konkrétním tématem. Používá se 

zde metoda vzdělávání zážitkem. Kurzy trvají nejčastěji několik dní a jsou 

určeny pro menší pracovní kolektivy. Program jsou tvořeny na míru podle 

zadání a přípravné konzultace, včetně případné analýzy situace ve firmě. 

Jednotlivé aktivity jsou zpracovány s hledem na základní téma kurzu. 

Program se skládá z bloků, ve kterých účastníci řeší aktivně jednotlivé úkoly. 

Po nich následuje zpětná vazba, review, kdy se z prožitého vytěží konkrétní i 
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zobecňující zkušenost. Každý kurz má svou vlastní dramaturgii, program je 

složen s ohledem na dynamiku skupiny a na dění uvnitř skupiny. Pracuje se 

s konflikty a s krizí. 

V rámci vzdělávacích a rozvojových kurzů nabízí Adventura tyto 

programy: 

+ Teambuilding - všeobecně zaměřený 

+ Teambuilding - specificky zaměřený 

+ Koučování týmu 

+ Transformační projekty 

+ Rozvojové programy 

+ Assesment centre outdoor 

+ Development centre outdoor 

+ Dlouhodobé projekty a školení 

Otevřené zážitkové kurzy 

Netradiční zážitkové kurzy nabízejí inspiraci, poznání sebe sama i 

jiných lidí, nevšední zážitky z pestrých aktivit nebo putování cizími zeměmi. 

Kurzy zážitkového učení vytvářejí prostor a atmosféru pro otevřené a tvořivé 

učení se. Jedním z důležitých faktorů zážitkového učení je spojení poznatků a 

teoretických principů se zkušeností. V akci se zážitek pojí s emocemi, a proto 

jsme schopni si celou situaci lépe zapamatovat. Když pochopúne principy, 

které jsme použili v aktivitě, jsme schopni si je později vybavit mnohem lépe 

než přečtené nebo slyšené poznatky. Efektivní postupy, které zažijeme, pak 

dokážeme mnohem snadněji aplikovat i v jiných situacích. 
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6.5 Lepší firma 

Další však méně známou agenturou zabývající se realizací 

outdoorových kurzů pro firmy je Lepší firma. Tato nabízí následující typy 

kurzů: 

+ Rozvoj managerských kompetencí 

+ Teambuilding 

+ Teamspirit Event 

+ Tématické programy 

Programová nabídka standardních kurzů: 

+ Aktivity zaměřené na navázání kontaktů ve skupině (icebreakers) 

+ Aktivity zaměřené na budování a rozvoj důvěry v týmu 

+ Problémové úlohy, zaměřené na rozvoJ kreativity, komunikace a 

schopnosti řešit nestandardní úkoly (nízké a vysoké lanové překážky, 

strategické hry a noční hry) 

6.6 Feelings 

Tato agentura si klade za cíl pomáhat lidem, kteří chtějí více poznat 

sami sebe a ostatní. Zabývá se rozvojem těch sociálních a komunikačních 

dovedností, které umožňují člověku kvalitnější život mezi lidmi. Je to sice 

outdoorová agentura, ale toto označení často úmyslně nepoužívá. Jejím 

záměrem není přivádět své klienty do nepříjemných a stresujících situací jako 

je to obvyklé například u Adventury, České cesty nebo Yellow pointu. 

Filosofií agentury Feelings není fyzicky a psychicky přetěžovat a v krizových 

situacích testovat klientovu odolnost. Právě naopak, vychází z přesvědčení, že 

člověk může poznávat sám sebe a ostatní také v přátelské a uvolněné 

atmosféře. 
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Pracuje s jednotlivci, se skupinami a s lidmi v jakémkoli věku. 

Semináře se konají v příjemném a klidném prostředí, v přírodě i ve městech. 

Klienty jsou lidé, kteří mají sebehodnocení a mají problém s navazováním 

partnerských vztahů, ale také velmi úspěšní a ambiciózní lidé, kteří se chtějí 

naučit odpočívat. 

6.7 Motiv P s. r. o. 

Předposlední z našeho výčtu agentur zabývajících se pořádáním 

outdoorových kurzů a programů všeho druhu je Motiv P. 

Outdoorové programy pořádané touto firmou jdou za hranice obecného 

pojetí tohoto termínu. Všechny akce kombinují zkušenosti lektorů z oblasti 

psychologie, rozvoje osobnosti a rozvoje lidských zdrojů se zkušenostmi lidí 

z různých sportovních oblastí. Při přípravě a realizaci dochází k cílenému 

spojení spolupráce mezi sportovními instruktory a psychology- lektory tak, 

aby docházelo k maximální spokojenosti zákazníka. Typické pro tyto 

programy je nmohovrstevnost, kdy dochází k prolínání pohybových aktivit 

s rozvojem jednotlivých oblastí osobnosti účastníka. 

Cíle programů: 

+ Posilování vnitřní soudržnosti týmu 

+ Řízení v zátěžových situacích 

+ Seberozvoj 

6.8 Gradua 

Další z výčtu vzdělávacích agentur se jmenuje Gradua. Sídlí v Praze a 

působí na celém území naší republiky. V oblasti vzdělávání dospělých patří 

dlouhodobě k nejvýznamnějším a největším společnostem na českém trhu. 

K tomuto přispěly především následující skutečnosti: 

34 



• Jako původem česká vzdělávací a poradenská společnost má dlouholetou 

tradici na našem trhu 

• V roce 1993 se stala prvním certifikačním orgánem pro certifikaci osob 

v oblasti jakosti 

• Od roku 1997 je členem jedné z největších evropských vzdělávacích a 

konzultačních sítí CEGOS Group s celosvětovou působností. 

Tato společnost disponuje 40 stálými zaměstnanci a využívá rozsáhlou 

síť externích odborníků (konzultantů a lektorů) z domova i ze zahraničí. 

Nabízí široké služby spojené nejen se vzděláváním pracovníků, ale 

stále více se zaměřuje na strategický rozvoj lidských zdrojů ve firmě. 

Portfolio služeb tvoří zejména analýza a návrh řešení, realizace vzdělávání, 

následná kontrola a zpětná vazba. Do oblasti vzdělávání můžeme zahrnout: 

• Řízení organizačních změn 

• Projektové řízení 

• Vedení týmu, osobní a manažerské kompetence 

• Řízení lidských zdrojů 

• Marketing 

• Prodej 

• Finance a ekonomika 

• Nákup a celní problematika 

• Výroba 

• Logistika 

• Kvalita 
v • Zivotní prostředí 

• Certifikace osob a rekvalifikace 

• Profesní vzdělávání 
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Outdoor- stručný popis 

Účinná forma rozvoje znalostí a dovedností pomocí prožitku. Je 

založena na principu týmového prožitku, zpětné vazby, sebereflexe, změně 

v chování v rámci týmové spolupráce. Prožitkové aktivity jsou přizpůsobeny 

cílům a charakteru skupiny účastníků. Je vhodný v případě, hledá-li firma 

alternativní cestu rozvoje znalostí a dovedností. v okamžiku potřeby zkrátit 

počáteční fázi budování týmu nebo překonat překážky spolupráce. Je-li ve 

firmě větší počet nových zaměstnanců. Je přínosný v uvědomění si role 

každého jednotlivce v týmu, v posílení týmové spolupráce ve firmě a 

motivace pracovníků, v podpoře sebereflexe každého účastníka, která vede ke 

zlepšení komunikace v rámci týmu. Přínosy outdooru shledáváme především 

v uvědomění si role jednotlivce v týmu, v posílení týmové spolupráce ve 

firmě a motivace pracovníků a v podpoře sebereflexe každého účastníka, 

která vede ke zlepšení komunikace v rámci týmu. 

6.9 Rozbor nabídek jednotlivých agentur 

Na úvod této kapitoly je nutno podotknout, že se jedná pouze o výčet a 

rešerži těch nejznámějších outdoorových agentur na našem území, nikoli 

zdaleka o všechny, které zde působí. 

Velice zjednodušeně řečeno Je společným znakem všech výše 

zmíněných agentur snaha o vytvoření fungujícího týmu (teambuilding). Ale 

ne všechny subjekty používají ve svých školících modulech stejnou metodiku. 

