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, 
1. Uvod 

Otázka rozvoje lidského kapitálu je nedílnou součástí rozhodování každého 

ekonomického subjektu, který má aktivní postoj k rozvoji schopností jednotlivců a 

maximalizaci jejich přínosu začleněním do týmu, v němž jsou vytvářeny optimální podmínky 

koexistence, spolupráce a konsensu. Takto správně fungující tým je devizou pro každou 

společnost. Oproti tomu dysfunkční tým je pro firmu spíše zátěží. Jako reakce na tato fakta se 

objevují rozličné aktivity podporující týmovou atmosféru, týmovou komunikaci a týmovou 

spolupráci - jedním slovem Teambuilding. Východiskem pro všechny "teambuildingové" 

aktivity a programy je snaha o vytvoření ideálních podmínek spolupráce v rámci pracovního 

kolektivu. Základem pro to je vzájemné poznání a prohloubení komunikace, stejně jako 

sebepoznání a reflexe očima ostatních členů týmu. 
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2. Pojem teambuilding 

Je mnoho způsobů a úhlů pohledu, jakými se dá pohlížet na pojem teambuilding. 

K objasnění pojmu teambuilding si můžeme pomoci nejrůznějšími způsoby: 

Formulování vznešené myšlenky: 

V každodenním životě každého z nás nastávají okamžiky, kdy i těm nejschopnějším 

z nás docházejí síly. Každý z nás se dostane za život do nespočetně situací, ve kterých se cítí 

naprosto bezradný a tajně doufá, že od někud shůry mu kdosi podá pomocnou ruku. A přitom 

stačí otevřít oči a podívat se kolem sebe. 

Úsměvný obrázek: 

Citát slavných: 

"Zkušenost je nejlepším učitelem. " Cicero 

Praktická ukázka: 

Představme si následující příklad. Pozveme do místnosti 2 muže a 2 ženy. Posadí se ke 

stolům, my před ně položíme prázdný blok, tužku a zadáme jim naprosto triviální úkol: 

Každý má nyní za úkol napsat všechny vtipy, na které si vzpomene. Ve chvíli, kdy již 

nikoho z našich deseti hostů žádný vtip nenapadá, hra se ukončí. Cílem celé skupiny je získat 
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co možná největší počet vtipů. Podmínkou hry je, že žádný z hráčů nesmí s nikým žádným 

způsobem komunikovat. 

Co následuje? Každý z hráčů napíše někdy 10, někdy 15 vtipů. Celkem tedy napíší 

něco kolem 40-50 vtipů. 

A nyní do místnosti vašim hráčům povězte, že mají ještě další čas navíc, a že nyní 

spolu mohou komunikovat a mohou si své vtipy navzájem říkat. Efekt je zaručený. Během 

chvilky začnete slyšet nářky typu: "Jéé, no vidíš, já zapomněl na vtipy o blondýnkách," "ten 

jsem neznal, ale vzpomněl jsem si, že znám jeden podobnej." "No vidíš, tím si mi připomněla 

jeden další." Můžeme si být zcela jisti, že v takto pracující skupině nebude tato hra ukončena 

kvůli nedostatku nápadů, ale daleko spíš kvůli tomu, že již nebude čas pokračovat. 

Smysl této hry je naprosto jednoduchý. Na této velmi jednoduché hře si uvědomit, že 

týmová spolupráce přispívá k tomu, aby se zlepšil: 

• výsledek celého týmu 

• výsledky jednotlivců 

Pokud totiž pracujeme týmově, máme daleko větší pravděpodobnost toho, že s nápady 

ostatních si vzpomeneme na něco, co sice známe, avšak pokud bychom pracovali sami, nikdy 

bychom si na to nevzpomněli. 

"Jestliže ty máš jedno jablko a já mám jedno jablko a vyměníme si je, pořád budeme 

mít každý jedno jablko. Ale jestliže ty budeš mít myšlenku a já budu mít myšlenku a vyměníme 

si je, pak každý z nás bude mít dvě myšlenky. " G.B. Shaw 

Periodika: 

V čele úspěšné firmy stojí schopný manažer, ale málokdy je úspěch dílem onoho 

schopného jednice. Platí sice, že schopný šéf je důležitou a nedílnou součástí týmu, ale bez 

dobrého pracovního kolektivu, stojícího za ním, by nejspíš neobstál. Co tedy dělat, pokud 

nejste spokojeni s výsledky svých podřízených, efektivita klesá a musíte se neustále potýkat 

s problémy? Jde o to, jak se specifickými vlastnostmi pracovního týmu naložit a případná 
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negativa využít ve váš prospěch. A v tom je právě síla teambuildingu. Velmi zjednodušeně 

řečeno, teambuilding je metoda stmelování týmu v mimofiremním prostředí při netradičních 

aktivitách. (Komora cz 2008/01) 

Odborná literatura: 

Jak píše Hroník (2007), "tak čím více se rozvoj a vzdělávání stěhuje co nejblíže 

k práci samotné, tím nabývají specifičtějšího významu outdoorové programy, které jsou 

určitou kompenzací, protipólem převažujících trendů ve vzdělávání. Ovšem i outdoorové 

programy mají svůj vývoj. Současné outdoorové programy se rozebíhají různými směry a jsou 

jiné než byly v 90.letech minulého století". 

Více se rozdělení outdoorových - teambuildingových programů budu věnovat 

v kapitole 2.2. Typologie teambuildingových programů. 

Jak píše Zahrádková (2005), "tak teambuilding je metodou vytváření efektivní týmové 

spolupráce na základě vztahů mezi lidmi, ať už se jedná o kolegy, nadřízené, podřízené, 

případně dodavatele nebo klienty. Spolupráce je v současné době velmi aktuální téma. 

Nemůžeme se vyhnout spolupráci. Neobejdeme se bez lidí kolem sebe. Přesto tuto oblast 

necháváme spontánně probíhat s představou, že na tom nic není. Ale v současném rychlém 

běhu podnikání, časovém stresu a množství úkolů se velice rychle pozná, kdo se o motor 

svého týmu stará a kdo jen dolévá benzín." 

S teambuildingem jsou zcela neodmyslitelně spjaté pojmy jako týmová spolupráce, 

týmový rozvoj, strojově přeložené budování týmu aj. Stále se tedy opakující tým, tým, tým. 

Jak uvádí Clegg a Birch (2002), "tak každý ví, že tým je skvělá věc. Zkuste třeba použít slovo 

"tým" v negativním slova smyslu; moc to nefunguje. Každý text t)·kající se managementu, 

každý komentář fotbalového zápasu, vše, kde je potřeba spolupráce, nese v sobě sdělení -

nejdůležitější ze všeho je tým. Kdybyste si mohli vybrat, komentovali byste raději sportovní 

výkon týmu nebo "osamělého hráče"? " 

A k tomu Clegg a Birch (2005) doplňují, "že ať už jste vedoucím týmu nebo jeho 

členem, účastníte se schůze, školení nebo setkání, při kterém je potřeba vyřešit problém, vždy 

se dá pracovat lépe. Jen vědět, jak na to." 
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Jak uvádí Svatoš, Lebeda (2005), "tak poznatky vyvozené ze zážitků mají jednu 

obrovskou výhodu. Jsou dlouhodobě zapamatovatelné a snadno vybavitelné. Výzkum 

organizovaný IBM a UK Post totiž potvrdil, že po třech měsících si vybavíme až šestkrát více 

ten druh informací, které jsme si prožili, než informací, které jsme jen slyšeli. Primárním je 

pak účastníkův zážitek, který vzniká při aktivním řešení úkolu." 

Tab. 1 Kolik si vybavíme z nových poznatků po určitém čase 

(Zdroj: Výzkum IBM a UK Post) 

Poznatek zfskaný 

sdělením sdělením 

uká~ou 

Po třech týdnech si vybaví 70% 72% 

Po třech měsících si vybaví 10% 32% 

sdělenim 

ukázkou 

zážitkem 

85% 

65% 

Každý tým či pracovní skupina působí odlišným dojmem a vždy se jedná o zcela 

originální skupinu. Nicméně vždy lze vypozorovat, že týmová práce má u každé skupiny jiný 

výsledný efekt, což přispívá ke kvalitnější přípravě teambuildingového programu. Tomu, jak 

dokáže tým spolupracovat, říkáme týmová synergie. 

Zahrádková (2005) uvádí, "že tým je obecně velmi dobrým nástrojem k řešení 

náročných úkolů či problémů. Často se snažíme vidět, že práci v týmu nic nepřekoná. 

Synergická rovnice týmu: 1+ 1 = 3 

Tým zde dosahuje lepších výsledků než by dosahovali jednotlivci sami (příkladem 

může být praktická ukázka s psaním vtipů). 

Rovnice práce více jednotlivců: 1+1 =2 

Tým má stejné výsledky, jako kdyby pracovali jednotlivci sami. 

Rovnice neefektivního týmu: 1 + 1 = -1 

Tým má menší produktivitu než samotní jednotlivci." 
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Následný praktický příklad nám ukazuje, že rovnice neefektivního týmu však nemusí 

znamenat, že to, že daný úkol zvládne jednotlivec lépe než tým, nutně znamená, že tým je 

špatný. 

Pokud totiž zadáme týmu lidí naprosto jistý triviální úkol, který se zdá být naprosto 

jednoduchý a pro jedince se jedná o 1-2 vteřiny k jeho splnění, přesvědčíme se, že pro tým to 

může být takr"ka neřešitelný úkol. 

Dali jsme týmu asi lm dlouhou tenkou tyč a zadali jim následující úkol: každý z týmu 

se smí dotýkat tyče (podpírat ji) pouze jedním prstem každé ruky. Tým má za úkol tyč položit 

z cca 1,5 metru výšky na zem. Během celé doby plnění úkolu se musí každý hráč stále dotýkat 

tyče. Jak jsem avizoval, pro jednice naprosto jednoduchý úkol, pro tým však vysoce náročné. 

Při řešení úkolu můžeme pozorovat, že tým není schopen tyč na zem položit a 

dokonce naopak, ač všichni křičí "dolů, dolů", tyč zvedá výš a výš. 

Z této ukázky tak vyplývá, že i přes osvědčený efekt týmové práce některé úkoly je 

lepší řešit jako jednotlivec. 
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2.1 Původ teambuildingu - celosvětově 

Světově proslulý guru v oblasti tvorby týmů a rozvoje vůdčích schopností J. Adair 

(2004) uvádí, "že snahy o vytvoření konceptu k navýšení produktivity práce řízenými 

metodami rozvoje týmové sounáležitosti lze zaznamenat již v první polovině 19. století na 

Americkém kontinentě." Ve Velké Británii se pak dílčí snahy o využití těchto strategií datují 

do období konce 19. století. 

Za první vědeckou práci na tomto poli bývá považována studie zvaná Hawthorne 

Study, uskutečněná v období 1927- 1932 ve společnosti Western Electric Hawthome Works 

v Chicagu. Elton Mayo, universitní profesor z Harvard Business School, zkoumal dopad 

pracovních podmínek a prostředí na produktivitu. 

Elton Mayo (1880 - 1949), původem Australan, je považován za ideového zakladatele 

školy lidských vztahů a průkopníka psychologicko-sociálního směru managementu. Prokázal, 

že pro produktivitu práce jsou nejvýznamnějšími následující faktory: 

• morálka 

• vzájemný vztah mezi členy skupiny (pocit sounáležitosti) 

• takový způsob řízení, který chápe lidské chování, podporuje mezilidské vztahy a motivuje 

udělováním rad a vedením. 

Hawthornské studie byly prováděny v rozmezí let 1927 - 1932 Ye společnosti 

Western Electric Hawthome Works v Chicagu. Studie, která dokázala vliv sociálních vazeb 

na produktivitu práce, navazovala na výzkum z let 1924 - 1927, který měl za cíl sledovat vliv 

světla na pracovníky. Tento výzkum však nepřinesl žádné objektivní důkazy o spojitosti 

intenzity osvětlení pracovního prostředí s produktivitou práce. Zjistilo se, že při zvýšení 

intenzity světla výkonnost dělnic vzrostla. Vzrostla však také při opětovném zhoršení 

osvětlení! Navíc v kontrolní skupině, kde žádné změny zavedeny nebyly, se nárůst výkonnosti 

objevil také! Tento výstup dovedl aktéry studie k dalšímu pátrání po faktorech majících vliv 

na produktivitu práce. 
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Mayo a jeho tým tedy zaměřili svou pozornost na ostatní vlivy, u nichž by se dala 

předpokládat přímá spojitost s výkonem. Další část výzkumu byla proto zaměřena na faktory 

jako délka pracovní doby, počet přestávek, teplota a vlhkost na pracovišti, monotónnost 

úkonů, zvýšení mezd atd. 

Mayo vybral 6 dělnic pracujících u montážní linky, odloučil je od zbývajících 

pracovníků a vytvořil z nich tým (kontrolní skupinu). Na tuto skupinu pak dohlížel nadřízený 

pracovník, který měl spíše přátelský než pedantský přístup. Mayo měnil pravidelně týmu 

pracovní podmínky a vystavoval pracovní skupinu zmiňovaným faktorům. Ukázalo se tak, že 

například ve skupině, kde byla navýšena mzda, skutečně došlo k navýšení produktivity. 

Ovšem v kontrolní skupině, kde tato opatření zavedena nebyla, se produktivita zvedla také! 

Nebylo snadné tyto jevy objasnit. 

Vysvětlení spočívalo ve skutečnosti, na kterou se doposud zapomínalo - v hrdosti na 

pracovní skupinu a v pocitu sounáležitosti k pracovní skupině. 

Pracovníci, kteří se zúčastnili výzkumu, měli dojem, že jsou důležitější než ostatní, že 

se vedení zajímá o jejich potřeby a snažili se dokázat, že jsou takového zájmu hodni, a že jsou 

dobrou pracovní skupinou. 

Zlepšení výkonu v důsledku zařazení pracovníků do výzkumného projektu se dodnes 

říká Hawthomský efekt. 

volná parafráze z (http://www.accel-team.com/motivation/hawthorne_02.html-1.8.2007) 

15 



2.2 Původ teambuildingu - u nás 

Jak uvádí Svatoš, Lebeda (2005) "outdoorový trénink jako specifická disciplína na 

poli vzdělávání a péče o zaměstnance získal své místo na českém trhu v kontextu 

s porevolučním rozvojem sféry podnikání, zrodu nových a expanze zahraničních společností. 

Bylo by ovšem chybné se domnívat, že tak jako v mnoha jiných oblastech došlo i 

v outdoorových programech ke kompletnímu převzetí zahraničních zkušeností a pouhé 

aplikaci takto převzaté metodiky do našeho domácího prostředí. Využívání outdoorových 

programů pro výchovu a rekreaci má totiž v českých zemích obrovskou tradici. Některé 

původní české přístupy jsou v celosvětovém měřítku jedinečné a uznávané. Vedle 

zahraničních vzorů tak nově vznikající disciplínu zásadním způsobem ovlivnily i domácí 

zkušenosti. 

[ Interaktivní manažerské kurzy J 

Prázdninová škola 
Lipnice 

\ 

I 

Junák, Sokol. Píon)T. TOM, 
Hnutí Brontosaurus~ 

ochránci přírody a dalšf 

Letní dětské tábory 

Sportovni a branné 
školní kurzy 

Vysoké 8koly zaměřené 
na sport a \')Tehovu 

\ 

I 

Tramping 

Zahraniční vlivy 
(Outward Bound, 

Krouwel, 
Alexander a další) 

Popularita 
individu..ílně pr0\·o7.ovan)rch 

outdoorov)·ch spomí• 
skalní lezení. vodácká 

turistika apod. 

Odborářské rekreační 

a zábavné programy 

Rekreace / 

Obr.l Kořeny outdoor management tréninku v Čechách (Svatoš, Lebeda 2005, str. 51) 
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Svatoš, Lebeda také píší, že Česká cesta, první společnost, která uvedla na vzdělávací 

trh v České republice trénink týmové spolupráce, byla založena v listopadu roku 1992 jako 

dceřiná společnost neziskové organizace Prázdninová škola Lipnice (PŠL). Cílem zakladatelů 

společnosti bylo vložit své dlouholeté know-how z pořádání společenských programů, 

prosadit se na českém trhu vzdělávání, a s pomocí finančních prostředků získaných z těchto 

komerčně zaměřených kurzů zajistit další existenci PŠL." 

Jak píší Holec, Neuman (1985) a Neuman a kol. (2000), tak "původ PŠL je datován do 

počátku sedmdesátých let, kdy Socialistick)- svaz mládeže pořádal akce, na kterých byla 

ověřována myšlenka spojení náročných sportovních aktivit s kulturními prvky. V roce 1970 

byla uspořádána v nově otevřeném středisku SSM v Lipnici nad Sázavou první 

experimentální akce "Pokus pro dvacet" a v následujících letech další. Zdůrazňoval se 

komplexní přístup vycházející z prázdninové a rekreační pedagogiky. Jejím posláním byl mj. 

další rozvoj moderních forem pobytu v přírodě." 

Samotná Prázdninová škola Lipnice (http://www.psl.cz/psl/zivotopis.aspx) uvádí, "že 

byla založena v roce 1977 a až do roku 1989 působila jako samostatný subjekt pod hlavičkou 

SSM. U jejího zrodu stál a až do roku 1987 ji řídil dr. Allan Gintel. Svým programem 

navázala na bohaté tradice pobytu v přírodě u nás a nabídla nové postupy a témata, reagující 

na společenskou strnulost éry normalizace. Cílem se stává výchova jedince v aktivní a 

spolupracující osobnost, ovlivňující dění kolem sebe. Svoji metodu nazvala "intenzívní 

rekreační režim"." 
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2.3 Typologie teambuildingových programů 

V kapitole Typologie teambuildingových programů narážíme na jeden základní problém, a to 

problém rozdělení teambuildingových programů. Je velmi těžké najít nějaké univerzální 

rozdělení, neboť takřka každý autor používá rozdělení jiné. 

První ukázkou možného dělení je dělení podle Svatoše a Lebedy (2005): 

• akce na podporu týmového ducha (Teamspirit Events) 

• kurzy týmové práce (Teamwork Training) 

• budování a rozvoj pracovních týmů (Teambuilding) 

• trénink manažerských dovedností (Management Training) 

• rozvoj předpokladů k vůdcovství (Leadership Training) 

• hodnotící programy (Outdoor Assessment Center) 

Druhou ukázkou možného dělení je dělení podle Zahrádkové (2008) 

• Stmelení kolektivu 

• Budování týmu 

• Koučink skupiny, koučink týmu 

• Vzdělávání 

• Outdoor assessment 

• Expedice a náročné projekty 

• Zábavné akce 

Třetí ukázkou možného dělení je dělení Outward Bound- České cesty (www.ceskacesta.cz): 

• rozvoj týmu 

• trénink 

• vzdělávání 

• teamspirit 

• neziskový sektor 
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Samotný rozvoj týmu, který je pro teambuilding asi nejcharakterističtější, Outward Bound 

Česká cesta ještě dále dělí na: 

• Utváření - budování týmu 

• Rozvoj týmu 

• Přerod týmu 

• Refresh týmu 

• Zaběhnutý tým před novým zadáním 

Čtvrtou ukázkou je dělení společnosti Leam2Lead, která se zabývá teambuildingovými a 

týmovými rozvojovými programy již od roku 2003: 

• týmové rozvojové programy 

• stmelovací zábavné programy 

Týmové rozvojové programy v Leam2Lead ještě dále dělí na: 

• týmový rozborový program 

• management workshop 

• manažerské simulace 

• inspirativní přednášky 

Stmelovací zábavné programy dále dělí na: 

• tematické 

• turistické 

• sportovní 

• adrenalinové 

• spirituální 

• relaxační 
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Pro praktickou ukázku jsem zvolil dělení podle odborné literatury, a tak jsem vybral dělení 

podle Zahrádkové (2008): 

Ve společnosti Learn2Lead s.r.o. tvořili v uplynulých letech jednotlivé programy následující 

podíl. 

2004 2005 2006 2007 celkově 

Stmeleni kolekthu 3133% 8138% 7139% 9139% 27138% 

Budování týmu 2122% 4119% 5128% 5122% 16/22,5~1c. 

Kou~ink skupiny, koučink týmu 1111% 5124% 3117% 4117 13/1~5% 

\'zdě:fi\.·áD.f 1/11% 1/5% 2111% 3/13 7/10% 

Outdoor assessment 010% 010% 010% 010% 0/0o/c. 

Expedi« a náročné programy 010% 219% 115% 114,5% 4/5,5o/o 

Zábavné akce 2122% 115% Ol 114,5% 4/S,S% 

Celkově 9 ll Ul 23 71 

*v tabulce Je uveden vždy počet akcí I procento z celkového počtu za daný rok 
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3. Cíle a úkoly práce 

3.1 Obecné předpoklady práce 

Teambuilding od svého počátku urazil dlouhou cestu a v současnosti na českém trhu 

působí několik desítek společností, které nabízejí tuto službu. 

Je mylné domnívat se, že práce teambuildingové společnosti spočívá pouze v její 

činnosti na kurzu samotném. Činnost mimo samotnou realizaci kurzu samotného vyžaduje 

daleko více než mít výborné instruktorské a pedagogické schopnosti. 

Společnost Learn2Lead má potenciál stát se velmi úspěšnou společností na trhu a díky 

své marketingové strategii by se mohla zařadit mezi nejlepší v oboru. 

3.2 Cíle práce 

Cílem mé diplomové práce je především odkrýt teambuildingovou společnost jako 

společnost, jejíž každodenní práce může být velice blízká jakékoliv jiné společnosti, která se 

zabývá poskytováním služeb. Zároveň mám za cíl poukázat na velice silné konkurenční 

prostředí v této oblasti a nutnost soustředit se na efekthní marketingovou strategii a sestavení 

programu zcela na míru klientským požadavkům. 

3.3 Úkoly práce 

K naplnění daných cílů by mi měla posloužit má zaměstnanecká účast 

v teambuildingové společnosti Learn2Lead. Z uvedených cílů vyplynuly následující úkoly: 

• Sestavit seznam teambuildingových společností na českém trhu. 

• Pojednat o činnosti teambuildingové společnosti mimo tréninkové kurzy - zpracovat 

marketingový mix vybrané teambuildingové společnosti. 

• Zpracovat částečnou SWOT analýzu vybrané teambuildingové společnosti. 

• Sestavit teambuildingový program podle konkrétního zadání. 

• Tento teambuildingový program aplikovat jej a zhodnotit v praxi. 
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4. Použité metody 

Vzhledem k nastaveným cílům a úkolům této práce jsem se rozhodl využít následující 

metody: 

• analýza internetových zdrojů 

(pro sestavení seznamu teambuildingových společností) 

• studium literatury 

(pro zpracování kapitol o teambuildingu obecně, jeho původu a historii a pro sestavení 

částečné SWOT analýzy) 

• studium interních materiálů teambuildingové společnosti Learn2Lead 

(pro vypracování marketingového mixu a sestavení částečné SWOT analýzy) 

• rozhovor s jednatelem společnosti Learn2Lead viz kapitola 4.1 

(pro získání detailnějších informací potřebných pro sestavení marketingového mixu) 

• participantní otevřené pozorování každodenní práce zaměstnanců 

teambuildingové společnosti Learn2Lead a náplně jejich kurzů 

(pro možnost nabídnout v průběhu celé práce praktické ukázky a pro více informací 

pro vypracování marketingového mixu a SWOT analýzy. Pro vlastní pozorování jsem 

použil informací z práce Hendla (1999). 

• dotazník viz kapitola 1 O 

(pro vyhodnocení úrovně kvality aplikovaného teambuildingového programu) 

(konkrétní dotazník a výsledky z něho plynoucí uvádím v kapitole 1 O - Vyhodnocení 

teambuildingového programu) 
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4.1 Rozhovor s jednatelem společnosti Learn2Lead 

3.12.2007 - Praha 

1. Teambuilding je poměrně netradiční náplň podnikáni (podnikatelsky záměr), jak vás 

napadlo začít podnikat v tomto oboru, proč právě teambuilding? 

Majitelé a zakladatelé naší firmy pracovali dlouhá léta pro nadnárodní firmy, ale jejich 

snem bylo vždy podnikat. Rozvoj jednotlivců a organizací jim byl blízký, neboť během své 

kariéry měli zodpovědnost nejen za prodej, ale i rozvoj svých podřízených. V roce 2002 po 

krátkém průzkumu trhu identifikovali outdoor training jako oblast s největším potenciálem 

růstu a v roce 2003 založili Learn2Lead. V té době existovaly na trhu jen 2 větší společnosti, 

v dnešní době je trh značně fragmentován a působí na něm desítky společností. Jsme rádi, že 

jsme během let svého působení na trhu své postavení upevnili a získali klienty, kteří s námi 

pracují prakticky od našeho založení. Jinak teambulding či outdoor trénink zůstane asi 

dlouhodobě velmi atraktivním oborem, z pohledu lidí, kteří se k nám hlásí jde vždy o 

skloubení zábavy s prací a pobytem v přírodě. 

2. Co si má člověk představit, když se řekne teambuilding? 

Můžete si představit naprosto vše od jízdy na čtyřkolkách, přes Tajný závod noční 

Prahou až po tzv. zážitkové vzdělávání, kdy se snažíte změnit postoj lidí či firemní kulturu. 

Na jednom konci spektra jsou opravdu více či méně outdoorové aktivity všeho druhu, které 

s budováním týmu nemají moc společného a jsou v podstatě jen formou incentivů pro 

zaměstnance. Na druhém konci jsou dlouhodobé programy obsahující sofistikovaně propojené 

a přesně načasované intervence směřující ke zvýšení výkonu týmu či společnosti. 

3. Jak vypadá takový kurz? Kým je veden a v jakém prostředí probíhá? 

Klient si u nás může vybrat ze širokého spektra programů. V nabídce nalezne vše 

odjednohodinových programů až po několikadenní tematicky zaměřené kurzy. Na každém 

takovémto kurzu je vždy profesionální vedoucí celé akce a více či méně početný instruktorský 

tým. Vždy podle velikosti skupiny a náročnosti akce. Nabízíme svým klientům jak tzv. 

23 



indoorové tak outdoorové programy. Ty mohou probíhat stejně dobře uvnitř velkých měst tak 

ale i v malých městečkách a vískách. V prostředí hotelů a penzionů a především pak ve volné 

přírodě, kam bývají kurzy lokalizovány nejčastěji. 

4. Jaký je optimální počet účastníků kurzu? 

Dělali jsme akce pro skupinky 6 lidí, dělali jsme akce pro skupiny 120 lidí. Optimální 

počet je vždy odvislý od toho, jaký je cíl celého kurzu - zda se vzdělávat či se bavit. Obecně 

vzato čím větší počet účastníků tím menší možnost působit na skupinu jako celek. U 

početnějších skupin se jedná především o již zmiňované incentivní programy (cílem je zde 

motivace, stmelování kolektivu, zlepšování interpersonálních vztahů). Ty jsou pak 

pochopitelně od klasického zážitkového vzdělávání poměrně vzdálené. 

5. Probíhají kurzy podle osvědčených postupů, nebo je každý kurz "šitý na míru" 

konkrétní společnosti? 

Vždy je třeba mít předem jasno o tom, co je cílem celé akce. Právě proces nastavení 

cílů a následné přípravy je na celém kurzu tím nejdůležitějším. Vždy je třeba perfektně vědět, 

co od kurzu očekává klient a podle toho pak sestavit program, který tudíž je vždy svým 

způsobem originální. Osvědčené postupy jsou zde pak od toho, aby v průběhu celého kurzu 

držely potřebný směr a pomohly tak splnit klientská očekávání. 

6. Zkvalitnění a zefektivnění pracovního kolektivu je dlouhodobý proces, končí to vše 

absolvováním jednoho kurzu? 

Jeden kurz může celý proces pouze dobře nastartovat, ale zdaleka tím nekončí. 

Nevěříme v zázračně rychlá řešení, proto se vždy snažíme o návrh dlouhodobého konceptu 

pro klienta. Naší výhodou je dlouhodobá spolupráce s firmou Develor (www.develor.cz) , 

která se specializuje na klasické "indoor" vzdělávání. Náš program je tak vždy pestrou 

směsicí různých produktů- indoor, outdoor, manažerská simulace či osobnostní typologie

vždy program namícháme tak, aby měl maximální efekt pro klienta. Tomuto postupu říkáme 

Blended Solution neboli Kombinovaná řešení. K řešení potřeb klienta tak vždy přistupujeme 

z více stran a využíváme tak klíčové přednosti naší tréninkové skupiny - širokého portfolia 
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tréninkových produktů. Vzájemná kombinace různých forem vzdělávání přináší synergický 

efekt a znásobuje výsledný účinek našich dlouhodobých vzdělávacích programů. 

7. Kdo (jaký typ společnosti) má největší zájem o teambuilding a jak se během 

posledních let vyvíjí poptávka? 

Portfolia našich klientů je velmi rozmanité. Jedná se o společnosti z nejrůznějších 

odvětví od IT, bank, pojišťoven, autoprodejců přes společnosti 

telekomunikační, farmaceutické, stavebnické, výrobní až po obchody, média či společnosti 

nabízející veřejné služby. Zkrátka zájem o teambuilding stále trvá a stále více společností 

začíná finance vložené do teambuildingu chápat nikoliv jako náklad ale jako investici. A do 

svých zaměstnanců je třeba investovat. 

8. Kolik by mě, jako majitele firmy, stál Váš kurz? 

Pokud budeme mít oba to štěstí Vás mít za klienta a vy nás za dodavatele, bude záležet 

na několika faktorech. Především pak na počtu účastníků, na délce kurzu a na konkrétní 

náplni celého kurzu. Svoji roli bude také hrát to, zda jste již někdy v minulosti byl naším 

zákazníkem. Poté máte automaticky nárok na nižší cenu. Nelze tudíž stanovit fixní částku a 

od té se nehnout. Na to je naše nabídka příliš široká a požadavky našich klientů příliš 

rozmanité. 

9. Existuji nějaké ukazatele úspěšnosti - zvýšená efektivita, produktivita práce - ve 

firmách, které absolvovaly kurz teambuildingu; jsou kurzy teambuildingu frrmám 

opravdu tak prospěšné? 

Z naší zkušenosti se efekt dá měřit jen u dlouhodobějších programů, a to nejčastěji 

prostřednictvím interních či externích zaměstnaneckých průzkumů. Tyto průzkumy slouží 

jako "barometr" dosaženého efektu např. změny firemní kultury či úrovně týmové spolupráce. 

10. Davide, děkuji Ti za rozhovor. 

Rádo se stalo. 
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5. Současný stav na českém trhu 

V následující častí své práce bych chtěl uvést přehled vybraných společností na 

českém trhu, které se zab)-vají teambuildingovými aktivitami. Jedná se o abecedně řazený 

seznam vytvořený podle internetových serverů Educity, Edumenu, Firemní akce, HR-server a 

Seznam obohacený o vybrané společnosti. Až na některé výjimky písmen je abecední seznam 

úplný. 

A 

Abaco Group -Školení trenérů, lektorů, personalistů. Individuální i skupinové rozvojové 

programy, otevřené Job & WorkShop, change managament, psychodiagnostika, outdoor 

teambuildingové programy. www.abaco.cz 

Adventura Teambuilding - Již řadu let zajišťují zážitkové kurzy pro firemní kolektivy. V 

sekci zážitkové vzdělávání realizují budování týmů a manažerské vzdělávání. Druhou 

možností jsou zážitkové tmelící, sportovní a zábavné kurzy. www.teambuilding.cz 

AFRO TeamBuilding Budování kolektivu podle afrického receptu. 

www.teambuilding.handshake.cz 

Agentura Exupery - působí na trhu od roku 1997 a vyprofilovala se jako produkční společnost 

neboli tzv. eventová agentura. Obvyklý typ pořádaných akcí: akce na podporu prodeje, 

spotřebitelské soutěže, párty, valné hromady, tiskové konference, teambuildingové aktivity, 

prezentace nových produktů, koncerty, festivaly, konference, road show, lidové veselice a 

slavnosti. www.exupery.cz 

Agentura Filip - Realizace kurzů týmové spolupráce, komunikace, tvořivosti a vedení týmu. 