Ve většině případů se snaží firma postavit své klienty prostřednictvím 

nejrůznějších aktivit do krizové situace, kterou musí efektivně a týmově 

vyřešit. Společné pro všechny je takzvané "review", následný rozbor, snaha 

vytěžit z každé prožité aktivity co nejvíce zobecňujících i zcela konkrétních 

zkušeností. V čem se ale liší, je prostředí, ve kterém jsou situace realizovány, 

přístup instruktorů, kteří mají přesné úkoly a další aspekty. Důležitým 

faktorem je také finanční suma, kterou si školitel za své služby bere. 
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V některých případech se dostáváme k opravdu astronomickým částkám 

v řádech několika set tisíc korun českých. Velmi propracovanou metodiku má 

zejména Česká cesta, která patří k nejstarším outdoorovým agenturám na 

našem území. Její nabídka je velice pestrá a široká. Dále stojí za zmínku 

Yellow point s.r.o., která sídlí ve Špindlerově Mlýně. Tato firma, původně 

pouze lyžařská škola, se dostala koncem devadesátých let minulého století do 

popředí outdoorových firem snad i proto, že disponuje velmi širokým 

vybavením v oblasti "adrenalinových aktivit", které právě při svých kurzech 

často využívá. Jedná se především o lanový adventure park s největším 

lákadlem obří houpačkou, dále lanová dráha nad údolím Labské přehrady a 

největší novinku Zorb, což je obří průhledná koule, do které se upne jeden 

nebo dva lidé a kutálí se ze svahu. Jak už bylo napsáno, s 

nabídkou outdoorových aktivit je na tom Yellow point velmi dobře. Co se 

týče indoorového vzdělávání, spolupracuje s pražskou firmou DMC, která je 

složena z řady zkušených a renomovaných sociologů a psychologů. Dále pak 

Adventura, která má mezi těmito firmami své pevné místo již řadu let. Také 

nabídka Adventury je velmi pestrá a široká a neomezuje se pouze na takzvaný 

teambuilding. Její služby jsou také v oblasti cestování a turismu. Většinou se 

jedná o zájezdy spojené s aktivním odpočinkem jako je sjíždění řek, lezení po 

skalách a jiné více či méně adrenalinové aktivity. 
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Praktická část- Vlastní projekt 
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7 Realizace outdoorového kurzu 

7.1 Úvod 

Vlastní realizace jednotlivých částí vzdělávacího programu, jehož cílem 

Je osvojení pracovních dovedností či změna pracovního chování, probíhá 

pomocí výše uvedených metod s aktivní prací účastníků . Stejně jako u 

sportovní přípravy je zde kladen důraz na praktický nácvik a opakování. 

Důležitými podmínkami úspěchu vzdělávacího programu jsou prostředí, 

použité technické prostředky a metody a celková atmosféra vzdělávací akce. 

(Zucha, Praktická příprava managera, 1993, s. 67). Důležitý je však také 

výběr lektorů, instruktorů a trenérů. Ten není zaměřen jen podle jejich 

odborných znalostí, ale především podle jejich pedagogicko-psychologické 

způsobilosti pro vzdělávací proces a podle jejich znalostí odborného 

vzdělávání dospělých. (Coleman, 525 způsobů, jak se stát lepším managerem, 

1995, s. 45). 

Při realizaci by se mělo dodržovat několik zásad: 

)> Počet účastníků ve skupině by měl být max. 12. 

)> Lektor by se měl v úvodu představit (event. také účastníci) a vytvořit 

příjemnou a tvůrčí atmosféru, aby se všichni tzv. otevřeli. 

)> Měl by používat metodu EDIP: vysvětlení ( explanation), předvedení 

(demonstration), napodobení (imitation) a procvičení (practise). 

)> Výcvik by se měl konat v klidném, pohodlném a větraném prostředí 

s mírně chladnou teplotou. 

)> Posluchači by měli být rozsazeni tak,aby všichni dobře viděli a slyšeli 

(tvar U). 

)> Je třeba použít audiovizuální zařízení a studijní materiály. 

)> Každou hodinu by se měla udělat krátká přestávka. (Bank, 1985). 
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7.2 Hodnocení výsledků a účinnosti vzdělávacího programu 

Vzdělávání není nikdy levnou záležitostí, proto je nutné pokud možno 

co nejpřesněji měřit jeho přínos a efekt. Hodnocení výsledků vzdělávání je ale 

velice obtížná činnost, stejně tak jako identifikace potřeby vzdělávání. Je to 

opět z toho důvodu, že úroveň a změna kvalifikace a vzdělávání jsou velice 

těžko zjistitelné. Lze je zjistit jen nepřímo a mnohdy pouze spornými 

způsoby. Navíc přenášení získaných vědomostí do praxe probíhá u každého 

jinak. Kromě toho jsou školení pracovníci ovlivňováni řadou faktorů, 

například tím, co, jak a kde se učí a vším, co v průběhu vzdělávací akce 

získávají. 

Existují čtyři základní důvody hodnocení: 

1. Ověřování - jeho účelem je zjistit konkrétní přínosy pro účastníky a 

posouzení adekvátnosti vynaloženého úsilí, peněz a času. 

2. Kontrolování - sledování a hodnocení toho, zda se realizace provádí podle 

pokynů zadavatelů. 

3. Zdokonalování - hodnocení v tomto případě slouží ke zlepšování procesu 

vzdělávání a tím i jeho výsledků. 

4. Výsledky učení- slouží k hodnocení vědomostí samotných účastníků. 

Nabízí se porovnání výsledků vstupních testů účastníků s testy 

provedenými po ukončení vzdělávacího procesu, což má několik úskalí. Je 

velmi těžké sestavit test, který by dokázal objektivně změřit dosavadní 

znalosti a dovednosti. Dále u této metody velice záleží na momentálním 

rozpoložení účastníka a na okolnostech, za kterých test probíhá. 

Další možností je monitorování vzdělávacího programu, tj. hodnocení 

vhodnosti a účinnosti jednotlivých zvolených metod a postupů. Tato 

hodnocení však bývají dosti subjektivní, protože odborníci mají sklon 
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hodnotit lépe metody, které sami preferují. Subjektivní však může být i 

hodnocení ze strany školených, proto je velice nebezpečné dělat závěry na 

základě údajů. V některých podnicích nebo společnostech lze hodnotit i 

praktický přínos vzdělávání pomocí ekonomických ukazatelů, např. růst 

produktivity práce, zvýšení odbytu, zvýšení kvality prodúktů atd. Tato metoda 

také není nejlepší, protože z velké části záleží na druhu a charakteru 

vykonávané práce. Měli bychom si však neustále uvědomovat hranice 

možností tohoto vyhodnocování a hlavně jeho relativitu. Ve vyspělých 

zemích se již ustupuje od formálních způsobů hodnocení a převahu získávají 

hodnocení neformální, založená na informacích přímo od školených 

pracovníků nebo vedoucích pracovníků.(Koubek, 1997) 

Každý podnik by měl vzdělávání hodnotit a trvat na tom, aby investice 

vložené do vzdělávání přinesly žádaný výsledek. 

7.3 Obecná charakteristika firmy 

V této části naší práce přikročíme k samotnému sestavení a ověření 

outdoorového programu. Firma, pro kterou bylo toto školení připraveno, se 

jmenuje Kingspan a sídlí v Hradci Králové. Jedná se o stavební firmu, jejímž 

hlavním artiklem je výroba izolačních panelů. 

V letech 1996 - 1998 stála na jejím místě továrna s názvem Sunip, 

která se zabývala také produkcí stejného výrobního artiklu. Tato byla v roce 

1998 koupena se vším stávajícím zařízením právě irským Kingspanem. 

Výrobní linky Kingspanu můžeme najít v České republice. Ta zásobuje 

především německý a tuzemský trh, dále pak v Maďarsku, která má na 

starosti oblast Rumunska, Bulharska a Slovinska. Z postsocialistických 

republik sem patří ještě Polsko, které kromě svého trhu zásobuje ještě oblast 

Pobaltí (Litva, Lotyšsko, Estonsko). A výrobní linka je také ve Velké Británii. 

Co se týká prvních tří zmiňovaných výrobních linek, tak tyto si navzájem 

vypomáhají, pokud výrobní kapacity někde nestačí a jinde je zase volná. To 
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už pak záleží na spoustě jiných okolností (dostupnost dopravy pro zboží, 

specifikace, dostupné materiály apod.) 

7.3.1 Proti) zaměstnanců 

Zaměstnanci, kteří se zúčastnili tohoto kurzu, patří do zákaznického 

oddělení, které se dále dělí na Zákaznický servis. Sem patří Česká republika a 

Exportní oddělení. V české sekci pracují 4 zaměstnanci, kteří se starají pouze 

o tuzemské zakázky. Spolupracují s obchodními zástupci. V exportním 

oddělení působí zaměstnanců ještě o jednoho více. Ti mají práci rozdělenou 

podle příslušných zemí. Tři z nich obstarávají Německo a Rakousko, jeden 

Slovensko a pobaltské republiky a jeden Dánsko, Polsko, Maďarsko, Belgii, 

Holandsko a Rumunsko. 