Nabízíme teambuilding- hory, čtyřkolky, organizaci firemních akcí. www.outdoor-f.net 

Agentura PD- Specializací jsou outdoorové aktivity, teambuilding, doprovodný program 

konferencí, skupinové hry a ucelené tématické programy. www.agentura-pd.cz 

Agentura Radovan Myslík - Nabízí zkušenost, invenci a kreativní přístup, se kterým svým 

klientům navrhne a zrealizuje ať už firemní, soukromou, společenskou nebo sportovní akci. 

www.myslik.cz 
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AKORD Outdoor Training, s.r.o.- Outdoorové a indoorové kurzy, tréninky a školení přinášejí 

rozvoj týmů. Můžete se zeptat na témata: manažerské vzdělávání, efektivní komunikace, 

prezentační dovednosti, týmové role, leadership, teambuilding, assessment centre, koučování. 

www.akord-ot.cz 

Alpinautic - centrum týmové spolupráce - Rozvojové programy pro pracovní týmy firem a 

institucí. Kurzy na míru, nebo některé z kurzů obsažených v kategoriích - Základních, 

Specializovaných a Expedičních kurzů. Specialisté na Outdoor Training. www.alpinautic.cz 

AL TEGO s.r.o. - Manažerské dovednosti a tréninky, outdoor - tréninky týmové spolupráce. 

www.altego.cz 

Aperta. s.r.o. -Klíčovým přístupem ke všem našim tréninkům je důraz na interaktivitu a 

praktičnost. Nabízí vzdělávání a trénink ve více jak 40 tématech (management, specialisté, 

prvolinikové, mistři ve výrobě). Dále nabízí oudoorové programy a koučink. www.aperta.cz 

Argo d.t., spol. s r.o. - Nabízí aktuální systém rozvoje pro firmy i jednotlivce. Efektivní 

tréninky zaměřeny na management, obchod, komunikaci, teambuilding, prezentaci, etiketu, 

personalistiku a další. Poskytují psychologické poradenství, diagnostiku, koučování, audit. 

www.argodt.cz 

Art4promotion - full service agentura - Promoakce, akce na klíč, teambuilding, plesy, módní 

přehlídky. Od návrhu scénáře, lokace, programu po konečnou realizaci. 

www.art4promoion.com 

Axamit s.r.o. - Již několik let se zabývají organizací firemních akcí. Organizují a zajišťují: 

semináře, konference, kongresy, výjezdní zasedání, společenské večírky, módní přehlídky, PR 

akce, galavečery, bankety, recepce, plesy, zábavné teambuildingové akce, zahraniční cesty a 

zahraniční incentivní pobyty pro skupiny, svatby, jubilejní oslavy, dětské párty. 

www.axamit.cz 

B 

Best Adventure- Speciální zábavné, motivační a teambuildingové akce. Velké množství nejen 

adrenalinových aktivit dle požadavků. www.bestproduction.cz 
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Blue & Green Catering Production, spol. s r.o.- Zajišťují kompletní servis pro catering, rauty, 

bankety, recepce, firemní oslavy, večírky, párty, koktejly, občerstvení. Realizují konference, 

školení, prezentace, promotion, teambuilding, svatby, ubytování, family dny. 

www.blueandgreen.cz 

Business Link -Firemní tréninky, manažerské a prodejní dovednosti, vyjednávání, 

teambuilding, trénink trenérů, zavádění hodnotících pohovorů, koučování, assesment a 

development center, mystery shopping, tržní analýzy podniků pro majitele a investory, 

projekty EU. www.businesslink.cz 

c 

CDS Consulting & Partner, s.r.o. -Personální agentura zaměřená na vyhledávání a výběr 

pracovníků, nabízí vzdělávací a rozvojové programy, psychologické, personální poradenství, 

stavba a hodnocení pracovních týmů, outdoor training. www.cdsconsulting.cz 

Centrum dohody, s.r.o. - Je česká vzdělávací a poradenská firma. Cílem firmy je pomáhat 

svým klientům realizovat strategické cíle a posilovat konkurenční sílu na trhu. 

CVOK - CESTOVNÍ VODÁCKÁ KANCELÁŘ - Rafting, vodácká dovolená. Pořádají 

vodácké zájezdy na kánoích a raftech v ČR a zahraničí. Kanoe, rafty, kajaky, seakayaking, 

školní vodácké kurzy a výlety, vodácká škola. Teambuilding. Jezdí řeky: Lužnice, Vltava, 

Jizera, Salza, Soča, Noce. www.cvok.cz 

CZ Travel - Jakub Dlab - Agentura nabízí komplexní služby v oblasti teambuilding. 

www.cztravel.eu 

D 

Dittmann Consulting s.r.o. - Personální a poradenská společnost pořádá výcviky t)mů, otevírá 

kurzy rozvojových programů, dělá koučink managementu, outdoorové výcviky, 

outplacement, assessment centre hodnocení a výběru pracovníků, personální audit. 

www.dittmann.cz 

E 
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Easy Day s.r.o. - Plánují školení, řeší teambuilding nebo společenský večer ve velkém stylu. 

Připravují konferenci pro partnery třeba i z celého světa? www.easy-day.cz 

EEWA, s.r.o. - Poskytují manažerské vzdělávací a rozvojové programy, tréninky a rozvoj 

jednotlivců, skupin i týmů. Vyvinuli unikátní metody CPM a CSM. Připraví a zajistí 

vzdělávání pro firmy, realizují koučování a teambuilding. www.eewa.cz 

Escape activities - Teambuilding, sportovní, adrenalinové, outdoor I indoor aktivity. 

Doprovodné a kulturní programy, transfery a projížďky. www.escapeactivities.cz 

Event Agency s.r.o. - "Komfort pro Vás i Vaše hosty''. Firemní a společenské akce, 

Kongresy, Konference, Školení, Teambuilding, Catering, Svatby, Hostesky. www.event

agency.cz 

Expertis Praha, spol. s.r.o. - Rozvíjí potenciál manažerů a pracovních týmů k vysokému 

výkonu a naplňování firemních cílů. Vytváří inspirující prostředí pro diskusi, výměnu 

zkušeností a osobní rozvoj. www.expertis.cz 

F 

Freespace - Specializují se na teambuildingové programy na moři. www.freespace.cz 

G 

Gemare Agency- Zajišťují kompletní servis v oblasti promotion, firemních akcí, kongresů, 

incentivních programú, prezentací, setkání pro obchodní partnery či zaměstnance a 

teambuilding akce. www.gemare.cz 

I 

IBTravel. s.r.o. - Firma se specializuje na konference a semináře, business turistiku, firemní 

akce a školení, individuální turistiku, VIP asistence, teambuilding. Dále nabízí ubytování, 

letenky, dopravu, incoming, transfery, catering, vzdělávací programy. www.ibtravel.cz 

Inspira- incentivní zájezdy a firemní akce - Originální a individuálně připravované incentivní 

programy, motivační a relaxační zájezdy, akce pro rodiny s dětmi, postkongresové cesty, 
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rozvoj týmů a další firemní programy. Zaměstananecké benefity, akce pro klienty a významné 

zákazníky. www.inspira-travel.cz 

J 

Jitka Krvšpínová - Klub IJK - Provozování klubu zaměřeného na aerobik, teambuilding a 

kondiční tréninky. www.aerobic-ijk.cz 

K 

K.I. Bungee Teambuilding - Outdoorové a adrenalinové programy pro firmy i jednotivce, 

teambuilding, teambuildingové programy, rozvoj týmové spolupráce. Bungee jumping. 

www.bungee.cz 

KNO ČESKO - Služby v oblasti rozvoJe lidských zdrojů: analýza tréninkových potřeb, 

interaktivní tréninky, coaching, manažerské počítačové simulace, tajný nákup (mystery 

shopping), outdoor tréninky týmové spolupráce, personální audity. www.kno.cz 

L 

Leam2Lead - Tréninková a vzdělávací firma, specializující se na outdoor trénink a 

teambuilding. V tréninku pokrývají: týmovou efektivitu, přijetí změn, leadership programy, 

komunikaci, prezentační, prodejní dovednosti, kreativitu a offsite akce. www.leam2lead.cz 

Lemon production - event, teambuiling - Zajišťují eventové, outdoorové a firemní akce na 

klíč - firemní oslavy, večírky, outdoor programy, zážitkové kurzy v oblasti týmové 

spolupráce. Netradiční programy (např. Fort boyard), budování týmu, sportovní a zábavné 

kurzy. www.lemons.cz 

M 

MEDIEVUM s.r.o. - Realizují firemní a společenské akce neJen v historickém duchu 

(teambuildingy, firemní rodinné dny, firemní i soukromé oslavy, incentivní a turistické 

programy, svatby aj.). www.medievum.cz 

N 
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Noe's sailing, s.r.o. - Pronájem plachetnic, jachet na Lipně, v ČR a zahraničí, kapitánské 

kurzy a průkazy VMP, výuka jachtingu, zážitkový jachting. Teambuilding a firemní akce na 

míru - nová dimenze zábavy spojená s yachtingem. Prodej lodí a poradenství. 

www.noesailing.com 

NTI-consulting, s.r.o. - 12 let poskytují služby v oblasti poradenství a vzdělávání HR. Nabízí 

především tréninkové interaktivní programy pro všechny linie managementu, rozvoj 

obchodních týmů, outdooor programy a další. www.nti.cz 

o 

Odysseus NET, s.r.o. - Grafická a textová reklama, reklamní tiskoviny, webové stránky, 

redakční systémy, e-shopy. Produkce CD, knih, časopisů, DVD prezentace. Firemní party, 

teambuilding, společenské akce na klíč. Individuální poradenství pro práci a efektivní využití 

PC. www.odn.cz 

Odyssey P.E.N. - rozvoj týmů a jednotlivců - Programy týmové spolupráce zaměřené na 

zlepšení manažerských dovedností, prodejních kompetencí, řízení změn aj. Sofistikovaná 

metodika vede účastníky formou učení prožitkem k přesnějšímu odhadu svých schopností, 

zlepšení komunikace a kreativity. www.odyssey.cz 

Outdoor aktivity - Zajišťují programy prožitkové výchovy pro týmový rozvoj - teambuilding, 

manažerské kurzy v přírodě. Dále firemní akce, sportovní, zábavné a dětské dny. Lanové 

aktivity. Lezecké stěny. Dobrodružné, safari cesty do Zambie. E-shop s outdoor vybavením. 

www.outdooraktivity.cz 

Outdoor Management Training s.r.o.- Vzdělávání a diagnostika managementu a zaměstnanců 

pomocí outdoor metodiky je již řadu let v provedení společnosti Outdoor Management 

Training s.r.o. Hradec Králové propracovanou strukturou modelových situací a teoretických 

bloků. www.omt.cz 

Outdoor Training - Tvorba pohybových a prožitkových programů pro potřeby firem a 

ostatních institucí. Zároveň rozšiřuje svou činnosti o programy pro veřejnost a volný čas. 

www.outdoor-training.cz 
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Outdoored - Společnost založená na odborně a certifikovaně vedených programech v oblasti 

firemnního vzdělávání typu: budování týmu, tréninku manažérských dovedností,vedení 

pracovních skupin a společných prožitkových akcí v přírodě. www.outdoored.cz 

OUTDOORSPORTS (teambuiling a outdoorové aktivity) - Teambuilding, outdoorové a 

sportovní akce, turnaje nebo seznamovací programy ICEBREAKER. Nabídka nejen pro 

firemní klienty. Nabízí zajímavé ceny a především komplexní servis. www.outdoorsports.cz 

Outward Bound- Česká cesta s.r.o.- 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. www.ceskacesta.cz 

p 

Pavel Pivák- Survive Bungee jumping- Organizují sportovní soutěže, teambuilding, firemní 

akce, doprovodné programy, road show. V nabídce je elektrické rodeo, laserová střelnice, 

horolezecká stěna, aerotrim, střelba z luku, kuše, revolveru a spoustu dalších aktivit. 

www .bungee-jump.cz 

Podnikatelský institut PYRAMIDA. s.r.o. - Projekty a realizace firemního vzdělávání -

tréninkové programy pro manažery, obchodníky, call centra. Assessment centrum, 

Outplacement, Outdoor training. Jazykové kurzy, poradenství, koučing. Vlastní 

REGENERAČNÍ klubové centrum. www.pyramida-institut.cz 

PREZIJ.CZ - outdoor training, survival, relax -Realizují široké spektrum outdoor aktivit. 

Specializují se na Survival a relaxační programy. Nabízí širokou škálu neobvyklých produktů 

a školení. www.prezij.cz 

Q 

OAM. s.r.o. - Pořádání firemních akcí, teambuilding. www.qam.cz 

s 

Skills spol. s.r.o. - Je poradenská a vzdělávací společnost, která spolupracuje zejména se 

zákazníky vyžadujícími dlouhodobou spolupráci a komplexní služby. www.antee.cz/skills 
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SKYPLAN. s.r.o. - Nabízí zážitky jako originální dárky. Poskytují vyhlídkové lety balónem, 

pivní a čokoládové lázně, masáže, relax a wellness pobyty, jízdu tankem, bvp, let vrtulníkem, 

přepadení komandem, firemní akce, teambuilding, paragliding, bungee jumping. www.daruj

zazitky.cz 

S.T.UNITE consulting - Personální poradenství v oblasti personalistiky a psychologie: 

Assessment Centre, Outplacement, psychodiagnostika, coaching, Outdoor training, 

psychologické kurzy, Recruitment, Executive Search, Outsourcing, personální audit, 

Outplacement atd. www.stunite.cz 

Studio DELFY s.r.o. -Je česká společnost, která Vám může pomoci s reálným posunem a 

rozvojem Vašich zaměstnanců. www.studiodelfy.cz 

SUN Ski & Board School - Provozují rozsáhlou síť lyžařských a snowboard škol a půjčoven v 

ČR, sportovní obchody. Dále pořádá kurzy pro instruktory lyžování, snowboardingu. Letní 

programy lanové centrum, terénní sjezdové koloběžky, horská kola, paintball, teambuilding. 

www.sunski.cz 

T 

TAW Czech s.r.o. - Navazuje na úspěchy mateřské firmy TAW e. V. A ráda by se .stala 

partnerem na cestě za komplexním, na míru střiženým a profesionálním vzdělávacím 

programem. www.tawczech.cz 

Team Adventure Leaming- Vzdělávací, zábavné či kombinované kurzy a odborná školení 

pro firmy a organizace zaměřené na manažerské a psychosociální vzdělávání( delegování, 

komunikace, řízení stresu a času aj.), podporu vize a strategie, teambuilding, diagnostiku 

týmů aj. www.tal-tal.cz 

Teambuilding, s.r.o. - Kurzy týmové spolupráce, projekty pro efektivní komunikaci, 

teambuildingové a teamspiritové aktivity. www.teambuildingsro.com 

Teamplay- Jan Mašek- Zaměřují se na teambuilding, outdoor training, firemní akce, školení, 

incentive travel a kurzy v přírodě. Zajistí kompletní programy. www.teamplay.cz 
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v 

VERTIGO SPORTS. s.r.o. - Teambuilding, outdoor training, vzdělávání prožitkem, rozvoj 

týmové spolupráce, zlepšení komunikace, zvýšení důvěry a motivace, bourání stereotypů, 

strategické plánování, kreativita, zpětná vazba. Firemní akce a programy pro obchodní 

partnery. www. vertigosports.cz 

z 

Zabloudil. Xtrem. s.r.o. - Organizujeí sportovní a kulturní akce, vzdělávací a firemní 

programy, teambuilding, sportovní školy, školení a kurzy. Provozují cestovní a sportovní 

agenturu. Prodej letenek, vstupenek a adrenalinových dárků v originálních baleních. 

www.zabloudil.cz 

Závěr: 

Na základě již avizované inzerce na internetových serverech Educity, Edumenu, 

Firemní akce, HR-server a Seznam obohacené o vybrané společnosti jsem zmapoval trh 

společností, které teambuilding uvádějí v nabídce poskytovaných služeb. 

Nedělám si nároky na bližší rozdělení společností podle jejich velikosti, ročního 

obratu, tržeb či podílu na trhu. Ani si nedělám nárok na jejich rozdělení podle jejich bližšího 

zaměření. To by bylo na detailnější rozbor, který tato práce nemíní nabídnout. 

Dosáhnout jsem chtěl především poukázání na velmi široký trh konkurenčních firem a 

tudíž nezbytnost vysokého úsilí každé společnosti, která má za cíl být plně 

konkurenceschopná. 
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6. Studie konkrétní teambuildingové společnosti -

Rozbor marketingového mixu společnosti Learn2Lead s.r .o. 

6.1 Charakteristika společnosti Learn2Lead s.r.o. 

Společnost Leam2Lead s.r.o. na českém trhu působí od roku 2003. Byla založena 

z iniciativy Mgr. Bc. Davida Fojtíka a Ing. Martina Kunce. K rozhodnutí o společném 

podnikání dospěli tito dva podnikatelé v době, kdy oba působili jako zaměstnanci společnosti 

Procter&Gamble. 

David Fojtík v letech 1998 - 2003 pracoval pro společnost Procter&Gamble Central 

Europe South ve finančním oddělení v Praze a později v marketingovém oddělení 

v Budapešti. 

Martin Kunc v letech 1998 - 1999 pracoval v Procter&Gamble Central Europe South 

v Praze v marketingovém oddělení a později v letech 2000 - 2003 v obchodním oddělení v 

Budapešti. 

Původním podnikatelským záměrem těchto podnikatelů bylo založit společnost 

vytvářející a realizující outdoorové programy zaměřené na budování efektivní spolupráce a 

komunikace uvnitř pracovních kolektivů formou zážitkových programů - teambuilding. 

Na základě této idey byla I S. ledna roku 2003 založena společnost Learn2Lead. 

Ovšem konkurence, která se na českém trhu v dané době formovala, poukazovala na 

potřebu rozšířit spektrum nabídky poskytovaných služeb. Díky zahraničním kontaktům se 

podařilo navázat partnerství se společností Door Training C.E. Képzési és Tanácsadó 

Korlátolt FelelOsségii Társaság. Na základě této spolupráce vlastníci společnosti Leam2Lead, 

David Fojtík a Martin Kunc založili společnost Develor Training & Consulting s.r.o. (od 

1.1.2008 na českém trhu působí pod názvem DEVELOR Czech s.r.o.) jako součást 

regionálního holdingu DEVELOR GROUP působícího v oblasti vzdělávání a rozvoJe 

zaměstnanců od roku 1992. DEVELOR GROUP v současnosti disponující 8 pobočkami v 
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Maďarsku, ČR, SR, Rumunsku, Polsku, Bulharsku, Chorvatsku a Rusku, ročně realizuje obrat 

převyšující 110 000 000 Kč a je největší tréninkovou společností ve střední Evropě. 

6.1.1 Sídlo a místo podnikání společnosti Learn2Lead s.r.o. 

Learn2Lead s.r.o. 

U Větrolamu 766/44 

184 00 Praha 8-Dolní Chabry 

Od 1.1.2008 se místo podnikání a zároveň i sídlo společnosti mění. Novým místem 

působnosti se k novému roku stávají reprezentativnější a klientele dostupnější prostory 

pronajaté v Meteor Centre Office Park, Sokolovská 100, Praha S-Karlín. 

6.1.2 Logo společnosti 

1;;'.-t ' : ~: .. ' .. , ·.' J ~ ;-.. ' •,, '• 
I!".-~ J..~~ • ·: ~...; - _··: .. _t.:":· ,,.___.:__ 

Whatever you do- keep l,•arningl 
Wh~)ever you .ue- kL"t'p le~ding! 

Jako se od 1.1.2008 změnilo místo podnikání a zároveň i sídlo společnost, rozhodla se 

společnost Learn2Lead změnit i své logo. 

6.1.3 Internetové stránky společnosti Learn2Lead s.r.o. 

http :/.1www .learn2lead.cz 

6.1.4 Právní a organizační uspořádání společnosti Learn2Lead s.r.o. 

50% vlastníkem společnosti Learn2Lead je Mgr. Bc. David Fojtík a 50% vlastníkem 

společnosti Learn2Leadje Ing. Martin Kunc. 
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Společnost Learn2Lead na plný úvazek zaměstnává tři kmenové zaměstnance a na 

částečný úvazek jednoho kmenového zaměstnance. Na základě dlouhodobé spolupráce u 

společnosti Learn2Lead působí dalších šest externích trenérů. 

Společnost Learn2Lead je velmi úzce personálně propojena se společností DEVELOR 

Czech s.r.o. a touto spoluprací je tým spolupracovníků společnosti Learn2Lead rozšířen ještě 

o dalších osm externích trenérů. 

6.1.5 Jako stěžejní body své image společnost Learnllead s.r.o. definuje: 

vlastní know-how a jeho transfer 

Společnost pracuJe v drtivé míře s vlastním know-how s několika ojedinělými 

výjimkami (například programy Insights a Manažerské simulace jsou licencovány). 

trenéři "druhé generace" 

Na týmových rozvojových programech společnost Learn2Lead pracuJe výlučně s 

trenéry "druhé generace". To znamená, že trenéři, konzultanti a kouči mají mnoho let 

profesionálních a tréninkových zkušeností v oblastí prodeje, marketingu i financí a pracovali 

jako manažeři v nejrůznějších oblastech řízení společností. Proto nejsou pouze teoretickými 

experty, ale dokáží také přinést mnoho příkladů z reálného života a poskytnout praktické rady 

okamžitě použitelné v praxi. Trenéři se spolu s vývojovým oddělením podílejí na vytváření 

specifického know-how. 

interní rozvoj 

Jako společnost zab)vající se rozvojem jednotlivců a týmů se společnost DEVELOR 

řídí tím, co učí své klienty. Proto klade značný důraz na trénink svých vlastních zaměstnanců. 

Ti by vždy měli mít ty nejaktuálnější informace z tréninkového odvětví, schopnosti a 

dovednosti, které jim umožní vést vynikající tréninkové programy. Centrálně a lokálně 

organizované Train-The-Trainer kurzy zajišťují regionální výměnu informací a obecně 

vysokou kvalitu tréninkových programů. 

37 



zaměření na reálné problémy 

Společnost Leam2Lead je složena z lidí z praxe s více než 30 lety kombinovaných 

zkušeností v manažerských pozicích u společností jako je Procter&Gamble, Coca-Cola 

Beverages, Kimberly-Clark, kteří se na svých manažerských pozicích potýkali s problémy 

v oblasti "soft skills" stejně jako jejich klienti. Většina z nich zastávala vedle svých 

manažerských povinností i role interních trenérů. Proto se Leam2Lead pragmaticky zaměřuje 

na reálné problémy a snaží se je společně s klienty vyřešit. 

přístup ke vzdělávání 

Přístup ke vzděláYání společnosti Leam2Lead je charakterizován v podobě tzv. 

"Kombinovaných řešení" (viz příloha č.l). K řešení tréninkových a rozvojových potřeb 

klienta přistupuje společnost Develor z více stran a využívá tak klíčové přednosti širokého 

portfolia tréninkových produktů. Vzájemná kombinace různých forem vzdělávání -

klasického "indoor" školení, zážitkového "outdoor" vzdělávání, manažerských simulací či 

diagnostik dlouhodobých vzdělávacích program(!. 

Pestrost a různorodost forem vzdělávání Je klíčový motivační faktor v případě 

dlouhodobých vzdělávacích programů. 

Konečná podoba tréninků závisí vždy na dohodě s klientem a je kombinací více 

produktů. 

partnerství 

Leam2Lead v rámci poskytování přidané hodnoty klientovi spolupracuje s několika 

významnými partnerskými firmami. Uvádím jen vybrané společnosti, se kterými je 

spolupráce nejužší: 

DEVELOR Czech s.r.o. I 

r .. ) )E\!ELOR 
=-" A-f·\T-7!P.II('I" .Jl i~ 

DEVELOR Czech s.r.o. se spolupodílí na týmových rozvojových programech. 
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Insights Learning and Development Ltd. 

Mimo vlastní tréninkové programy společnost Learn2Lead zastupuje ve 

středoevropském regionu skotskou společnost Insights Learning and Development INSI('i-iTS 
." ____ _ 

Ltd. a na základě licence poskytuje Insights typologii osobního rozvoje a 

navazující tréninkové programy. 

Chefuarade s.r.o. 

Chefparade je společnost bývalého zaměstnance a stále ještě 

externího instruktora společnosti Learn2Lead, která na český trh přináší 

relativně novou formu stmelování kolektivu - kulinářského teambuildingu. 

EcosimLtd. 

parade 

. 
Ve spolupráci s Ecosim Ltd., největším poskytovatelem manažerských ~, Slm 
simulací ve střední a východní Evropě, společnost Develor poskytuje více než 50 

manažerských simulací zaměřených na různá průmyslová odvětví. 
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6.2 Produkty společnosti Learn2Lead s.r.o. 

Společnost Learn2Lead s.r.o. charakterizuje svoji nabídku jako nabídku Komplexních 

řešení. Cílem je získat klienta pro dlouhodobou spolupráci a stimulovat poptávku po širším 

spektru nabízených produktů. Společnost Learn2Lead s.r.o. se svou kampaní snaží klienty 

přesvědčit o synergickém efektu, který znásobuje účinek jednotlivých programů, a ke kterému 

dochází v případě zakoupení nabízeného, na míru sestaveného Komplexního řešení. 

Takovýmto komplexním řešením je například zajištění a realizace manažerských simulací, 

teambuildingového programu a programu vzdělávání a rozvoje všech zaměstnaneckých 

úrovní, napříč všemi obory zajišťovaným ve spolupráci se společností Develor. Jako příklad 

úspěšné realizace takto tvořené nabídky je možné uvést dlouhodobou spolupráci se 

společnostmi Accenture Services, s.r.o., Kimberly-Clark, Sony, Vodafone atd. Převažující 

objem realizovaného prodeje se však sestává z prodeje oddělených tréninkových jednotek. 

Jak již bylo nastíněno, společnost Learn2Lead staví svou image a image svých 

produktů převážně na spolupráci s významnými partnery, na schopnosti posk}iovat 

komplexní řešení, na zaměstnancích majících odpovídající vzdělání, odbornou praxi a 

nezbytný talent k výkonu svého povolání. Toto je poselství, které se snaží společnost 

Learn2Lead prostřednictvím své marketingové kampaně předat svým potenciálním i 

stávajícím klientům. 

Portfolio nabízených produktů sestává z větší části z vlastních či licencovaných 

produktů a menšinově i z produktů zprostředkovaných externími (sub)dodavately. 
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6.2.1 Portfolio Produktů 

~ TEAMBUILDINGOVÉ PROGRAMY 

Tematické teambuildingy 

• Kulinářský teambuilding 

• Život a dílo českého velikána Járy Cimrmana 

• Staré české filmy - Sněženky a Machři 

• Tradiční olympijské hry s netradičním obsahem 

• Dobývání hradu Točník 

• Divoký západ 

• Čaj o páté - teambuilding v anglickém stylu 

• Cesta kolem světa - Kontinentální teambuilding 

• Pionýrský tábor 

• Dole v dole aneb Hornický teambuilding 

• Umělecká tvorba - módní přehlídky, činnosti restaurátorů, malířský ateliér 

• Ztraceni 

Turistické teambuildingy 

• Putování mystickou Prahou - Treasure Hunt 

• Putování divokými soutěskami 

• Expedice Macocha 

• Putování cestou kocoura Mikeše 

Sportovní teambuildingy 

• Branky Body Vteřiny - Sporto\TIÍ den 

• Lední Revue 

• Highland Games - Tradiční skotské hry 

• Ekosystémy 

• Vysoká lana 
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• J achtingový kurz na Orlíku 

• Outdoorový víceboj 

• René, Já a Rudolf- v prostředí golfových greenu naleznete nejenom hole a míčky 

• Plavíme se na čemkoliv 

• Červený kohout - Hasičský teambuilding 

Adrenalinové teambuildingy 

• Speleologický sestup do jeskyní 

• Mobilní Laser Game 

Spirituální programy 

• Přechod žhavých uhlíků 

• Holotropní dýchání 

• Potní chýše "lniti" 

Večerní programy 

• Noc Trifidů 

• Týmové bubnováni na africké bubny Djembee 

• Detektivní hra Murder Mystery 

• Casino Las Pegas 

• Vinný sklípek 

• Večer u televizních obrazovek 

• Nejhorší televizní show 

• Karibská párty- Míchané drinky, tančeni salsy, břišní tance apod. 

• Domino 
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-, TÝMOVÉ ROZVOJOVÉ PROGRAMY 

Týmové rozvojové programy 

• Týmové rozvojové hry s rozborem 

• Zdolej svoji horu - inspirativní interaktivní přednáška 

~ LICENCOVANÉ TÝMOVÉ ROZVOJOVÉ PROGRAMY 

Tematické teambuildingy 

• Insights trénink 

• Manažerské simulace 
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6.2.2 Hodnota přidaná k produktům společnosti Learn2Lead 

Společnost Learn2Lead svým klientům v případě zájmu nabízí kompletní zajištění 

organizačních záležitostí spojených s realizací svých produktů. Jedná se zejména o zajištění 

školicích prostor, ubytování pro účastníky, zajištění potřebného vybavení atd. 

Od září 2008 se společnost Learn2Lead chystá na základě spolupráce se společností 

Cautor pomáhat svým klientům získávat finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců 

z Evropského sociálních fondu. 

Záruku kvality svých produktů společnost Learn2Lead zajišťuje formou krácení ceny 

v případě, že hodnocení kurzu účastníky nedosáhne stupně 3,5 na 5-ti stupňové škále. Cena se 

v takovém případě klientovi krátí o 20% ceny programu. 

6.2.3 Produkt - Insights 

V dalším textu vztahujícímu se k rozboru produktu nabízených společností 

Learn2Lead bych se rád zaměřil na produkt Insights. Tento produkt považuji z pohledu 

marketingového mixu za velmi zajímavý. Jedná se o licencovaný produkt, který společnost 

Learn2Lead nabízí od roku 2004. Z pohledu životního cyklu produktu se produkt Insights 

nachází ve fázi růstu. Společnost Learn2Lead průběžně investuje do propagace tohoto 

produktu s očekáváním, že zde stále existuje prostor pro navýšení objemu prodeje. 

Realizovaný prodej produktu Insights v roce 2006 se pohyboval okolo 500 a v roce 

2007 okolo 700 Insights zpráv. 

Motto propagující tento produkt zní "Aby se člověk změnil, musí nejdříve poznat sám 

sebe" 
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6.2.3.1 Jádro produktu Insights 

Jádro produktu tvoří školení objasňující principy metody Insights a zejména její 

využitelnost v praxi + osobní zpráva Insights, která je zpracována na základě společností 

Insights patentované metody. 

Za účelem vypracování osobní zprávy jsou účastníci školení v předstihu (1 -2 týdny) 

požádáni o vypracování odpovědí na metodou Insights definované otázky. 

Produkt Insights je charakteristický svou variabilností. Klient může volit jednotlivé 

části tréninku a zprávy dle svých požadavků a účelnosti. 

kapitoly osobní zprávy Insights tvoří následující oddíly: 

• Přehled, osobní styl, vzájemný vztah s ostatními, rozhodování 

• Klíčové přednosti a slabiny 

• Hodnota pro tým 

• Efektivní komunikaci a překážky bránící efektivní komunikaci 

• Možná bolavá místa 

• Popis problematického člověka 

• N ávrhy pro rozvoj 

• Kapitola Management 

• Kapitola Efektivní prodej 

• Kapitola Osobní úspěch 

• Kapitola Přijímací pohovor 

6.2.3.2 Hodnota přidaná k produktu Insights 

Doplňkové služby k produktu Insights jsou shodné se standardem nabízeným 

společností Learn2Lead. Klientovi tedy v případě zájmu bude poskytnut servis spojený 

s organizačními záležitostmi v rámci realizace školení. Samozřejmou součástí produktu je 

zajištění a vyhodnocení zpětné vazby a výsledků školení, záruka kvality v podobě krácení 

ceny při nízkém hodnocení spokojenosti. 
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6.2.3.3 Image produtku Insights 

Společnost Learn2Lead tento program ve svých propagačních materiálech představuje 

jako jeden z nejpropracovanějších systémů rozvoje jednotlivců i celé organizace. Program byl 

vyvinut a je aktualizován britskou společností Insights Learning and Development Ltd. 