Cílem práce těchto zaměstnanců nejen uspokojit zákazníky přidělených 

oblastí, ale i obstarat všechny zakázky od A do Z. To znamená zadat do 

systému, vložit do výrobního plánu- s tím souvisí spolupráce s plánovačem 

výroby a logistickým oddělením, vyřešit jiné záležitosti, které se týkají té 

konkrétní zakázky (dotazy ze zahraničních kanceláří, doobjednávky, změny 

zakázek apod.) Následně zde funguje spolupráce s expedicí a dopravci, aby 

mohly být vyrobené zakázky uvolněny k expedici a následně odvedeny. Poté 

se vše musí fakturovat a tím celá zakázka končí. Samozřejmě do toho patří i 

případné řešení reklamací. 

Celkový počet účastníků kurzu by 1 dvacet, z nichž 14 bylo ženského 

pohlaví. Co se týče předchozích zkušeností s akcemi takovéhoto typu, tak pro 

většinu účastníků to byla úplně první zkušenost. Jednalo se o menší oddělení 

velké zahraniční firmy. 
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7.4 Proč právě outdoorový kurz 

Nápad jet na tuto akci vzešel v hlavě právě jednoho ze zaměstnanců, 

kteří se jí zúčastnili. Připadalo mu, že jeho kolegové potřebují určitý stimul do 

své práce a tento způsob se mu zdál jako ten nejefektivnější. 

Další neméně důležité důvody a pohnutky byly zlepšení komunikace a 

dodání týmového ducha všem členům oddělení . Absence těchto tak důležitých 

hledisek byla hlavně díky tomu, že se lidé mezi sebou příliš neznali, protože 

někteří do firmy přišli před nedávnou dobou, jiní sem byli přeřazeni z jiného 

oddělení. 

Jak už bylo napsáno, pro většinu to byla první zkušenost s podobným 

školícím modulem. K tomuto hledisku museli organizátoři přihlédnout. 

7.5 Příprava kurzu 

Základem úspěšné akce na podporu skupiny je příprava- věta trochu 

otřepaná, nicméně významná. Firma, jejíž zaměstnanci se této akce zúčastnili, 

si pro tuto službu najali externí organizátory. 

Příprava má několik fází. Samozřejmě každý kurz je jiný, a proto i fáze 

se mohou různě obměňovat. Přípravné kroky patří do know how firem, které 

se kurzy zabývají, a proto se mohou různě jmenovat, mohou být rozdělené do 

různých dalších kroků, ale podstata by měla zůstávat zhruba stejná. 

1. zadání 

2. analýza 

3. organizační příprava 

4. informace o kurzu účastníkům 

Vždy je důležité zodpovědět tyto otázky: 

- kdy je ten správný čas na kurz? 

- jak definovat výstupy? 
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- uspořádáte si ho sami, nebo ho zadáte externí firmě? 

- jak ho správně zadat? 

- jak ho vyhodnotit? 

- jak připravit účastníky na kurz? 

- jakým způsobem ho prezentovat? 

To jsou klíčové otázky na přípravu kvalitního kurzu, aby byl investicí, a 

nikoli vyhozenými penězi. 

7.5.1 Zadání a analýza 

Ať už si kurz realizuje sám zadavatel, nebo externí firma, je nutné 

definovat zadání. Je dobré si vyjasnit, co chcete, proč to chcete a co má být 

výsledek akce. 

Co je cílem? 

Většina zadání je typu: Stmelit lidi, dát je dohromady, udělat 

teambuilding, podpořit náš tým ve spolupráci, naučit se komunikovat, 

odpočinout si, pobavit se, něco zažít, udělat něco pro pracovníky, motivovat 

lidi. 

Z takového zadání může vzniknout leccos. 

Dobrá znalost situace skupiny je základem pro dobrou práci s ní na 

kurzu. Pokud chceme teambuilding a firma připraví program, aniž se zeptá na 

aktuální situaci skupiny, na členy této skupiny, na silné a slabé stránky. 

Potom se nedá očekávat speciální přístup. 

Při analýze zadání je potřeba dostat se k příčině, k tomu, kde vznikla 

potřeba organizovat nějakou akci, protože od toho se odvíjí celá příprava 

kurzu. 
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Co je podstatou? 

Vždy je nutné položit několik otázek a odpovědět SI na ně co 

nejupřímněji a nejkonkrétněji: 

• Očekáváte od kurzu změnu? Čeho a jakou? 

• Očekávají tuto změnu také pracovníci? 

• Je kurz řešením problému v týmu, nebo prevencí, aby problémy 

nevznikaly? 

• Kdy vznikl nápad jet na kurz a kdo ho přinesl? 

• Jak to uvítala skupina? 

• Jaká je situace ve skupině z hlediska výkonnosti, vztahů, motivace, 

odpovědnosti, dodržování pravidel, řešení nestandardních situací? 

• V jakém kontextu je tato akce s personálními změnami? 

• V jakém kontextu je tato akce s jinými akcemi? 

Při zadání našeho outdoorového kurzu jsme se od vedoucí oddělení, 

pro jehož zaměstnance byl kurz určen, dozvěděli, že chtějí tmelící kurz, na 

kterém by zapracovali na spolupráci a dozvěděli se něco více o sobě. Hned 

v úvodním rozhovoru jsem se dozvěděl, že se společně vídají i mimo 

pracoviště, jsou zvyklí oslavovat spolu narozeniny a teď by potřebovali 

něco, co by ještě dál rozvinulo jejich týmovou práci a pomohlo se 

zvládnutím stresu při náročné práci. Při dalším zjišťování vyšlo najevo, že 

silnou stránkou skupiny je poměrně velká soudržnost a střední fluktuace 

zaměstnanců, otevřená komunikace a přijemné liberární vedení oddělení. 

Další zajímavostí byl i poměrně nízký věk členů, z nichž nejstarší bylo 

kolem 40 let, avšak nebyla to vedoucí. 

7.6 Organizační příprava 

Firmy pořádající akce zařizují kurzy na klíč, včetně ubytování, stravy a 

doplňujících služeb. 
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Základ- jídlo, teplá voda a teplo- připravuje úspěch kurzu. 

Asi nejdůležitější v této části přípravy je otázka: "Máte specifické 

požadavky na ubytování, stravu apod.?" Nejčastější odpověď zní: "Ne." 

Při objednávání kurzu je užitečné tuto část pokud možno zjednodušit. 

Při včasném vyjasnění se zjednoduší práce oběma stranám. 

Mezi nejdůležitější a první věci, které se musí domluvit, je termín 

takovéto akce. Doba mezi přípravou a realizací nesmí být příliš dlouhá, aby 

byl tento kurz dostatečně efektivní, ale ani příliš krátká, aby se mohli všechny 

zúčastněné strany dostatečně připravit, udělat si volno atd. Tento kurz proběhl 

v polovině března a trval od pátku do neděle. Domluven však byl od konce 

listopadu. 

Dalším neméně důležitým atributem je cena, kterou si pořádající 

agentura za tuto službu počítá. Ta záleží především na náročnosti konkrétní 

akce. Do ceny se počítá pronájem autobusu, který účastníky odveze na místo i 

zpět, dále pak pronájem chaty, hotelu, ubytovny apod. stravu, různé 

administrativní poplatky, odměna instruktorům, nezbytný materiál využívaný 

k aktivitám. Toto byl výčet věcí pro náš kurz, ty se samozřejmě liší dle 

náročnosti akce. Na dalších řádcích jmenujeme nezbytný materiál, bez 

kterého jsme se neobešli: bílé papíry, notebook, flash disk, fotoaparát, psací 

potřeby, špendlíky a připínáky, nůžky, lepicí papírky, zalaminované cedulky, 

buzoly, folie, krepový papir, mapy, lana, šátky, stopky, koberec, švihadla, 

kelímky, kostky ze stavebnice, vejce, provázky, noviny, PET lahve, špejle, 

lavory, barvy na vejce. To byl výčet hlavních pomůcek, které se využily 

především na aktivity. 

Co se týče personálního zajištění akce, tak příprava i realizace byla 

v režii dvou lidí, kteří mají s podobnými typy programů jisté zkušenosti. Oba 

působili v některých výše zmiňovaných agenturách. 

Dále pak je nutné zvolit správnou a vhodnou lokalitu. Velmi osvědčené 

se zdají být různé horské chaty a penziony. My jsme nebyli v tomto směru 
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výjimkou. Zamluvili jsme penzion Panorama v Deštném v Orlických horách. 