Společnost Learn2Lead je přitom společně se společností Develor jediným akreditovaným 

poskytovatelem tohoto produktu na českém trhu. 

Společnost Learn2Lead ve své nabídce prezentuje konkurenční výhody programu 

Insights spočívající v: 

• Jednoduchosti- základem Insights je dotazník s 25 otázkami, jehož vyplnění trvá cca 30 

minut. 

• Propracovanosti - na základě dotazníku je o každém účastníkovi vypracován 23-stránkový 

Insights osobnostní profil. 

• Dynamice - Insights nejenom poskytuje informace o typu osobnosti, nýbrž i popisuje 

dynamikujejího vývoje. 

• Praktičnosti - 2-denní trénink Insights klade důraz na praktické využití nabytých poznati 

• Komplexnosti - množství navazujících kurzů vytváří z Insights komplexní nástroj 

individuálního a týmového rozvoje. 

Produkt Insights je vhodný pro nejširší spektrum klientely. Je zaměřen jak na 

individuální tak týmový rozvoj. Užitek tedy není odvislý od velikosti klienta ani oboru, ve 

kterém klient působí. Jako cílovou skupinu klientů bychom mohli definovat společnosti, 

mající zájem na poznání a rozvoji individuálních kvalit svých zaměstnanců a na zlepšení 

komunikace a vztahů napříč svými organizačními jednotkami. Nutnou podmínkou začlenění 

do skupiny potencionálních klientů je samozřejmě také výše finančních prostředků 

vymezených na rozvoj zaměstnanců. Společnost Learn2Lead se aktivně snaží tuto skupinu 

rozšířit opět tím, že svým klientům plánuje nabízet poradenství a asistenci při získávání dotací 

z fondů EU. 
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6.3 Cena produktů společnosti Learn2Lead 

Marketingovým cílem společnosti Leam2Lead je upevňování a rozšiřování svého 

postavení na trhu při současné optimalizaci zisku. Rozhodování o cenové politice je 

realizováno na úrovni vrcholového manažera v konzultaci s vlastníky společnosti. 

Společnost Learn2Lead realizuje poptávkově orientovanou cenovou strategii. 

Společnost Learn2Lead ve svých obecných propagačních materiálech uvádí cenu za 1 

účastníka za 1 den v aktuální výši 2500,- Kč+ další položky uvedené v tabulce níže. Skutečné 

prodejní ceny jsou však v drtivé většině případů stanoveny na základě jednání se zákazníkem. 

Pokud společnost Learn2Lead považuje poskytnutí slevy za účelné, existuje prostor pro 

snížení ceny. 

Takto poskytnutá sleva je pak v nabídkových materiálech zdůvodněna například 

následujícím způsobem (citace z nabídkového materiálu): 

Podle naší cenové nabídky by cena za 1 denní teambuiliding pro 20 lidí pro (název 

klienta) byla 50.000 CZK bez DPH Vzhledem k dohodě s manažerkou společností jsme tento 

program schopni nabídnout za cenu půldenního programu tj. 25.000 CZK bez DPH 

V předchozím textu jsou již nastíněny jednotlivé složky prodejní ceny. Tabulka níže 

poskytuje bližší informace o tvorbě ceny. 

CAST TRENINKOVÉHO PROGRAMU CENA 

Zpracování nabídky zdarma 

Osobní prezentace nabídky zdarma 

Interview s účastníky a jejich nadřízenými zdarma 

Přizpůsobení tréninku na základě interview zdarma 

Přizpůsobení účastnických materiálů zdarma 

Učastnické materiály zdarma 

Provedení tréninku (X dnů, Y účastníků) počet dnů x počet účastníků x cena za 1 den 

Hodnotící schůzka zdarma 

Základní cena neobsahuje cenu ubytování a stravu účastníků a trenéra a pronájem 

místností, kde se bude trénink konat. 
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6.3.1 Množstevní slevy 

Společnost Leam2Lead poskytuje v případě většího množství objednaných akcí 

množstevní slevy. Poskytnutí množstevní slevy je realizováno na základě podpisu rámcové 

smlouvy. 

Ukázka podmínek realizace množstevní slevy. 

MNOŽSTVÍ OBJEDNANÝCH AKCÍ SLEVA CENA 

1-2 teambuildingové akce 0% 2.500 CZK 

3-5 tréninkových dní 10% 2.250 CZK 

5-1 O tréninkových dní 15% 3.125 CZK 

Více než 10 tréninkových dní 20% 2.000 CZK 

6.3.2 Záruka kvality 

Společnost Leam2Lead standardně získává zpětnou vazbu od účastníků školení 

formou vyplnění účastnických dotazníků. Pokud hodnocení kurzu účastníky nedosáhne 

stupně 3,5 na 5-ti stupňové škále, společnost Learn2Lead vrací klientovi 20% ceny programu. 

6.3.3 Cenová nabídka produktu Insights 

Cenová strategie produktu Insights je ovlivněna skutečností, že tento produkt je 

licencovaný. Tato skutečnost se samozřejmě promítá do nákladů a tedy i do konečné ceny 

produktu. 

Z prodeje každé Insights zprávy společnost Leam2Lead odvádí zhruba 1000 Kč 

vlastníkovi tohoto produktu - společnosti Insights Leaming and Development Ltd. 

6.4. Distribuce produktů společnosti Learn2Lead 

Společnost Leam2Lead k prodeji svých výrobků volí výhradně přímé cesty distribuce, 

která jí zajišťuje výhodu přímého kontaktu a komunikace se zákazníkem, a zároveň 

nezpůsobuje nežádoucí navyšování ceny představující výnos distribučnímu mezičlánku. 

Přímá distribuce je společností Leam2Lead realizována formou propagačních kampaní. 
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6.4.1 Formy přímého marketingu realizované společností Learn2Lead 

Telemarketing 

Společnost Learn2Lead spravuJe databázi stávajících i potencionálních klientů. 

V případě vydání manažerského rozhodnutí o aktuální účelnosti využití tohoto nástroje 

distribuce jsou zaměstnanci pověřeni formou telemarketingu oslovit společnosti za účelem 

navázání či rozšíření spolupráce. 

Prodej prostřednictvím elektronických medií 

Tato forma distribuce představuje pro společnost Learn2Lead značný objem 

z realizovaných propagačních kampaní. Její výhodou je především malá finanční náročnost. 

Za nevýhodu se dá považovat možná neosobnost této formy propagace. 

Prodej formou poštovních zásilek 

Tato forma distribuce patří k nově užívaným, avšak velmi oblíbeným nástrojům 

společnosti Learn2Lead. Finanční náročnost takovýchto propagačních kampaní je pro 

společnost Leam2Lead vyvážena přínosem k vytváření image společnosti. Tato forma 

kampaně dává společnosti Leam2Lead prostor k poskytnutí objemnějšího množství informací 

poskytnutého efektní cestou. Zaslání propagačních materiálů je vždy podpořeno dárkem 

vystihujícím svou symbolikou propagační myšlenku produktu. 

6.4.2 Vybraný příklad originálního přístupu k realizaci přímého 

marketingu: 

6.4.2.1 Distribuce produktu Insights 

V červnu 2007 proběhla v kooperaci se společností Develor a pod její záštitou 

organizovaná marketingová akce na podporu prodeje produktu Insights. Během této akce bylo 

formou poštovní zásilky osloveno přibližně 250 společností. Výběr oslovovaných společností 
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nebyl specifikován podle přesných kritérii, ale byl sestaven na základě výběru z klientské 

databáze. 

Listová zásilka se sestávala z: 

• Průvodního dopisu (viz příloha č.2) (adresovaný společností Develor) 

• Propagačního materiálu (viz příloha č.3) (adresovaný společností Develor) 

• Míčků Insights - tři různobarevné míčky s nápisem "Insights" (adresovaný společností 

Develor) 

Míčky Insights představují metaforu rozvoje osobních dovedností, jak je znázorněno a 

popsáno v průvodním dopise. Součástí průvodního dopisu je i nabídka poskytnutí adresátovi 

Insights zprávu zdarma. 

Doposud na tuto kampaň reagovalo přibližně 80 klientů. Těmto klientům byla 

poskytnuta Insights zpráva jako vzorek nabízeného produktu. Vzhledem ke skutečnosti, že 

plánování a realizace tréninků bývá pro firmy povětšinou dlouhodobou záležitostí, časový 

odstup od realizace této kampaně není dostačující k vyhodnocení jejího skutečného efektu. 
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6.5 Marketingová komunikace 

Společnost Learn2Lead vládne aktivní a propracovanou marketingovou komunikací. 

Vzhledem k rozsáhlým aktivitám společnosti Learn2Lead v oblasti Marketingové komunikace 

bych v nadcházejícím textu rád uvedl vždy jen výstižné příklady reprezentující činnost 

společnosti Learn2Lead v jednotlivých hlavních kategoriích marketingové komunikace. 

6.5.1 Reklama 

Reklamu, jako neosobní formu komunikace se zákazníkem prostřednict..-ím médií, 

využívá společnost Learn2Lead relativně ve velmi malé míře. Výrobkovou reklamu 

organizovanou médii společnost Learn2Lead zcela vylučuje. 

Jako příklad institucionální reklamy zvolené k propagaci společnosti Learn2Lead je možné 

uvést obchodně sjednané uveřejnění rozhovoru s jednatelem společnosti Learn2Lead a 

jednatelem a ředitelem společnosti Develor Davidem Fojtíkem na internetovém portále 

Educity. Educity je největší internetový portál s nabídkou vzdělávání a poradenství v České 

republice. Obsahem rozhovoru byla prezentace společností, jejich metodiky, procesu výběru 

trenérů, vyzdvižení silných stran a stručné představení cílů v roce 2008. 

Jako další příklad institucionální reklamy zvolené k propagaci společnosti Learn2Lead může 

být chápána spolupráce Martina Hoidara na článku "Teambuilding - možnost, jak stmelit 

pracovní tým" v časopise Komora cz (O 112008). 

6.5.2 Public Relations 

Jako příklad marketingové komunikace spadající do oblasti Public Relations bych 

uvedl formu sponzoringu realizovanou společností Learn2Lead. V roce 2006 jednatel 

společnosti Learn2Lead David Fojtík zdolal horu Mount Everest. David Fojtík se tak stal 

osmým Čechem, který dosáhl tohoto vrcholu bez pomoci kyslíku. Na základě tohoto výkonu 

od srpna 2006 společnost Leam2Lead realizuje inspirativní přednášky ředitele společnosti a 

zároveň horolezce Davida Fojtíka o jeho úspěšném výstupu na nejvyšší horu světa. Tyto 

přednášky spojené s videoprojekcí a besedou se u klientely setkáYají s velkou oblibou. Tyto 

přednášky byly doposud realizovány ve společnostech: Kimberly Clark, ING, BA W AG, Erste 
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Bank, T -Mobile Slovensko, Amcham, Sony, BA W AG, ČSA. Odměna za přednášku je 

věnována na různé charitativní projekty dle výběru společnosti. 

6.5.3 Podpora prodeje 

Jako příklad podpory prodeje produktu Insights bych zmínil zasílání vzorků zdarma. 

Součástí poštovních zásilek, které společnost Learn2Lead svým potenciálním klientům zasílá, 

je totiž i nabídka na vyhotovení Insights zprávy zdarma pro HR manažera konkrétního úseku 

neboli toho, kdo o výběru konkrétního školícího programu resp. konkrétní tréninkové 

společnosti rozhoduje. 

6.5.4 Osobní prodej 

Vaříme s Learn2Lead 

Pro současné a potencionální klienty pořádá společnost Learn2Lead kurzy vaření pro 

zvané. Jedná se o zcela neformální setkání, během kterého tvoří asi 20 procent času 

prezentace produktů společnosti Learn2Lead a zbytek je určen pro společné vaření. Akce je 

organizována pro 25 cca lidí. Cílem této akce je, aby si potenciální klienti z oblasti lidských 

zdrojů užili příjemný večer a pohovořili se zástupci společnosti Learn2Lead o možném 

navázání spolupráce. 

6.5.5 Přímý marketing 

Viz kapitola 6.4 Distribuce produktů Learn2Lead 

6.6 Závěr a doporučení 

Společnost Leam2Lead vládne velmi propracovanou marketingovou strategií, kterou 

realizuje za přispění širokého spektra marketingových nástrojů. Za marketingovým konáním 

této společnosti je třeba spatřovat bohaté zkušenosti vlastníků společnosti z marketingové 

oblasti. Kancelářské prostory společnosti Learn2Leadjsou vybaveny nepřebemým množstvím 

odborné literatury. Převážnou část literatury zde tvoří světová i domácí literární díla z oblasti 
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managementu, marketingu a odborné literatury vázající se k zaměření společnosti. Znalost a 

převzetí marketingových principů stejně jako přijetí jednotné marketingové koncepce je 

charakteristické pro každého zaměstnance. 

Ač společnost Leam2Lead svou organizační strukturou patří mezi malé firmy a také je 

relativně mladým hráčem na českém trhu, strategickými kroky se jí podařilo vybudovat image 

silné, progresivní společnosti mající kompetentní zaměstnance a nabízející produkty 

přinášející užitek a kvalitu. Jednání této společnosti budí dojem profesionality. Díky těmto 

skutečnostem se společnost Learn2Lead může pyšnit klienty z řad velkých společností jako je 

Accenture, Astellas, Billa, DHL, ING, K.imberly-Clark, Microsoft, Plastika, Procter&Gamble, 

Sony, ŠkoFIN, Telefonica 02, Vodafone aj. 

Spíše než uvádět na tomto místě doporučení mířící ke společnosti Leam2Lead 

shledávám účelnějším nasměrovat své doporučení k ostatním společnostem, které by mohly 

od společnosti Learn2Lead čerpat inspiraci a ponaučení o efektivním marketingovém konání. 
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7. Studie konkrétní teambuildingové společnosti -
v 

Cástečná SWOT analýza společnosti Learn2Lead 

Jak uvádí Payne (1996), jednou ze základních metod marketingového auditu každé 

společnosti je provedení SWOT analýzy. Tato metoda byla nazvána podle počátečních 

písmen těchto anglických slov: 

S - strenghts (síly) 

W- weaknesses (slabosti) 

O - opportunities (příležitosti) 

T - threats (hrozby) 

7.1 Silné a slabé stránky Learn2Lead 

Každou silnou či slabou stránkuje třeba ohodnotit z hlediska důležitosti pro firmu. Ne 

každá silná stránka totiž firmu posiluje Ge-li pro ni málo důležitá) a ne každá slabá stránka 

firmu oslabuje. Proto se firma musí soustředit především na posílení stránek Gak silných tak 

slabých) o vysoké důležitosti. 

První dvě položky- SW- hodnotí vnitřní prostředí firmy. 

Jedná se o analýzu tržního prostředí, které je tvořeno konkrétním trhem, zákazníky, 

konkurencí a subdodavateli Learn2Lead. Jedná se tedy o oblast, kterou může společnost svým 

jednáním podstatným způsobem ovlivnit. 