Místo jsme předtím dobře znali, a proto jsme ho také zvolili. Týden před akcí 

jsme jeli na takzvanou lokaci. Ta sloužila k doladění posledních maličkostí, 

především k vymyšlení trasy na orientační závod atd. 

7.7 Motivace pracovníků a prezentace kurzu 

Motivace je jedním z nejdůležitějších kroků. Celý kurz je vlastně 

zbytečný, pokud lidé mají pocit, že se na ně něco chystá, nevědí co, a také se 

jim nechce ztrapňovat se někde v lese. Motivace ve skupině závisí jak na 

skupinové dynamice, tak na skupinové kultuře. 

Co se týče motivace, každého osloví něco jiného, ale obecně je několik 

bodů, kterými se tomu dá pomoci. 

Cíl a efekt. Většina lidí potřebuje vědět, proč má dělat to, co má dělat a 

k čemu jim to bude v práci. Před kurzem je nutná otevřená komunikace, 

kterou my jsme zrealizovali prostřednictvím jednoho meetingu se všemi 

zaměstnanci přihlášenými na kurz. Dobře jsme tam vyjasnili cíl a záměr 

celého kurzu. Všechny to zajímalo a měli doplňující otázky nevybočující 

z normálu. Čím jasnější je cíl, tím více mohou všichni pracovat na jeho 

dosažení. Pokud nevědí, kam jdou, nikdy nejsou spokojeni. 

Zázemí. O tom jsme se zmiňovali výše. Lidé si potřebují představit, jak 

a kde budou spát, kolik mají prostoru a času na soukromí, jakým způsobem 

bude organizováno jídlo, zda budou mít chvilku pro sebe. 

Partnerství. Většina lidí si pod organizovanou akcí představí něco jako 

tábor, protože to je často poslední organizovaná akce s programem, kterou 

zažili. Je nutné zdůraznit, že toto je akce pro dospělé, kde instruktoři jsou 

spíše partneři než direktivní učitelé. 

Dobrovolnost. Dobrovolnost při činnostech na kurzu by měla být 

samozřejmostí, protože dává svobodnou volbu a samostatné rozhodování o 
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sobě. Někdy se dá dobrovolnost specifikovat tak, že ten, kdo se nechce 

zúčastnit, zůstává u svého týmu a může ho povzbuzovat a podporovat. 

Struktura programu a příprava. Informace o programu je věc velice 

sporná, protože většinou si to lidé umí těžko představit a při popisování slovy 

si spíše začnou vytvářet obavy než je rozptylovat. Program jsme v našem 

případě popsali tak, že lidé věděli, co si mají vzít s sebou, upozornili jsme je 

na nízkou fyzickou náročnost akce a varianty s ohledem na počasí nebo únavu 

lidí. 

Občas je také dobré napsat motivační dopis, ve kterém může být 

legenda nebo příběh popisující kurz, zázemí, cíl kurzu a obsahuje seznam, co 

si vzít s sebou. 

V následujících řádcích zmíníme aspoň ty nejzákladnější a nejčastěji 

kladené otázky, které můžeme čekat při přípravě od pořádající organizace. 

);;> Kolik vás je? 

);;> Jak moc spolupracujete? 

);;> Jaké máte zkušenosti se zážitkovým učením? 

);;> Co je cílem akce 

);;> Jaké jsou očekávané výstupy? 

);;> Je kurz řešením problému, prevencí nebo odměnou? 

);;> Jaké je složení skupiny? 

);;> Jak se pracovníci mezi sebou znají? 

);;> Jak dlouho jsou pracovníci v této skupině? 

);;> Jaká je náplň práce lidí? 

);;> Jaká je hierarchie ve skupině? 

);;> Jsou ve skupině problémoví lidé? 

);;> Jsou ve skupině problémové vztahy? 

);;> Jsou problémy na osobní úrovni? 

);;> Jakým způsobem prezentujete tuto akci pracovníkům? 

);;> Bude přítomno vedení týmu? 
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);> Máte nějaké preferované aktivity? 

);> Jakým vzděláváním lidé prošli? 

Jaké máte představy o zázemí 

Máte přání na nějaké dodatečné služby? 

Preferujete nějaké rozdělení do skupin na jednotlivé aktivity? 

Je to povinné pro vaše pracovníky? A další ... 

7.8 Průběh kurzu 

Tato kapitola je věnována organizačnímu zajištění celého outdoorového 

kurzu, potažmo našeho výzkumu a podrobně informuje o skladbě kurzu, který 

je zdrojem informací pro praktickou část naší diplomové práce. Informace 

obsažené v této kapitole mají za úkol co nejvíce přiblížit atmosféru 

nezúčastněnému čtenáři. 

7 .8.1 V stup ní informace 

V březnu roku 2007 se zaměstnanci zákaznického oddělení stavební 

společnosti Kingspan se sídlem v Hradci Králové zúčastnili outdoorového 

kurzu, který pro ně připravila sportovně vzdělávací agentura Sport-zone. 

Výchozí návrh celkového řešení 

Na základě diskuse s vedením oddělení doporučujeme připravit: 

- kurz týmové práce: určen pro zaměstnance zákaznického oddělení 

Cíle kurzu 

1) sladění skupiny v oblasti týmové spolupráce 

2) trénink komunikace 

3) práce s rolemi v týmu 
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4) viz níže- program kurzu 

Délka a temún kurzu 

Na základě domluvy akce trvala dva dny od pátku do neděle 9.-

11.3.2007. 

7.8.2 Návrh programu kurzu 

1. den - pátek 9.3.2007 

odpoledne a večer 

17:00 příjezd a ubytování v penzionu 

18:00 přivítání účastníků, představení pořádající firmy (Sport-zone) pomocí 

notebooku a dataprojektoru, obou školitelů, stručné seznámení všech 

přítomných s programem, navození týmového ducha a přátelské 

atmosféry. 

19:00 večeře 

20:00 společný řízený program - lidé si dali židle do kruhu a každý účastník 

kurzu dostal od instruktorů prázdný bílý lístek papíru, na který měl 

napsat, co očekává od společně stráveného víkendu se svými kolegy. 

Lístky si poté instruktoři vybrali, aby je na konci kurzu znovu použili. 

- dále následovala aktivita s názvem "Veselý Vašek", která měla za 

úkol uvolnit atmosféru a hlavně se při ní zapojil každý účastník, když 

za úkol bylo před vyslovením svého jména říct nějaký přívlastek, 

který toho jedince charakterizuje. Ten přívlastek musí být na stejné 

počáteční písmeno jako je křestní jméno. Jména i s přívlastky se 

hromadí a každý další musí nejprve vyjmenovat všechny před sebou a 

až potom to svoje. Tímto způsobem mohli i instruktoři znát jména 

všech velmi brzy. Potom následovala drobná hra na poznání zájmů a 

koníčků jedince, když každý měl za úkol vyjádřit své záliby pomocí 

pantomimy. Ostatní přitom hádali, co se asi skrývá pod jednotlivými 
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gesty - další aktivitou zaměřenou především na vnímání ostatních 

členů byla výměna míst lidí se stejným znakem. Ten, kdo byl 

uprostřed, vždy musel říct, aby si vyměnili místa lidé, které něco 

spojuje, např.: "Ať se vymění ti, co se těšili na tento kurz" a usedne na 

jedno z míst, které se uvolnilo. Hrajeme, dokud hra neomrzí a lidé 

mají nápady - dále se pokračovalo v kruhu s tím, že jedna židle byla 

volná. Ten, kdo měl tuto židli po své pravé ruce, řekl jméno někoho 

jiného a důvod, proč si k němu má sednout. Tím se zase uvolnila židle 

po pravé ruce někoho dalšího. Příklad: "Chci, aby se ke mně posadil 

Petr, protože má rád hokej jako já." - po této aktivitě dostali všichni 

za úkol, aby se zvedli ze židlí a rozešli se do prostoru místnosti. Poté 

jim instruktoři dali za úkol, aby vytvořili rovnoramenný trojúhelník 

s dalšími dvěma kolegy, ale nic jim přitom neřekli. Celá aktivita 

probíhá v úplné tichosti. Sledujeme pouze hemžení a drobné přesuny 

aktérů. Pohyb se relativně brzy ustálil, což vypovídá o slušném 

vnitřním klimatu v této pracovní skupině - potom se všichni 

rozlosovali do dvou soutěžních týmů, ve kterých pokračovali v dalším 

průběhu kurzu. K rozdělení použili instruktoři zábavnou formu 

losování dvou druhů lístečků, na kterých byly názvy písní. Píseň se 

mohla jen pobrukovat, nikoli nahlas zpívat. Ti, kteří pobrukovali 

stejnou píseň, patřili do jednoho družstva. Potom dostali za úkol 

vymyslet název skupiny a nějaký bojový pokřik. - poslední částí 

pátečního programu byl dotazník na zjištění osobnosti. Opět každý 

obdržel prázdný papír a tužku. Instruktoři četli postupně deset otázek, 

jejichž odpovědi mohli napovědět o tom kterém jedinci cosi bližšího, 

např.: "Které tři věci by sis vzal(a) na opuštěný ostrov?" Po vybrání 

odpovědí instruktoři četli postupně jeden dotazník za druhým a ostatní 

museli tipovat, kdo takhle odpovídal. Poté instruktoři odpovědi a tipy 

vyhodnotili a s výsledky seznámili všechny účastníky. Vyhodnocení 
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bylo velmi zajímavé, když jako nejlepší znalec všech ostatních se 

ukázala zaměstnankyně, která ve firmě pracovala paradoxně nejkratší 

dobu, cca jeden měsíc. 

Všechny tyto aktivity a hry byly zaměřeny jak bylo zřejmé a uvolnění 

atmosféry, lepší poznání druhých v jiné oblasti. 

22:00 závěr programu 

2. den- sobota 10.3.2007 

dopoledne 

8:30 snídaně 

9:30 orientační hra s indiciemi - tato hra byla do programu zařazena 

dodatečně asi týden před akcí, protože původně byla v plánu výuka lyží 

a snowboardingu, ale protože to počasí nedovolilo, tak byli organizátoři 

nuceni zvolit tuto alternativu, která sklidila od účastníků velmi kladnou 

odezvu. Byla to také první soutěž, ve které už vystupovali za své týmy. 

Na začátku dostali mapu okolí se zakreslenými místy kontrol, kde byly 

dohledávky indicií, na pomoc měli také buzolu. Indicií bylo celkem 6. 

Každá z nich byla jedno slovo, které se nějakým způsobem vztahovalo 

k heslu. Na toto heslo nakonec přišly obě skupiny a na konci trati ho 

sdělili školitelům. 

Tato hra byla i přes nepříznivé deštivé počasí příjemným zpestřením 

celého víkendu. Trať byla poměrně dlouhá, takže byl čas i na 

popovídání. 

ll :30 přednáška na téma asertivita 

12:30 oběd 

13:00 polední odpočinek 

14:00 odpolední blok aktivit - tento se skládal celkem z osmi aktivit 

zaměřených především na spolupráci a komunikaci ve skupině. Vždy 

probíhaly dvě aktivity paralelně a týmy se vždy střídaly. Mezitím 
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proběhla také nezbytná svačina. První dvě aktivity byly časově i 

materiálně velmi nenáročné: řazení podle počátečních písmen 

v abecedě bez mluvení na kládě. Instruktor nechal tým nastoupit na 

kládu a poté jim oznámil, že v co nejkratším časovém limitu se musí 

seřadit podle svých počátečních písmen křestního jména, aniž by 

přitom vydali hlásku. Za každé vyšlápnutí mimo kládu nebo 

promluvení hrozila časová penalizace. Obě družstva si s touto 

aktivitou poradila poměrně zdárně. Druhou aktivitou byl Gordický 

uzel. Skupina dostala za úkol v kruhu překřížit ruce a takto chytit 

kolegy, kteří stáli po stranách. Potom se co nejrychleji dostat bez 

rozpojení do pozice zase čelem do kruhu, ale bez zkřížených rukou. 

Ani s touto soutěží nebyly větší potíže. Další dvojblok tvořily typově 

podobné úkoly. První z nich se jmenoval slepý čtverec. Zde byli 

kurzisté "okradeni" o nejdůležitější smysl - zrak tím, že jim byly 

zavázány oči šátkem, poté dostal každý z nich do rukou část lana, 

takže nakonec se všichni drželi jednoho lana v různé části. Potom 

instruktor oznámil úkol, že v co nejkratším čase musí vytvořit z lana 

čtverec, přitom museli využít celou délku lana a všichni se ho museli 

stále držet. Pro dokumentaci se tento úkol natáčel na kameru a při 

závěrečné feedback se na záběry všichni podívali. Souběžně s touto 

aktivitou probíhala o několik desítek metrů vedle hra s názvem 

Létající koberec. Při ní se všichni postavili na jeden koberec o 

velikosti cca 1m2
, aby se na něj vešli velmi na těsno. Úkol zněl, v co 

nejkratším čase stát na druhé straně koberce, aniž by nikdo v průběhu 

úkolu vyšlápl mimo prostor koberce. Poté následovala hra Pavoučí síť 

a souběžně s ní probíhala pro druhé družstvo aktivita Přenášení vody. 

V rámci Pavoučí sítě dostal tým za úkol dostat všechny své členy 

z jedné strany sítě, která byla natažená mezi dvěma stromy pomocí 

provazů a lan na druhou stranu, aniž by se pokud možno, nedotkl 
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žádnou částí svého těla sítě. Za každý dotyk následovala přirozeně 

časová penalizace. Po úspěšném zvládnutí se tým vystřídal, jak bylo 

zvykem, s druhým týmem. Cílem v aktivitě s názvem Přenášení vody 

bylo ze "zakázaného území" o velikosti cca 5 metrů Gednalo se o kruh 

vyznačený lanem) přenést pomocí kelímku vodu do lavoru 

postaveného vně kruh. K dispozici byl žebřík a lano. Termín 

"zakázané území" znamenal, že se v něm nesměl nikdo dotknout 

země. Poslední dvojblok tvořily hry s názvy Nonverbální komunikace 

a Vejce v trubce. Při první jmenované se tým rozdělil po vysvětlení 

hry na dvě libovolné části. V jedné mohl být klidně jeden člověk a ve 

druhé 9. Jedna část dostala k přečtení heslo a toto heslo měla pomocí 

svých těl znázornit, aby to druhá část týmu mohla přečíst a následně 

zveřejnit. Vzdálenost mezi nimi byla cca 15 metrů. Poslední aktivitou 

tohoto bloku bylo Vejce v trubce. Zde byl úkol přenést vejce pomocí 

dvou těžkých betonových trubek na vzdálenost cca 1 O metrů a 

následně ho položit do připravené nádoby. Vejce se přitom 

samozřejmě nesmělo rozbít. Úkol složitý, nikoli nesplnitelný. 

17:00 Po svačině se všichni účastníci sešli v jídelně, aby zde mohli 

pokračovat v nabitém programu. Organizátoři před ně postavili úkol, 

který prověřil jejich fantazii, technické myšlení a smysl pro spolupráci 

v týmu. Název zněl (Ne)rozbité vejce. Oba týmy dostaly k dispozici 3 

špejle, jeden kus novin, izolepu, nůžky, jedno vejce, provázek. 

Z tohoto materiálu měli vyrobit postroj pro vejce takový, aby se při 

pádu z výšky cca 3 metry nerozbilo. Na úkol dostaly 30 minut. I když 

by se mohl zdát tento úkol zdánlivě obtížný, obě skupiny se s ním 

popasovaly a při zkoušce zůstala obě vejce nerozbitá. 

18:00 Potom jsme se vydali zase všichni ven před penzion, abychom se zde 

věnovali tzv. "hrám důvěry". Tyto hry nebyly samozřejmě počítány 

do celkového skóre. Všichni při nich fungovali jako jeden tým. Začali 
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jsme Uličkou důvěry. Při ní si stoupli všichni proti sobě do dvou řad 

s předpaženýma pažema vyjma jednoho člověka, který dostal za úkol 

v plné rychlosti proběhnout mezi těmi dvěma řadami. Těsně před ním 

se paže zdvihají. Takto se vystřídají všichni. Ten, co běžel se vždy 

zařadí na místo toho, který ho střídal. Dále následovalo tzv. Kyvadlo. 

Ve trojicích se kurzisté postavili do zástupu. Ten prostřední 

představoval kyvadlo, když přepadával na oba své kolegy a ti si ho 

posílali z jedné strany na druhou. Takto se opět vystřídali ve trojici 

všichni. Poslední byl Pád důvěry. Ten prověřil kromě důvěry v ostatní 

členy týmu i pud sebezáchovy každého jednotlivce. Jedinec si stoupl 

na cca 1 ,5 metrů vysokou zídku zády k ostatním. Ti se pod ním 

postavili do dvou řad proti sobě s předpaženýma pažema. "Důvěřivec" 

sebral veškeré zbytky odvahy a padnu! zády na připravené ruce svých 

kolegů. Zde se potvrdila psychická náročnost úkolu, když se jedna 

žena odmítla tomuto podrobit. 