7.1.1 S- Silné stránky Learn2Lead 

o Tým L2L (vysoká důležitost) 

Mezi nejdůležitější silné stránky patří více jak 30 let kombinovaných zkušeností 

v manažerských pozicích. Ve svých předchozích zaměstnáních se zaměstnanci Leam2Lead 

nacházeli ve stejných pozicích jako jsou nyní jejich zákazníci. Tudíž dokáží těm, které mají 
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školit, porozumět lépe než např. odborní pedagogové a psychologové, kteří mají bezesporu 

také svoji neoddiskutovatelnou kvalitu, avšak nemají žádnou manažerskou zkušenost. 

o Vztahy (vysoká důležitost) 

Předchozí zaměstnání umožnila zaměstnancům Learn2Lead získat velmi cenné 

kontakty, které nyní při své činnosti maximálně využívají. Tato manažerská praxe umožnila 

rovněž navázat vztahy, jež byly využity při náboru školitelů, kteří nyní jednotlivé kurzy 

provází. Stěžejní osobou v tomto směru je především jednatel společnosti Mgr. Bc. David 

Fojtík, který v poslední sobě vešel do povědomí jako teprve osmý Čech, který dokázal 

vystoupit na Mt. Everest bez dýchacích přístrojů a jen tím posílil své jméno v oblasti 

manažerského vzdělávání, díky kterému přichází i řada poptávek do společnosti Learn2Lead. 

Druhou významnou osobou je postava Martina Hoidara, jehož předchozí praxe a stále velmi 

živé spojení v poradenské společnosti Milan Hoidar- Executive Search Consultancy přináší 

stále nové styky s klientelou, která spolupracuje právě s touto dnes již významnou 

poradenskou společností. 

o Silná motivace (střední důležitost) 

Tím, že firma Learn2Lead působí na konkurenčním poli teprve od roku 2003, jsou si 

její zaměstnanci vědomi, že musí pracovat o to důsledněji a být lepší než mnohem déle 

fungující konkurence. A toto je také jeden z důvodů, proč se společnost Leam2Lead může 

pochlubit několika vítězstvími ve výběrových řízeních, kterých se účastnili i nejsilnější hráči 

na trhu, jako např. Outword Bound- Česká Cesta či Adventura Teambuilding aj. 

o Inovace (střední důležitost) 

Dalším velkým plusem firmy L2L je její snaha o inovaci, zdokonalování a hledání 

nových herních aktivit. Spousta konkurentů používá ve svých kurzech sice osvědčené a 

vyzkoušené, ale na druhou stranu již téměř všem známé a někdy nudné herní aktivity. S tímto 

je i spjatá právě se rozjíždějící poněkud kontroverznější marketingová kampaň s hlavním 

mottem: 

"Připadají Vám všechny teambuildingy stejné? Kontaktujte Learn2Lead! 

Dokážeme si s teambuildingem pohrát. Co kus to originál!" 
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o Flexibilita a osobní přístup (střední důležitost) 

Společnost Leam2Lead se vyznačuje pokud možno velmi vřelým a osobním přístupem 

ke klientovi (samozřejmě v rámci mezí a dle charakteru konkrétního klienta) a je maximálně 

flexibilní ohledně představ a požadavků klienta. 

o Další silné stránky 

Další silné stránky společnosti Leam2Lead jsou totožné s tím, co společnost 

Learn2lead s.r.o. definuje jako stěžejní body své image (viz kapitola 6.1.5) 

7 .1.2 W - slabé stránky Learn2Lead 

o Komunikace (vysoká důležitost) 

Možnosti zlepšení v oblasti marketingové komunikace: 

Přestože společnost Leam2Lead stále ještě staví především na klientele, kterou získává 

přímým marketingem, tj. oslovením konkrétního klienta, měla by rozšířit svoji propagaci 

např. do odborných časopisů pro manažery, v nichž se často nachází reklama propagující 

konkurenční společnosti. 

Internetové stránky a jejich umístění v předních vyhledavačích jsou co do srovnání 

s konkurencí průměrné až podprůměrné a společnost by se měla snažit prostřednictvím tohoto 

média více zaujmout, např. možností shlédnutí videoprojekce části kurzu apod. 

Stále se také nabízí otázka zvýšení osobního prodeje, který je v oblasti podnikového 

vzdělávání zcela jistě efektivní možností ke zlepšení komunikace se zákazníkem. Umožňuje 

totiž zviditelnit nehmotnou službu, rozvíjet vztahy, velice důležitá je okamžitá zpětná vazba a 

zapojení zákazníka do formulování přesné nabídky. 
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o Povědomí o společnosti (vysoká důležitost) 

Společnost Learn2Lead se doposud nedokázala dostat do povědomí všech svých 

potencionálních zákazníků tak, jak tomu je u nejsilnějších koní na trhu .. Je tudíž nezbytné 

učinit opatření (např. v oblasti propagace), díky němuž budou všichni potencionální klienti 

vědět, že společnost Learn2Lead je vzdělávací firma zaměřující se na teambuildingové a 

týmové rozvojové programy. Teprve po splnění této fáze je možné bojovat s ostatními 

konkurenty o zakázky. 

o Absence členství v asociaci profesionálních outdoor center - APOC (střední 

důležitost) 

Firma Learn2Lead zatím nemá zájem o členství v této asociaci. Zde můžeme pouze 

polemizovat o tom, do jaké míry ovlivňuje klienta při výběru vzdělávací firmy její členství 

(případně nečlenství) v asociaci profesionálních outdoor center a tento faktor porovnat 

s náklady spojenými se vstupem do této asociace. Většina hlavních rivalů firmy Learn2Lead 

však členem APOC je. 

Oblasti vysoké důležitosti, jež by měly být předmětem zájmu L2L 

Silné stránky, které by se měla Slabé stránky, na které se firma 

firma snažit i nadále udržet na musí zaměřit. Optimální variantou 

vysoké úrovni. by bylo přesunout tyto oblasti mezi 

Tým L2L, Vztahy 

Interní rozvoj, Partnerství 

Přístup ke vzdělávání 

(Kombinované řešení) 

silné stránky. 

Komunikace 

Povědomí o společnosti 

Absence členství v APOC 
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7.2 Příležitosti a hrozby společnosti Learn2Lead 

Další dvě položky- OT- hodnotí vnější prostředí firmy. 

Jedná se o určení možných příležitostí pro uplatnění strategických aktivit a 

identifikace možných rizik a ohrožení. Tato sféra leží mimo kontrolu firmy a zpravidla na ni 

působí nekontrolovatelnými faktory a vlivy. Na druhou stranu provedení této analýzy umožní 

firmě zjistit svou vlastní pozici na daném trhu a v neposlední řadě získá firma potřebné 

informace ke zlepšení své činnosti, změně orientace, strategie, zaměření apod. 

Při analýze je třeba brát v potaz, zda se jedná o malou či velkou příležitost nebo 

hrozbu pro společnost Learn2Lead a také, zda je pravděpodobné, že skutečně nastane. 

7 .2.1 O - Příležitosti společnosti Learn2Lead 

Tyto příležitosti představují přitažlivé oblasti a možné situace, prostřednictvím nichž 

firma L2L získá konkurenční výhodu. 

o V stup na zahraniční trhy (vysoká příležitost) 

Společnost Learn2Lead vidí v současné době svoji velkou příležitost ve vstupu na trh 

Slovenské Republiky, Polska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Srbska a Černé Hory, 

Rumunska, Bulharska, Polska, Ruska, Švýcarska a Egypta. Konkurenční prostředí 

vzdělávacích firem je totiž v těchto zemích daleko slabší než v ČR a tržní potenciál přibližně 

na stejné úrovni. Z těchto skutečností pak vyplývá existence podstatné mezery v nabídce, 

kterou hodlá společnost Learn2Lead využít. Ke vstupu na tyto vybrané trhy hodlá využít 

spolupráce se sesterskou společností DEVELOR Czech s.r.o., což je součást celoevropské sítě 

působící v právě vytipovaných zemích. 

o Metoda pro hodnocení efektivnosti vzdělávacích programů (velká příležitost) 

Je samozřejmostí, že pokud si cokoliv zakoupíme (ať již produkt či službu), chceme 

z toho mít nějaký užitek. Užitek, jehož hodnota se v případě hmotných produktů určuje snáz. 
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U služeb je určování této hodnoty užitku daleko složitější, a proto by jistě mnozí klienti 

přivítali metodu, která by určitým způsobem kvantifikovala účinnost a užitek vzdělávacích 

akcí. Touto metodou zatím společnost Learn2Lead nedisponuje. 

o Rozšíření partnerství (vysoká příležitost) 

Rozšířením partnerství s dalšími společnostmi napříč trhem by společnost Learn2Lead 

chtěla dosáhnout širšího spektra nabízených produktů, čímž by se mělo zvýšit i množství 

poptávek. 

o Sociální dotace EU (vysoká příležitost) 

Od září 2008 by měla vejít v účinnost spolupráce společností Learn2Lead a Cautor za 

účelem sjednávání klientům možnosti financovat vzdělávací programy z fondů EU. 

7.2.2 T - Hrozby společnosti Learn2Lead 

Za ohrožení můžeme považovat výzvu na základě nepříznivého vývojového trendu 

nebo okolnosti, která by mohla vést k narušení firmy L2L. 

o Citlivá oblast působení (velká hrozba) 

Oblast, ve které společnost Learn2Lead působí, je velmi choulostivá a citlivá na 

jakýkoliv negativní jev. Pro znázornění uvedu příklad: kdyby došlo při tréninku firmy 

Learn2Lead k nějakému závažnějšímu úrazu (aniž by za něj třeba byli školitelé odpovědní), 

bude mít tato skutečnost podstatný vliv na dobrou pověst firmy. 

Druhá možná hrozba se již naplnila a je očekávatelné její opakovaný jev. Ve finále 

příprav vzdělávacího programu pro státní sektor (jedno konkrétní ministerstvo), byl projekt 

v samém finále zmražen. Vinu na tom měla stále více medializovaná kritika státní správy 

kvůli vysokým investicím do rozvoje úředníků aj. Vinu na tomto mají paradoxně se 

vzděláváním nespjaté medializované skandály předražených firemních večírků apod. 
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o Záporný vztah zaměstnanců vůči školení, vzdělávání (střední hrozba) 

V naší zemi v jist)·ch sférách ještě stále může vládnout názor, že firemní školení je 

pouze nic nepřinášející finančně nákladná ztráta času. Zaměstnanci se těchto školení z velké 

části účastní jen z povinnosti, což bývá patrné z jejich přístupu a chování v průběhu kurzu. 

Tento negativní jev klade vysoké nároky na školitele, jejichž prvotním úkolem je snaha 

zaujmout a "vtáhnout" školené osoby do aktivit. 

o Udržení špičkové kvality školitelů (střední hrozba) 

V souvislosti se zvyšující se poptávkou po službách společnosti Learn2Lead bude 

stále složitější udržet dosavadní vysokou kvalitu školitelů. Významně negativní roli v tomto 

ohledu hraje i sesterská společnost DEVELOR Czech, jejíž manažerské vzdělávání láká stále 

více kvalitních trenérů Leam2Lead. Společnost Learn2Lead tak čeká těžký úkol - najít další 

profesionály, kteří budou umět kvalitně vést kurzy L2L. 

o Vstup nových konkurentů do odvětví (malá hrozba) 

I když zde neexistují téměř žádné bariéry vstupu do této oblasti podnikání, 

nepředpokládám, že by v blízké budoucnosti vstoupilo podstatné množství nových firem na 

tento trh. Resp. bude velmi záležet na tom, s jakými produkty tyto nové firmy přijdou. 

V poslední době se tato hrozba naplnila příchodem společnosti Chef Parade na český trh 

s nabídkou tzv. kulinářského teambuildingu, který velmi zaujal. Nezbývalo tak než vytvořit ze 

společnosti ChefParade nikoliv konkurenta, ale silného partnera. 
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8. Zadání pro vypracování teambuildingového programu 

Věc: poptávka na seminář 

Ráda bych Vás touto cestou oslovil a požádal o spolupráci na přípravě yzdělávacího programu 

dle níže uvedené specifikace. Naším záměrem je outdoorový program zaměřený na podporu 

individuální a skupinové komunikace, stmelení týmu a posílení pozitivních vztahů ve skupině. 

V případě, že Vás naše poptávka osloví a rozhodnete se zpracovat nabídku a zúčastnit se 

výběrového řízení na výše uvedenou výcvikovou akci, zašlete na uvedenou adresu písemný 

návrh v požadované struktuře. Dovolíme si Vás požádat o její zaslání v termínu nejpozději do 

31.12.2007. Rádi bychom tento seminář realizovali co nejdříve. 

Předem děkuji za vynaložené úsilí a těším se na naši případnou spolupráci. 

paní X, společnost Y 

Detailnější popis: 

Zadání: 

Teambuilding s outdoorovými prvky (tak 70% outdooru) zaměřen)· na: 

• komunikaci 

• sebepoznání 

• sebemotivaci 

• stmelení týmu 

• posílení pozitivního myšlení, vztahů ve skupině a loajality k firmě 

• odreagování od stresu každého dne 

• pobavení se - i nad skleničkou ;-) 

61 



Skupina: 

• 40 - 45 osob (40% ženy, zbytek muži) 

• ředitel (nově ve funkci - povýšil) a manažeři, tzn. top a střední management - relativně 

nově seskládaná skupina, někteří se znají déle, ale k nim bylo přibráno hodně nových 

kolegů. Momentálně se jako celek známe se od vidění, ale až na výjimky o sobě nic 

nevíme. 

• věková kategorie od 30 do 65 let (méně odvážní) 

• máme za sebou již jednu indoor akci s outdoorovými prvky, se kterou jsme byli velmi 

spokojeni, ale přesto jsme udělali na teď nové výběrové řízení a rádi bychom něco jiného 

než školení. 

Rozsah semináře: 

• čtvrtek večer - celý pátek - sobota odjezd 

• sobotní odjezd co možná nejdříve 

• existuje i možnost následného workshopu 

Předpokládaná realizace: 

• březen- duben 2008 

Místo konání: 

• bude upřesněno později 

Dále by nabídka měla obsahovat: 

• osnovu 

• popis tréninkových aktivit 

• metody výcviku 

• návrh ceny 

• lektorské obsazení 

• reference 
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9. Realizace teambuildingového programu 

Podle uvedeného zadání a následné osobní schůzky společnost Learn2Lead prošla 

dvěma koly výběrového řízení a byla vybrána pro realizaci poptávané akce. N abídka 

programu byla několikrát upravována a její finální podoba byla odsouhlasena managementem 

klientské společnosti. Následně byla sepsána smlouva o provedení práce a uskutečněn 

následující program. Následující program jsem vypracoval já osobně na základě výše 

uvedeného zadání. 