19:00 Večeře 

20:00 Poslední blok dvou soutěží, které se odehrály v útrobách penzionu. Obě 

byly zaměřeny na týmového ducha, spolupráci a taktiku v týmu. První 

se jmenovala klávesnice. U této aktivity měl jeden soutěžící za úkol 

v co nejkratším čase "zmáčknout" všechny "klávesy" klávesnice od 

čísla 1 do 30, které reprezentovaly lístečky poházené po zemi. Tyto 

lístky ležely ve vymezeném území rozházeně.V tomto území se mohl 

pohybovat právě pouze ten jeden soutěžící, ostatní byli po obvodu a 

fungovali jako rádci. Aktivita nečinila ani jedné skupině větší potíže a 

zdárně ji zvládly. Druhá hra nesla pracovní jméno stavění kostek. U 

této činnosti se museli soutěžící obejít bez nejdůležitějšího lidského 

smyslu, zraku. Skupina musela zvolit dva ze své řady, kteří budou 

stavět se zavázanýma očima stavbu, kterou jejich kolegové budou mít 

možnost vidět jen na dobu 15 vteřin. Potom jim mohou pouze radit, 
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kterou kostku vzít do ruky atd., aniž by přímo do stavby zasáhli. Tato 

aktivita patřila mezi složitější a i proto byl rozdíl mezi zvládnutím 

značný. 

20:30 Zhodnocení celého dne prostřednictvím společné review, při které se 

velmi spontánně a aktivně zapojily všichni účastníci. To byl znak a 

impuls pro organizátory, že kurz zatím plní svůj účel. 

3. den- neděle 11.3.2007 

ráno a dopoledne 

9:00 snídaně 

9:30 poslední blok aktivit v rámci kurzu tvořila nízká lana. Ta se odehrávala 

samozřejmě venku. Instruktoři připravili celkem dvě lanové překážky, 

na kterých se zase obě skupiny vystřídaly. První z nich se jmenovala 

vodní lyže. Zde bylo nosné lano napjato mezi dvěma stromy a druhé 

pomocné lano bylo naproti a tvořilo s ostatními dvěma stromy 

trojúhelník. Soutěžící při zdolávání vypadali jako vodní lyžař. Druhá 

byla krocení divokého koně. Opět nosné lano napjaté mezi dvěma 

stromy podobně jako u vodních "lyží" ve vzdálenosti cca 5 metrů a 

pomocné lano spočívalo na stromě, ke kterému se měl soutěžící 

dostat. U obou těchto lanových aktivit šlo o celkový čas, za který 

dokázali všichni členové týmu přejít lano. Každý se velice snažil, 

protože nechtěl zkazit čas svému týmu. I když ne všichni si byli na 

laně ve výšce cca 1 metr nad zemí úplně jisti. Po těchto lehce 

adrenalinových aktivitách následovala menší pauza. 

11:30 Oběd 

13:00 Zhodnocení celého kurzu, formulace výstupů, zveřejnění a rozbor 

očekávání, která účastníci vyplnili hned po příjezdu do penzionu. 
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7.9 Hodnocení akce 

Do úvah o přípravě a organizaci kurzu musíme zahrnout i hodnocení 

akce. 

Co je cílem hodnocení? 

- zjištění o naplnění dohody zadavatele a dodavatele, 

- zjištění spokojenosti účastníků, 

- zjištění přínosu akce, 

- zpětná vazba od lektorů a instruktorů o skupině vzhledem ke stanovenému 

cíli kurzu 

Co se týče hodnocení našeho outdoorového víkendu, o kterém píšeme 

tuto závěrečnou práci, přistoupili jsme mimo jiné k metodě dotazníku, o které 

se ještě budeme zmiňovat níže a jež je součástí příloh na konci práce. Další 

formou, jak zhodnotit kurz byla review, o které se zmiňujeme v předchozích a 

v následující kapitole. Stručně řečeno, z obou těchto hodnocení vyšel kurz 

jako povedený a bezesporu přínosný. 

7.9.1 Hodnocení pomocí review 

Toto hodnocení se všemi přímými aktéry kurzu proběhlo na konci celé 

akce ještě v penzionu, kdy všichni měli celý kurz v čerstvé paměti a víceméně 

šlo o bezprostřední dojmy a zkušenosti. Dotazník dostali účastníci až s 

měsíčním časovým odstupem kvůli objektivitě, určitému luxusu a pocitu 

anonymity. Při prvním hodnocení se nejprve odtajnily lístečky, na které 

napsali kurzisté svá očekávání hned po příjezdu na místo v době, kdy ještě 

nevěděli, co je přesně čeká. Lístečky měli po celou dobu u sebe instruktoři. 

Při tomto hodnocení se všichni shodli, že jejich očekávání byla splněna. Jen 

pro ilustraci předkládáme několik příkladů: "Doufám, že se zde poznám více 

s ostatními kolegy." "Doufám, že budeme lépe spolupracovat." "Těším se na 

společně strávený víkend s kolegy." Potom se lektoři ptali na klady a zápory, 
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se kterými se účastníci v rámci kurzu setkali. Kupodivu toto hodnocení bylo 

opět velice kladné. Jediným záporem, který zazněl, byla poměrně nízká 

úroveň kuchyně. Na druhou stranu byli všichni spokojeni s přístupem lektorů, 

s výběrem penzionu a zvolenou lokalitou, výběrem aktivit a her a 

v neposlední řadě i se svým přístupem. Nakonec si vzala slovo vedoucí celého 

oddělení, která také pěla chválu na práci organizátorů a povzbudila několika 

dobře mířenými radami své kolegy. 

7.9.2 Hodnocení pomocí dotazníku 

Jak už jsme se zmínili výše, dotazníky by ly klientům rozdány 

s měsíčním odstupem po kurzu. V této době už měli všichni dostatek času na 

případné pozitivní vystřízlivění, získání objektivity popřípadě měli záruku 

anonymity, tzn. troufli si napsat to, co by se před ostatními neodvážili. 

Při vyhodnocení všech dvaceti dotazníků vyšel téměř shodný výsledek 

jako při bezprostřední review. Ke spokojenosti instruktorů byly odpovědi 

vesměs na hodnocení kurzu vesměs kladné. Například na otázku, zda se chtějí 

takovéto nebo podobné akce v budoucnu ještě zúčastnit, neodpověděl nikdo 

ne, což je velmi příjemné zjištění. Také hodnocení všech prováděných aktivit 

vyšlo velmi kladně. Respondenti si mohli vybrat odpověď z pětibodové škály 

možností (1 - 5), přičemž 1 znamenala nejlepší známku a číslo 5 nejhorší. U 

jediné aktivity se objevila známka horší než 3 a i ta byla spíše výjimečná. 

Známku pět udělil pouze jeden respondent u jedné aktivity (stavění kostek 

poslepu). Kurzisté měli tímto způsobem ohodnotit celkem jedenáct různých 

aktivit, kterých se zúčastnili. Aktivity byly zaměřeny na různé dílčí atributy 

důležité pro efektivní týmovou práci. V následujících řádcích vypíšeme 

seznam aktivit s průměrnou známkou, kterou udělili respondenti v dotazníku 

a s tím, na co byla zaměřena. 

~ Orientační hra s indiciemi (1,6), nonverbální komunikace, kooperace 

);>- Rozplétání rukou v kruhu (1,7), spolupráce, komunikace 
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);;> Slepý čtverec (1,3), kooperace, komunikace, vůdčí schopnosti, orientace 

);;> Levitující koberec (1,6), kooperace, vůdčí schopnosti 

);;> Pavoučí síť (1,4), kooperace, vzájemná dopomoc, taktika 

);;> Přenášení vody (1,4), kooperace, taktika 

);;> (N e )rozbité vejce ( 1 ,4), kooperace 

);;> Klávesnice (1 ,6), kooperace, komunikace 

);;> Stavění kostek poslepu (2), kooperace, komunikace, určení rolí 

);;> Nonverbální komunikace (1,4), kooperace, komunikace 

);;> Přenášení vejce (1,6) kooperace, komunikace 

Dotazník je součástí práce v příloze č.l. 