9.1 Technická část teambuildingu 

Datum konání: 

Místo konání: 

Počet účastníků: 

Skupina: 

Doprava: 

Ubytování: 

Stravování: 

3.-5.4.2008 

Areál Hájek, Šťáhlavice 158, 332 03 Šťáhlavy 

41 (22 mužů, 19 žen) 

věková různorodost (od 22 do 65let) 

sportovci i nesportovci 

zajištěna externím autodopravcem 

doprava autobusem Mercedes Tourismo 350 

účastníci ve 20 dvoulůžkových pokojích, 

ředitel společnosti v samostatném apartmánu 

6 instruktorů Leam2Lead ve 3 dvoulůžkových pokojích 

3.4.08 večeře: menu č.6 : Brokolicový krém, Kuřecí prsíčka v baby karotce, Brambory 

4.4.08 snídaně: klasický studený a teplý bufet 

coffee-break: Káva, čaj, minerální voda, sladký koláček 
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večeře: 

menu č.2: Zeleninová polévka, Přírodní roštěná na kmínu, Dušená rýže 

menu E: Šunkový kornoutek se sýrovou pěnou, Krůtí medailonky s 

jarní zeleninou a špenátovým přelivem, Brambory, Koláčky 

5.4.08 snídaně: Klasický studený a teplý bufet 

Cenová kalkulace: (ceny jsou bez DPH: 19% na veškeré služby, 9% na ubytování) 

• program Leam2Lead 126.000,- bez 19% 

cena za jednoho účastníka je 3.000,-

původní počet účastníků byl45 tzn. 45x 3.000 = 135.000 

při snížení počtu účastníků o 4 poskytujeme slevu 75% (4x 3.000x 75% = 9.000,-) 

• doprava 

cesta tam a zpět - 2x 9.810,

• ubytování 

2 noci 

20x 2lůžkový pokoj = 20x 1200 = 24.000,-

1x apartmán = 1.800,-

• stravování tzn.: 

večeře 3.4. (41x menu = 41x 180 = 7.380,-) 

snídaně 4.4. je v ceně ubytování 

dopolední coffee-break 4.4. (41x 70 = 2.870,-) 

oběd 4.4. (41x menu= 41x 180 = 7.380,-) 

večeře 4.4. (41x menu= 41x 300 = 12.300,-) 

snídaně 5.4. je v ceně ubytování 

• pronájem konferenčních prostor 

celkem: 

19.620,- bez 19% 

51.600,- bez 9% 

29.930,- bez 19% 

10.085,- bez 19% 

126.000,- Kč bez DPH 

111.235,- Kč bez DPH 

xxx.xxx,- Kč bez DPH 

příprava, organizace, realizace akce bude zajištěna 6 instruktory 

doprava, ubytování, stravování, pronájem konferenčních prostor 

konzumace (nealkoholické nápoje, pivo a víno) bude na faktuře, 

ostatní (jídlo navíc, tvrdý alkohol, cigarety aj. si budou účastníci 

hradit sami na místě) 
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9.1.1 Bezpečnostní pravidla outdoorových programů 

"Snažme se ovlivnit vše, co mitžeme, protože vždy zůstane hodně toho, co ovlivnit 

nedokážeme. " Lewis Glenn (Outward Bound USA) 

Outdoorové programy v sobě vždy skrývají určitou míru rizika, proto je program pro 

účastníky atraktivní a zkušenost z něj trvalejší. Snahou je snížit míru skutečného rizika na 

minimum. Proto by měl teambuilding ctít vybraná interní bezpečnostní pravidla (volně 

převzato od Svatoše, Lebedy 2005 a doplněno o další): 

1. Před zahájením programu seznámit účastníky s bezpečnostními pravidly dané aktivity. 

2. Při programu respektovat aktuální fyzický i psychický stav jednotlivých účastníků. 

3. V případě zdravotního omezení některého z účastníků zohlednit tuto informaci a umožnit 

mu program absolvovat v omezeném rozsahu nebo se ho vůbec nezúčastnit. Tyto 

účastníky předem informovat o úrovni náročnosti programu a věnovat jim zvýšenou 

pozornost. 

4. Zařadit rozcvičku před aktivity, jejichž charakter to vyžaduje (lanové překážky, programy 

v zimě atd.). 

5. Nikdy nenutit účastníka k absolvování aktivity proti jeho konečnému rozhodnutí. 

6. Účastníky povzbuzovat, nicméně zdůrazňovat základní princip dobrovolnosti a práva 

volby. 

7. Před a po programu zkontrolovat použitý materiál. 

8. Instruktor zodpovědný za bezpečnost dohlíží na dodržování bezpečnostních pravidel a při 

úrazu zajišťuje poskytnutí první pomoci a přivolání lékaře. 

9. Při každé aktivitě konané mimo základní středisko má u sebe alespoň jeden z instruktorů 

lékárničku. 
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1 O. V rámci bezpečnosti předem informovat účastníky o vhodném vybavení na kurz (druh 

oblečení atd.). 

ll. Při náročnějších aktivitách (slaňování, nízké lanové překážky, atd.) musí mít účastníci 

ochranné přilby a to i ti, kteří dávají záchranu. 

12. Při aktivitách konaných na hluboké vodě musí mít účastníci záchranné vesty. 

13. Společnost Leam2Lead má uzavřenou pojistku odpovědnosti za škody způsobené jiným 

osobám včetně účastníků akcí a v případě zájmu zajišťuje klientům i úrazové připojištění. 

14. Po celou dobu kurzu je k dispozici vozidlo pro transport do nejbližšího zdraYotnického 

zařízení, všichni instruktoři mají u sebe mobilní telefon pro případné přivolání pomoci a 

jsou informování o poloze nejbližšího zdravotnického zařízení. 

15. V případě úrazu dodržovat následující krizový scénář. 
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9.1.1.1 Krizový scénář (jak uvádí Svatoš, Lebeda 2005) 

V případě nehody s následkem vážnějšího fyzického zranění: 

• Prohlédnout místo nehody a zajistit bezpečnost zachránců a ostatních účastníků nehody. 

• Zjistit rozsah poranění a poskytnout první pomoc. 

• Přivolat lékaře či jinou odbornou pomoc, eventuálně zajistit transport do nemocnice. 

Při volání záchranné služby informovat o: 

• počet zraněných, typ a rozsah poranění 

• popis místa nehody a možnosti přístupu 

• telefonické číslo, na kterém budu k dosažení 

Sepsat zprávu pro nemocnici - obsah: 

• popis nehody - co, jak, kdy 

• popis zranění 

• popis poskytnuté první pomoci 

• jméno, datum narození, zdravotní pojišťovna a adresa zraněného, komu podat zprávu 

• další onemocnění, alergie, léky, poslední jídlo atd.(pokud známe) 

• datum, místo, podpis 

Informovat neprodleně vedení organizace. 

Ihned po ukončení nezbytných opatření zajišťujících bezpečnost sepsat podrobnou zprávu o 

nehodě pro vedení organizace. 
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9.2 Programová část teambuildingu 

9.2.1 Finální podoba teambuildingové akce: 

čtvrtek 3.4.08 

- 16:00 - odjezd od sídla společnosti (autobus bude přistavenjiž v 14:30) 

- 17:30 - přijezd do Areálu Hájek 

- ubytování podle klientkou předem dodaného rozdělení 

- volný program 

- 18:30 - večeře 

- 19:30 - Casino 

-cca 23:00 - ukončení programu - poté volný program 

pátek 4.4.08 

- 7:30-9:00- snídaně 

- 9:15-10:30- l.blok týmových rozvojových her (týmy rozděleny náhodně- prvý, druhý ... ) 

- 10:30-11:00 - coffee-break 

- 11:00-12:30 - 2.blok týmových rozvojových her 

- 12:30- oběd 

- 12:30-14:00 - volný program 

- 14:00-17:30 - outdoorovýprogram 

- 18:00 - večeře 

- 19:00- ceremoniál (předání cen vítězům a předání účastnických diplomů všem účastníkům) 

- 19:45-21 :30 - zážitkový týmový večerní program - Noc Trifidů 

- 21:30-22:30 - relaxační týmový večerní program- Bubnování na africké bubny Djembee 

- 22:30 - ukončení programu - poté volný program 

sobota 5.4.08 

- 7:30-9:00 - snídaně 

- 9:00-10:00- vyklizení pokojů 

- 9:45 - příjezd autobusu 

- 10:00 - odjezd z Areálu Hájek 
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9.2.2 Bližší popis jednotlivých aktivit: 

Casino 

Casino Learn2Lead je zábavný program vytvořený na základě příběhu starého casina 

ukrytého uprostřed Nevadské pouště. Z účastníků se stanou fiktivní hráči, kteří získají 

příležitost prověřit své štěstí na cestě za pohádkovým bohatstvím. 

Z instruktorů se stávají seriózní krupiéři a nad nimi drží dohled přísný ředitel casina. K 

dispozici je hráčům 5 hracích stolů. 2x ruleta a poté blackjack, poker a kostky. 

Hraje se podle upravených pravidel velkých casm tak, aby byla každá hra pro 

účastníky rychle pochopitelná a nesvazovala je zbytečně náročnými pravidly. Tímto sice jsou 

hry bezpochyby ochuzeny o celou řadu možností, avšak v tomto případě je kladen důraz na 

zábavu a nikoliv na profesionální sázení. 

Co hráče nutí hrát a co dělá hru zajímavější, je peněžní a žetonový systém. Každý hráč 

dostane do začátku 100 peněz. Peníze neboli žetony potřebné pro zapojení do hry mohou 

hráči průběžně doplňovat upsáním směnky, protože ne každému se pořád daří jen vyhrávat.Na 

každou směnku hráč uvede reálnou službu, kterou je schopen nabídnout a samozřejmě také 

splnit. 

Úkoly JSOU rozděleny na ty, které se plní bezprostředně v přestávkách mez1 

jednotlivými koly casina (hraje se na tři kola). Zde se jedná o úkoly typu udělám stojku, 

povím vtip, budu minutu tančit či zpívat, budu všem hráčům u rulety každou hodinu nosit 

občerstvení apod. 

Druhý typ úkolů se plní až po skončení celého casina, tzn. na pracovišti. Zde se jedná 

o úkoly typu uvařím snídani a přinesu ji do kanceláře, zazpívám pod okny, poskytnu 

poradenské služby z oblasti PC v délce 1 hodiny, doprovodím pětkrát v následujícím týdnu na 

autobus apod. Takováto směnka má platnost 3 měsíce. Tuto směnku nabídne hráč casinu, jejíž 

ředitel (instruktor) ohodnotí službu na směnce určitou hodnotou hracích peněz nebo žetonů. 
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Pouze za hrací žetony pak mohou hráči zakoupit na baru alkoholické a nealkoholické 

nápoje, občerstvení atd. 

Je tomu tedy tak, že pokud nechtějí hráči zůstat žízniví, musí hrát. A pokud nebudou 

vyhrávat, nezbude jim nic jiného, než upsat směnku! A pokud upíší směnku, o přestávce své 

kolegy pobaví a tak to jde stále dokola. 

1. blok týmoyých rozvojoyých her 

V tomto bloku her je kladen důraz na hry seznamovací. Jak uvádí Glegg a Birch 

(2002), tak ,,jsou tyto hry určeny pro odstranění bariér mezi lidmi v týmu. Podle nich se 

seznamovací hry dělí na dvě skupiny. 

Jednu skupinu tvoří hry, které pracují se sociálními vztahy. Lidé se snaží zjistit více o 

ostatních členech skupiny. Jejich jména, zájmy, co dělají ve volném čase apod. Jedná se o 

zesílenou verzi běžné sociální interakce. Členové týmu tak přestávají být sobě navzájem 

cizinci a začínají tvořit skupinu. 

Druhou skupinu tvoří hry založené na fyzickém kontaktu - lidé se ocitají v bližším 

kontaktu a musejí spolupracovat." 

I přes uznání těchto her druhé skupiny ze strany jejich tvůrců jsme se domnívali, že 

fyzický kontakt mezi jednotlivými účastníky akce již druhý den akce ráno by byl příliš 

ukvapený a místo seznámení by mohl mít kontraproduktivní efekt. Rozhodli jsme se tak spíše 

pro první skupiny seznamovacích aktivit. 

Raketa 

Na samotný ÚYod jsme skupinu rozdělili podle předem domluveného systému 

rozpočítání na prvý, druhý, třetí a čtvrtý do 4 skupin po cca 10 členech. Poté jsme ještě celé 

skupině vcelku zadali následující úkol a poté nechali každou skupinu pracovat samostatně ve 

čtyřech oddělených konferenčních místnostech. 
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Úkol: 

Na přidělený flipchart nakreslete vesmírné plavidlo, které bude charakteristické pro 

Vaši skupinu. Do plavidla zakreslete takový počet oken, dveří či jednoduše otvorů, kolik je 

Vás ve skupině. V každém okně bude jméno jednoho z Vás a tři obrázky, které budou 

charakterizovat jeho zájmy I vlastnosti I koníčky apod. Každé plavidlo bude mít také své 

jméno, které bude opět charakteristické pro Vaši skupinu a společnou vlajku. Na vlajce budou 

zakresleny tři obrázky, které budou charakteristické pro Vaši skupinu, avšak originální oproti 

skupinám ostatním, např. pro Vaši skupinu je charakteristické, že všichni pracujete ve 

společnosti Y. To je však typické i pro ostatní skupiny. Zkuste tudíž vymyslet, co bude 

typické pouze pro Vás. 

Realizace: 

Na co se při samotném průběhu zaměřujeme? Každý instruktor resp. trenér pozoruje, 

jak jeho tým postupuje. Zda jsou v týmu nějací přirození lídři. Zda jsou v týmu členové, kteří 

práci pohánějí kupředu a naopak, zda ji někdo brzdí ap~d. Sleduje také, zda tým o podobě 

svého plavidla diskutuje nebo zda někdo zkrátka vzal fix, nakreslil plavidlo, vyznačil okénka, 

zakreslil vlajku se třemi obrázky a poté až vyzval ostatní, aby si vyplnili svá okénka. Veškeré 

pozorované jevy poté při následném rozboru průběhu hry a jejím vlivu na stmelování a 

budování týmu diskutujeme. 

V závěru všechny týmy opět dohromady postupně představují své výtvory - své 

kresby a prezentují jednotlivé členy týmu, charakteristické vlastnosti jednotlivců a celého 

týmu a následně o nových poznatcích diskutují. 

Aktivita "Raketa" trvala včetně rozboru 55 minut. 

Zvedačka 

Po celkem dlouhé aktivitě "Raketa", která celý program odstartovala a pomohla 

účastníkům zjistit o sobě navzájem něco více, jsme zvolili aktivitu velmi krátkou a názornou. 

Trenér na začátku požádal jednoho z robustnějších účastníků, aby si vzal svoji židli a posadil 

se do míst, odkud trenér vedl svoji řeč. Následně skupině trenér pověděl, že si myslí, že 

dokáže tohoto účastníka i se židlí zvednout do Yýšky 1,5 metru a držet jej v této výšce 1 O 
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vteřin na ukazováčcích obou rukou. I přes zjevnou nedůvěru skupiny se trenér skutečně pustil 

do akce, avšak i přes usilovnou a velmi herecky obohacenou snahu se mu to nepodařilo. 

Požádal tak na pomoc 8 dalších členů týmu a zdůraznil, že stále platí pravidlo, že 

každý smí použít pouze jednoho prstu- ukazováčku - každé ruky. Ač by se mohlo zdát 

neuvěřitelné, 8 členů skupiny opravdu dokázalo svého kolegu zvednout do výšky pouze 

pomocí dvou prstů každého z nich. 

Jaký z toho trenér vyvodil závěr? Že jsou věci, které sami jednoduše nedokážeme, 

avšak v týmu to pro nás není nejmenší problém. 

Aktivita "Zvedačka" trvala včetně rozboru 5 minut. 

2. blok týmových rozvojových her 

Ve druhém bloku her je důraz přenesen z her seznamovacích spíše na hry týmové. 

Bohužel Glegg a Birch o těchto hrách nehovoří. Hry ve své knize (2002) dělí na seznamovací, 

zahřívací, odpočinkové a hry náročnější na přípravu. Ani zmínku však nenalezneme o hrách 

týmových. Pro 2. blok jsme se rozhodli uskutečnit dvě týmové hry a opět jednu názornou 

ukázku na závěr. První hra měla být fyzicky náročnější, druhá pak opět především v pozici 

"sedací". 

Group juggling 

Aktivita, při které jsou spojeny vždy dvě skupiny do jedné, což znamená, že se hry 

účastní cca 20 hráčů. Ti stojí v kruhu tak, aby každý na každého viděl a měl kolem sebe 

nikterak výrazný, ale přesto prostor aby byl schopen chytat a házet míč. 

Úkol: 

Aktivita spočívá v tom, že hráčům do kruhu předáme tenisový míček a zadáme úkol. 

Míček musí v kruhu dostat do rukou každý hráč (nikdo dvakrát) a poté se musí zase vrátit na 

začátek k tomu, kdo hru zahajoval. Míček nesmí být předáván sousedům bezprostředně 

stojícím vedle sebe. 
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Míček symbolizuje informaci, která týmem putuje obdobně jako např. mailová 

komunikace. Poté je do hry vložen druhý a třetí míček. Poté míček se zpětnou vazbou. Tzn. že 

míček opět putuje mezi všemi hráči, avšak v opačném směru než míček třetí. 

Poté do hry vložíme i míč symbolizující oběžník - dotazník - ten musí dostat úplně 

každý ve směru hodinových ručiček z ruky do ruky od souseda k sousedovi. 

A na závěr do hry vstupuje míč s nepříjemnou zprávou, úkolem, který nikdo nehce. 

Tento míč má za úkol každý co nejrychleji odkopnout k někomu jinému. 