7.9.3 Analýza dotazníků 

Analýza dat z dotazníku je snazší než analýza dat z rozhovorů, protože 

samotný dokument poskytuje koncepční rámec posuzování. Použitím 

dotazníku, který má kontinuum pro každý bod - od silně souhlasím (nebo 

velmi charakteristické) až po silně nesouhlasím (nebo velmi 

necharakteristické)- můžeme shrnout data vypočítáním (1) průměru za každý 

bod, (2) počtu lidí, kteří si vybrali určitý bod kontinua, (3) standardní 

odchylky nebo rozdílnosti mezi ohodnocením stejné otázky. Například tři lidé 

se shodnou, že komunikace je "dobrá", dva ji hodnotí jako "potřebuje zlepšit" 

a tři ji hodnotí jako "chabou". (Payne, Teambuilding workshop, 2007, s. 74) 

7.9.4 Hodnocení skupiny 

Účastnická skupina 

Skupinu tvořili většinou příjemní, převážně mladí lidé (nejstarší 

účastnici bylo cca 40 let). Většina z nich působila dojmem osobností 

otevřených novým podnětům i lidem kolem sebe. Ve skupině se však vyskytli 

i jedinci více pohrouženi do sebe (což pro určitý typ práce není na škodu) a 
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také množství výrazných osobností nejrůznějšího zaměření. Situace to je tedy 

značně barvitá. Pro práci, jakou se skupina zabývá (zákaznické oddělení) je 

taková pestrost spíše výhodou, dokáže-li se jí správně využít. 

Atmosféra 

Atmosféra na kurzu byla velmi přátelská. K tomuto faktu přispívala 

hlavně ochota kurzistů jít téměř do všeho a také správně vymyšlené a 

aplikované hry od pořadatelů. Velmi užitečná byla schopnost skupiny 

přirozeně zpracovávat občasné napětí plynoucí ze střetů několika výrazných 

osobností, které nikdy nepřerostlo ve skutečný konflikt. Atmosféra ve skupině 

by se také dala označit za otevřenou a uvolněnou. Příjemným posunem 

v průběhu kurzu bylo i chování skupiny jako celku. V průběhu kurzu se stále 

více prosazovaly osobnosti, které udržovaly dobrou a tvůrčí atmosféru ve 

skupině svými stále lépe načasovanými zásahy. Tito lidé doslova pečovali o 

atmosféru včasným povzbuzením pasivnějších členů nebo například 

zažehnáním hrozícího konfliktu. Takto zaměřené členy musí obsahovat každá 

dobře fungující skupina. 

Komunikace 

Ze všech dílčích hodnocení kurzu je zřejmé, že měl na komunikaci ve 

skupině pozitivní vliv. Pasivnější členové se stále více prosazovali při řešení 

úkolů. Byli stále více platní svými názory a návrhy. Aktivnější členové svoje 

zprvu zbrklé interakce v průběhu kurzu usměrnili ve prospěch skupiny a 

kvalitnějšího zvládnutí problémů, kterým skupina čelila. Skupina se 

v průběhu kurzu stále více vyprofilovala co se týče skupinových rolí, což 

zvýšilo efektivitu celé skupiny. Na základě tohoto zjištění můžeme tedy 

konstatovat, že kvalita komunikačních interakcí se vlivem kurzu u všech 

účastníků zvýšila. Jejich interakce byly stále jasnější, věcnější a efektivnější 

ve vztahu k řešení problémů. 
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Naplnění cílů kurzu 

Cíle pro tento kurz byly stanoveny ve smyslu budování kultury týmové 

spolupráce. Organizátoři se zaměřili o něco více na téma týmových rolí a 

dotýkali se i témat komunikace. Zprostředkování většího vzájemného poznání 

v zajímavých situacích a částečná tlumení podpovrchových problémů však 

k naplnění cílů kurzu bezpochyby přispíval také. 

Jak vyplývá i z diskuse v závěru, tak kurz svůj účel splnil. Pro 

opravdové vytěžení jeho efektů je nyní důležité, co se odehraje s odstupem 

času v hlavách účastníků a jestli je pozitivní změna zasáhne natrvalo i v praxi. 

Ze zkušenosti se dá použít více typů hodnocení 

Hodnocení ze strany zadavatele 

Hodnocení organizace a zajištění kurzu 

Na akcích, zvláště pro velké skupiny, se může objevit spousta 

organizačních zádrhelů. Kdo někdy pořádal narozeniny pro velkou rodinu ví, 

že se vše ukáže na poslední chvíli. Ale proto se najímají profesionálové, aby 

uměli tyto situace řešit. Na akci by mělo být dostatek lidí k tomu, aby se 

účastníkům věnovali a zároveň byli schopni řešit vypojenou elektriku, 

pomalého kuchaře, auto zapadlé v terénu nebo cokoli jiného. 

Pro hodnocení akce je nejlepší zpětná vazba účastníků kurzu a jejich 

hodnocení. Ne vždy jsou schopni posoudit, jak moc bylo naplněno zadání a 

některé firmy to řeší člověkem, který se účastní kurzu jako zástupce 

zadavatele. 

Druhou variantou je dotazník, který účastníci vyplňují na kurzu nebo 

po něm. V obvyklém hodnocení se objevují například otázky: 

- Znali účastníci dopředu cíl akce? 

- Měli účastníci dostatek informací? 

- Jak byli spokojeni se zázemím, ubytováním a stravou? (s komentářem) 

- C se jim na akci nejvíce líbilo? 
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- Co bylo na akci navíc? 

- Co by uvítali na další akci? 

- Jaký přínos měla akce pro jejich pracovní skupinu? 

- Jak hodnotí přiměřenost akce- délku, náročnost, program, místo? 

- Co si nejvíce pamatují z celé akce? 

Hodnocení splnění cíle 

Čím jasnější je cíl na začátku, tím lépe je možné jej hodnotit. Ne vždy 

lze stanovit jasná kritéria - např. jak poznáme větší stmelenost kolektivu? To 

je veličina měřitelná pouze podle subjektivních výpovědí lidí, což je 

ovlivněno aktuálním děním ve skupině. 

Splnění cíle se dá hodnotit bezprostředně z výpovědí účastníků, 

z vlastního hodnocení výkonu týmu a také po delším čase - zda se atmosféra 

v týmu změnila, zda se cíl naplnil. K tomu je nutné podotknout, že toto 

hodnocení se dělá často na konci kurzu, kdy účastníci už v představách 

odjíždějí a často jsou unavení a nevyspalí. Je zajímavé toto hodnocení 

zopakovat po dvou týdnech, jak se pohled na akci změnil s odstupem času. 

Hodnocení naplnění plánu akce 

Když pořadatel slíbí akci na vysokých lanech, a potom ji nedodá může 

se jednat o nenaplnění plánu akce, ale také o bezpečnostní opatření podle 

aktuálního počasí. V každém případě by zadavatel měl o důvodu zrušení 

domluvených aktivit vědět. 

Hodnocení jednání před kurzem ze strany zadavatele 

Zadavatel hodnotí, jakým způsobem se mu jednalo s dodavatelem. Dají 

se použít kritéria jako například: 

- dostatek informací a včasnost ze strany dodavatele 

- jednání a samostatnost dodavatele 

62 



- aktivní přístup dodavatele k jednání před kurzem i po kurzu 

- vstřícnost ke změnám a pochopení situace 

- úpravy programu skupině na míru 

- opětovná kontrola, jak navržený program naplňuje defmovaný cíl a 

odpovídá charakteru skupiny 

Hodnocení účastníků lektory a instruktory 

Toto hodnocení se používá na kurzech, kde je cílemrozvoj skupinynebo 

jednotlivců, na assesment centrech a vzdělávacích kurzech. 

Kdy je toto hodnocení nevhodné? 

Tento typ hodnocení není vhodný při akci trvající velmi krátkou dobu, 

například jedno odpoledne. V takto krátkém časovém úseku se spousta lidí 

chová podobně - rozdíly se ukážou po delší době. V takovémto případě 

působí na lektory spíše haló-efekt- celkový povrchní dojem, který vyvolán 

spíše vzhledem a projevem než obsahem a tento nemusí odpovídat skutečné 

vnitřní atmosféře skupiny. Do hodnocení se mnohem silněji promítne popis 

skupiny, který dostane dodavatel od zadavatele před kurzem při úvodní 

analýze, což znamená, že se zadavatel dozví to, co sám řekl. 

Hodnocení skupiny 

Celkové hodnocení Je vhodné na kurzech teambuilding, tmelení, 

v určité formě na koučinkových setkáních a na kurzech vzdělávacích. Akce 

by měla trvat aspoň jeden den a velikost skupiny musí být omezena tak, aby 

bylo možné sledovat projevy jednotlivců ve skupině (ve skupině 30 lidí si za 

jeden den zapamatujete jména a dominantní osobnosti). Hodnocení by mělo 

být strukturované podle cíle. 
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Hodnocení jednotlivců 

Toto hodnocení je vhodné na akce typu assesment centrum a 

teambuilding. Je třeba, aby akce trvala aspoň jeden den při počtu do 15 lidí. 

Při větším počtu by skupina měla být rozdělena na menší celky. 

Hodnocení jednotlivců je zaměřeno na jednotlivé předem definované 

kompetence podle cíle akce. Příprava pozorování jednotlivců je náročnější a 

je nutné jasně definovat cíl a účel hodnocení. 

Kdy hodnotit? 

Průběžné hodnocení 

Používá se hlavně u hodnocení skupiny a jednotlivců. V průběhu lze 

také hodnotit naplňování cílů a programu. Lze využít například krátký 

dotazník, pozorovací archy nebo rozhovor. 

Závěrečné hodnocení 

Nemělo by chybět, když se posuzuJe splnění cíle, naplnění 

programového plánu, organizaci a zajištění akce, někdy se používá i pro 

hodnocení skupiny. Nejčastěji se při něm využívá skupinová diskuse, 

dotazníky nebo rozhovor. 

Hodnocení s odstupem 

Pro hodnocení po dvou týdnech nebo měsíci se používá dotazník nebo 

kontrolní setkání skupiny. To je vhodné zvláště v případě, chceme-li posoudit 

naplnění cíle a hodnocení efektu pro skupinu. 
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8 Diskuse 

Z výsledků je patrné, že vlivem absolvování kurzu došlo ke zlepšení 

skupinové soudržnosti, spolupráce, ale také komunikace. "Pod povrchem 

skupiny" došlo k bližšímu vzájemnému poznání účastníků, tedy ke zpevnění 

a vyjasnění vztahů ve skupině. Zpevnění a vyjasnění povede k lepšímu 

fungování skupiny jako celku. Je možné konstatovat, že absolvování kurzu 

mělo na skupinu jednoznačně pozitivní vliv. 
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9 Závěr 

Záměr a cíl, který jsme si na začátku této diplomové práce stanovili, byl 

zrealizovat outdoorový kurz pro pracovní skupinu a pomocí něho zapracovat 

na tak důležitých aspektech jako je týmový duch, spolupráce, soudržnost, 

komunikace, týmové role atd. Na základě výše zmíněných výsledků šetření 

lze snadno vysledovat celkovou pozitivní změnu při komunikaci a spolupráci 

ve skupině. Tyto změny dokládá nejen vývoj zaznamenaný pozorováním 

v průběhu celého kurzu, ale také odpovědi samotných účastníků v dotazníku. 

U většiny položek v závěru dotazníku směřovaných na konkrétní atributy 

(např. víme, kdo na co má, rozvinul se týmový duch atd.), respondenti vybrali 

z pětibodové škály známku jedna, což bylo nejlepší označení. Navíc všech 20 

účastníků by si přálo další navazující kurz, což opět potvrzuje pozitivní vliv 

celé akce. 

Je možné konstatovat, že absolvování kurzu organizovaného takovouto 

metodou, kterou zvolili organizátoři zde, pozitivně přispívá k rozvoji 

sociálních dovedností a schopností jedince, což vede k zlepšení týmové 

spolupráce ve skupině nebo kolektivu jako celku. 

Pro objektivní výzkum efektivity outdoorových kurzů je potřeba 

dlouhodobého zkoumání více skupin s důrazem na vysledování konkrétních 

změn v praxi účastníků. Na tento plnohodnotný výzkum je třeba daleko více 

času a možností než jsme měli k dispozici pro tuto diplomovou práci, ale i 

přesto je zde ukázán pozitivní vliv outdoorových kurzů na pracovní kolektiv. 
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ll Přílohy 

Příloha č.l - Dotazník 

Dotazník pro účastníky teambuildingového kurzu "Kingspan" v Deštném 

v OH 

- odpovědi kroužkujte 

1) Akce takového nebo podobného typu jsem se již předtím zúčastnil( a): 

ANO NE 

2) Přístup organizátorů a celkové zajištění akce považuji za: 

nadprůměrný standardní podprůměrný 

3) Myslíte, že akce pozitivně ovlivnila fungování a spolupráci ve vašem pracovním týmu: 

ANO NE 

4) Prosím oznámkujte následující aktivity podle jejich vlivu na zlepšení spolupráce ve 
vašem týmu (známky 1 - 5, přičemž nejlepší je 1 ): 

Aktivita Známka 
řazení podle počátečních písmen křestního ,jména 
rozplétání rukou v kruhu 
sl~ čtverec 

levytu.iící (létající) koberec 
pavoučí síť 

přenášení vody 
(ne)rozbité vejce 
klávesnice 
hra s indiciemi 
přenášení vejce 
stavění kostek poslepu 
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5) Myslím, že akce pozitivně ovlivnila fungování naší skupiny hlavně z důvodů (stejný 
postup jako bodu č.4): 

víme, kdo na co má 
více si důvěřujeme 
rozvinul se týmový duch 
více spolupracujeme 
lépe jsme se poznali 
lé_l)_e se domluvíme 

6) Rád se v budoucnu zúčastním takovéto nebo podobné akce: 

ANO NE 

Děkujeme za vyplnění dotazníku, Sport-zone. 

Obr. I 
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Obr.2 

Obr.3 

71 



Obr.4 

Obr. S 
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Obr.6 
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Příloha č. 3 - nabídka 

Benešova 1416, Hradec Králové 12, 500 12, ICO 740 09 362, tel.: 775 161 576, email: sport.zone@email.cz 

Teambuilding pro firmu Kingspan a. s. 
Vážní 465, Hradec Králové 3, 500 03, tel.: 495 886 111 

Termín: 21.-23. 9. 2007 

Lokace: Penzion Panorama, Deštné v Orlických horách 

Program: 

1. den - odpolední příjezd, ubytování účastníků 

./ rozehřátí, přeladění na zážitkovou notu 

./ zahájení programu- diskuse nad očekáváními a obavami účastníků, představení 
programu 

./ charakteristika jednotlivých účastníků kurzu formou zábavných poznávacích aktivit 

./ trénink specialistů - každý z účastníků se stane nositelem specifické znalosti či 
dovednosti, kterou v průběhu dalšího programu předvede a naučí ostatní účastníky 
(prostředek pro vzájemnou zpětnou vazbu) 

./ dotazník na poznávání osobnosti 

./ volná zábava 

2. den 
dopoledne 

./ orientační hra v týmech 
odpoledne 

./ v případě zájmu je možno výuku prodloužit 

./ outdoorové aktivity zaměřené na podporu vztahů a zlepšení práce ve skupině, 
motivace a zábava - netradiční pozitivní prožitky (poznání kolegů při nevšedních 
činnostech, zlepšení atmosféry, posílení vzájemné důvěry a komunikace) 

./ adrenalinové nesoutěžní aktivity zaměřené na zvládnutí pudu sebezáchovy 

večer 

./ indoor- zábavné soutěžní aktivity specializující se na týmovou spolupráci 
(kooperace), kreativitu jednotlivců i skupin, poznáníjednotlivých typů lidí (submisivní a 
dominantní) 

./ volná zábava 

3. den 
dopoledne 
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./ soutěžní discipliny a hry o ceny 

./ individuální využití volného času - lyžování a snowboarding 

odpoledne 

./ vyhlášení výsledků jednotlivců i skupin (předání výhemích cen atd.) 

./ poohlédnutí se za společně strávenými dny (review) 

./ poděkování a shmutí celého Teambuildingu našimi instruktory 

*Program bude organizován operativně dle možností (počasí, nevšední situace atd.) 

Komentář: 

Naše outdoorjindoor programy jsou zamereny na zlepšení týmové spolupráce, 
budování nových týmů, posílení efektivní komunikace, odstranění komunikačních bariér, 
zvýšení schopnosti orientace v neobvyklých a náročných situacích a schopnosti přijmout 
změnu, zvýšení pocitu sounáležitosti a spoluodpovědnosti, posílení pozitivních vazeb 
mezi kolegy v zaměstnání, sebepoznání a hlubší vzájemné poznání účastníků, zvýšení 
odolnosti vůči stresu. 

V ceně je zahrnuto: 

•!• ubytování (21.- 23.9.2007) v Penzionu Panorama v Deštném v Orlických horách 
•!• plná penze + pitný režim 
•!• dvou a půl denní program pod vedením zkušených instruktorů v oblasti Teambuildingu 
•!• sál s kapacitou 120 míst a tanečním parketem (možnost promítání na velkoplošném 

plátně, stolní tenis, šipky, stolní hry atd.) 
•!• CD s upomínkovými fotografiemi, které obdrží každý účastník 
•!• výherní ceny 

Nadstandardní služby: 

•!• možnost objednání dopravy 

Cena: 20. 990,- Kč - 29. 990,- Kč * (bez nadstandardních služeb) 

* vzhledem k neupřesněnému počtu účastníků je cena pouze orientační a mění se i 
v závislosti na objednaných nadstandardních službách 

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete kdykoliv kontaktovat na 
výše uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu. 

S pozdravem se těší SPORT -ZONE 
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