Realizace: 

Je pozoruhodné pozorovat, jak dlouho může týmu někdy trvat, než se dokáže domluvit 

na systému předávání (házení) 1. míčku tak, aby jej získal každý člen kruhu a přitom nikdo 

dvakrát. V této situaci je dobře poznatelné, kdo se jeví jako lídr a celou diskusi vede, kdo je 

spíše přemýšlivý a zpravidla nakonec přijde s nejlepší variantou apod. Aktivita také působí 

jako jakási vzpruha pro účastníky po přestávce, během níž se občerstvili a padla na ně únava. 

Aktivita "Group juggling" trvala včetně rozboru 25 minut. 

NASA - Havárie na Měsíci 

Zadání: 

Představte si, že jste astronaut. Provádíte přistávací manévr na Měsíc a havarujete. 

Máte naplánováno, že se potkáte s mateřskou lodí, která je 300 kilometrů od vás. Jste na 

osvětlené části měsíce. Vaše havárie zničila váš raketoplán, zbylo vám 15 věcí. Přežití 

posádky raketoplánu závisí na tom, jestli budete schopni dosáhnout mateřské lodi. 

Ze seznamu vyberte nejdůležitější položky pro tuto 300 kilometrovou cestu. Očíslujte 

je podle důležitosti od jedné do 15 a přemýšlejte o důvodech, proč je jedna položka důležitější 

než druhá. 

Máte 1 O minut na individuální určení pořadí a 15 minut na týmové určení pořadí. Poté Vám 

trenér sdělí v)·sledky, ke kterým přišla skutečná NASA na základě svých výzkumů a 

pozorování. 
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Krabička zápalek, Koncentrovaná potrava, Třicetimetrové lano, Parašutistické hedvábí, 

Přenosné topení na solární baterie, Dvě pistole ráže 45 mm, Hvězdná mapa měsíční 

konstelace, Samonafukovací raft, Magnetický kompas, 25 litrů vody, Signální světla, 

Krabička první pomoci, FM vysílačka na solární baterie, Krabice sušeného mléka a 5 bomb 

kyslíku. 

Realizace: 

Tato hra je skvělou demonstrací toho, jak funguje komunikace mezi jednotlivými 

členy týmu. Dvě skupiny mohou pracovat naprosto odlišně, v jednom týmu totiž existuje 

nějaký tvrdý vůdce, který si t)·mové pořadí určí víceméně podle sebe, jinde pro změnu nejsou 

schopni se účastníci domluvit, protože se nenajde nikdo, kdo by byl schopen nekonečné 

diskuse o každém jednom materiálu ukončit a vyvodit nějaká rozhodnutí a vytvořit tak 

žebříček. 

Aktivita "NASA - Havárie na Měsíci" trvala včetně rozboru 75 minut. 

Týmová tyčka 

Na úplný závěr jsme se rozhodli zařadit aktivitu popisovanou v kapitole 2 - Pojem 

teambuilding, kde zmiňuji, že ne všechny úkoly je vždy třeba vyřešit týmově a že na spoustu 

věcí stačí člověk sám a dokonce vybrané úkoly by se měly řešit individuálně. Tímto 

samozřejmě všem těm, kteří se účastnili dáváme jasně najevo, že cílem celé akce není přinutit 

celou skupinu- celý tým pracovat pouze a jen týmově. Jde nám o to přesvědčit účastníky, že 

naše školení má za cíl zvednout jejich přínos pro práci a pokud to bude i tím, že si uvědomí, 

že na některé věci je dobré se umět poradit s kolegy a naopak na některé úkoly je raději 

nezvat. 

Aktivita "Týmová tyčka" trvala včetně rozboru 5 minut. 
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Outdoorový odpolední program- "Hledání nápoje věčného mládí" 

Během našeho outdoorového programu, kdy je skupina rozdělena do stejných 4 týmů, 

prochází týmy jednotlivými stanovištěmi a plní nejrůznější úkoly. Za to poté získává body, za 

jejichž součet na závěr vyhrává "Nápoj věčného mládí". V průběhu hry také tým získává 

nejrůznější indicie, které mu pomohou vyřešit tajenku, která se skrývá v tajemném textu, 

jehož část každý tým na začátku tohoto "Hledání" dostane a jehož další části získává za 

úspěšné plnění jednotlivých úkolů. 

Úmyslně jsme zvolili kombinaci ryze teambuildingových her (zasedání, přechod přes 

řeku věčnosti, zakletá pavučina, leaderwalk, boj s časem) a aktivit, jejichž obsah si nedělá 

nárok na podporu týmové spolupráce, avšak poskytuje jednotlivým účastníkům netradiční 

zážitky (lukostřelba, bungee-running, přetahování). 

Teambuildingové aktivity byly vybrány tak, aby splňovaly požadované cíle: 

• podpora komunikace 

• možnost lepšího sebepoznání 

• sebemotivační efekt 

• stmelení týmu 

• posílení pozitivního myšlení a vztahů ve skupině 

• odreagování od stresu každého dne. 

Ostatní aktivity (můžeme je nazvat adrenalinovými, sportovními apod.) mají efekt na 

následující požadované cíle: 

• sebemotivační efekt 

• posílení pozitivního myšlení 

• odreagování od stresu každého dne. 
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Bližší popis vyhr·an)rch akth•il: 

Zasedání 

Všechny týmy se dohromady nejprve musí domluvit, jak začít a před tím, než se 

vydají každý zvlášť hledat nápoj věčného mládí, tak uspořádají společné zasedání. Vytvoří se 

kruh a každý se v jeden okamžik posadí na kolena kolegy za sebou. V tomto krkolomném 

posedu se pak dokonce snaží udělat několik kroků. 

Tato zahřívací aktivita je mj. i zkouškou vzájemné důvěry a spolupráce. Stačí, aby se 

našla jen jediná osoba, která nevěří osobě za sebou a cíle se nedosáhne. 

Př·cchotl (Jl·cs h~ku vččnosti 

Řeka věčnosti tvoří hranici mezi reálným světem a světem věčného mládí. Aby se 

účastníci mohli vydat na cestu za nápojem věčného mládí, musí tuto zrádnou řeku úspěšně 

překonat. Hra je zacílena na podporu komunikace, řešení problému a podporu vedení týmu. 

Popis hry: Tým má za úkol dostat se z fiktivního jednoho břehu řeky na druhý pomocí 

malých dřevěných destiček. Podmínkou je, že každá destička musí mít stále lidský kontakt. 

Pokud se na sebemenší chvíli ocitne bez dotyku, je týmu odebrána. Tým musí být velmi 

opatrný a dobře se předem i během postupu domlouvat na strategii. Kdo jednou vstoupí do 

řeky v-ěčnosti, už se nemůže navrátit zpět. 

Zakletá pavučina 

Cesta za vysněným nápojem věčného mládí skýtá mnohé nástrahy. Neopatrný 

cestovatel by lehce uvíznul v pasti zakleté pavučiny. Tým tak musí být velmi opatrný, aby se 

nedotkl žádného z lan zakleté pavučiny. 

Popis hry: Tým se snaží prolézt pavučinou, aniž by se kdokoliv dotkl smrtících vláken. 

Úkol je znesnadněn tím, že každým okem pavučiny může prolézt jen jeden člověk. K tomu, 

aby všichni prolezli různými oky, si musí tým předem dobře promyslet svoji strategii a hlavně 

neustále vzájemně komunikovat a pomáhat si. 
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Nástrahám neušel žádný tým! Zlé moci oslepily polovinu týmu a to zrovna musíte 

projít tak náročnou cestou. Naštěstí jsou tu stále ještě ti, co vidí. 

Popis hry: Leader walk je aktivita procvičující vedení, následování, důvěru a komunikaci. 

Během této aktivity se ukáže mnoho stylů vedení. Někteří mají strach z odpovědnosti za 

bezpečnost ostatních, pro jiné je to vyčerpávající, pro někoho je na druhé straně 

problematické vzdát se kontroly nad situací a plně důvěřovat druhému. Úkolem týmu je vždy 

ve dvojici provést osobu se zavázanýma očima bezpečně co nejrychleji cestou plnou 

překážek. 

Bung,ee Running 

Celý tým uvízl ve spárech dlouhých pružných lián. Jediná šance na vysvobození je 

pokusit se běžet co nejdále od jejích kořenů, kde liány ztrácí svoji pružnost a sílu. 

Popis hry: Tým vysílá do akce jednotlivé dvojice, které se snaží na pružném gumovém 

laně po rozběhu dosáhnout co nejdelší vzdálenosti. Již samotný běh ve dvojici není nic 

snadného. 

Překážek bylo mnoho a tým ztratil příliš času. Nyní musí jednat velmi rychle a splnit 

úkol v co nejkratším čase, aby mu zůstal dostatek na dokončení celé cesty. 

Popis hry: Na zemi jsou ve velkém kruhu nepravidelně rozprostřeny číslice od 1 do 25. 

Cílem týmu je doběhnout ke kruhu a co nejrychleji se postupně dotknout všech čísel. V kruhu 

však může být vždy jen jeden člověk. Tým má čtyři pokusy a postupně se snaží přijít na co 

nejlepší strategii, jak dosáhnout limitního času. 
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Střelba lukem 

Každý správný cestovatel za tajemným dobrodružstvím musí umět ovládat základní 

zbraně, mezi které patří i klasické luky. Každý účastník má možnost naučit se zacházet s 

lukem a ověřit si svoje schopnosti trefit se do terče. 

Přetahov:'í.ní 

Cesta je u konce. Nikdo však není jediný, který se dostal až k cíli a který se chce 

zmocnit nápoje věčného mládí. Týmy tak musí sebrat veškeré zbylé síly a utkat se v soutěži 

v přetahování. 

Popis hry: Přetahování lanem mezi jednotlivými týmy, které se postupně ztěžuje 

přidáváním dalších týmů a rozdělováním sil do dalších světových stran. 

Během programu byly rúzně zařazeny ješf ě některé kn\tké logické ht·y podle Ncmmma 

(1998) a C!cgga a Birche (2005). 
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Večerní program - "N oc Trifidů" 

Ryze outdoorová večerní aktivita, při níž účastníci zdolávají náročnější trasu se zavázanýma 

očima. Každý člen týmu je tak závislý jen na několika málo faktorech: 

• Na svém vůdci (přičemž vede vždy pouze jeden a postupně se dostane k vedení každý 

jeden člen). 

• Na vzájemné důvěře. 

• Na vzájemné komunikaci, na níž musí přijít. Nikdo totiž během celé hry nesmí mluvit. 

Společně překonávají překážky, aby došli v bezpečí ke společnému cíli. 

Hra je také často uváděna pod názvem "Cesta poznání a důvěry". A skutečně se jedná o 

inscenační hru, kdy jeden hráč vede skupinku ostatních, kteří mají zavázané oči. Trasa 

obsahuje různé náročné překážky, jejichž naplnění nutí hráče hledat efektivní cesty 

komunikace a spolupráce. Za vedoucí jsou vybíráni spíše submisivní typy účastníků, kteří se 

dosud v rámci programu méně projevovali a kteří se zrovna "nevrhají" do situací, kdy by byli 

středem pozornosti. Nicméně obvykle se u vedení skupiny všichni vystřídají. Tato hra 

výrazně posiluje soudržnost skupiny. 

Týmové bubnování na africké bubny Djembee 

Týmové bubnování na africké Djembee je emotivně silný relaxační program. Dokáže 

vybudovat sounáležitost mezi jednotlivými členy týmu, podpoří týmovou atmosféru a přispěje 

ke zlepšení spolupráce. 

Dokáže spojit, inspirovat a vytvořit synergii všech účastníků. Instruktor učí hráče 

jednotliv)m rytmům, které spojují do ucelené skladby. Účastníci, kteří během tohoto 

programu ztrácí zábrany a ostych, se spolu pomocí hudby více a více poznávají. Mohou hrát v 

jednom týmovém rytmu, zároYeň spolu vzájemně komunikovat, soupeřit proti sobě, zkoušet 

vlastní sóla apod. 

Emotivně velice silný, relaxační program při týmovém bubnování na africké Djembee, 

který Yelmi silně dokáže podpořit sounáležitost mezi jednotlivými členy týmu. 
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Je to výborná a uvolňující týmová aktivita, podporující týmovou synergii, přispívající 

k zlepšení spolupráce, dokáže spojit, inspirovat a uvolnit pozitivní atmosféru ve Vašem týmu. 

Účastníci se pod vedením instruktora naučí základní rytmus, který je postupně 

rozvíjen. Jak se víc a víc účastníků zapojuje do společné hry, vzniká souhra rytmů a 

výsledkem je "symfonie", která vznikla jedinečným přispěním všech. 
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10. Vyhodnocení teambuildingu: 

10.1 Dotazník- Hodnocení teambuildingu 

Děkujeme Vám za Vaši podporu a přispění během teambuildingu. Rádi bychom Vás požádali 
o poslední věc, a to pomoci nám v naší snaze zlepšovat se. Prosíme, ohodnoťte během pár 
minut teambuilding, kterého jste se právě zúčastnili, vyplněním následujících dvou stránek. 
Prosíme pište tiskacími písmeny. 

Velmi N esouhlasím Ani nesouhlasím Souhlasím Jasně 

nesouhlasím ani souhlasím souhlasím 
1 2 3 4 5 

HODNOCENÍAKCE 1 2 3 4 5 

1. Aktivity byly prezentovány jasně a byly snadno o o o o o pochopitelné. 

2. Cvičení poukázala na možné nedostatky v naší o o o o o týmové spolupráci. 

3. Nové vědomosti a dovednosti budu využívat v mé o o o o o každodenní práci. 

4. Účastnit se této akce bylo pro mě přínosné. o o o o o 
5. Teambuilding byl užitečný k zlepšení naší týmové o o o o o spolupráce. 

HODNOCENÍTRENÉRA 1 2 3 4 5 

1. Prezentace a vysvětloYání trenérů mi bylo jasné a o o o o o 
srozumitelné. 

2. Trenéři věnovali přiměřenou pozornost každému z o o o o o 
účastníků. 

3. Nálada a pracovní atmosféra, kterou trenéři o o o o o 
vytvořili, splnila má očekávání. 

4. Trenéři byli dobře připraveni a rozuměli své práci. o o o o o 

5. Profesionální zkušenost trenérů jim umožňuje vést o o o o o 
trénink. 
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HODNOCENÍ LOGISTIKY 1 2 

1. Akce byla dobře zorganizována. o o 
2. Kvalita místa konání byla uspokojující. o o 
3. Byllajsem spokojenýlá s jídlem a občerstvením o o 

během této akce. 

Komentáře účastníků 

Co bylo dobré, Silné stránky - OBSAH I TRENERI I LOGISTIKA? 

Návrhy na zlepšení (nápady) - OBSAH I TRENÉŘI I LOGISTIKA? 

Děkujeme za Vaši pomoc! 

V případě, že se rozhodnete uvést své jméno, 
prosím napište jej čitelně. 

3 4 5 

o o o 

o o o 

o o o 
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10.2 Vyhodnocení dotazníků 

Dotazník obdrželo všech 36 ze 42 účastníků teambuildingové akce. 6 účastníků akci 

opouštělo z pracovních a rodinných důvodů dříve, tudíž nemělo význam jim dotazník 

předkládat. Ze 36 účastníků dotazník vyplnilo všech 36 respondentů. Celý tým byl rozdělen 

na 4 skupiny, takže i hodnocení rozdělujeme podle jednotlivých skupin. Jako první přikládám 

statistické hodnocení a jako druhé shrnutí slovních hodnocení teambuildingu. 

10.2.1 Statistické vyhodnocení dotazníků 

DODNOCENÍAKCE 
1. Aktivity byly prezentovány jasně a byly snadno pochopitelné. 

2. Cvičení poukázala na možné nedostatky v naší týmové spolupráci. 

3. Nové vědomosti a dovednosti budu využívat v mé každodenní práci. 

4. Účastnit se této akce bylo pro mě přínosné. 

5. Teambuilding byl užitečný k zlepšení naší týmové spolupráce. 

Celkem 

HODN'OCENÍTRENÉRA 

Celkem 

4.7 

4.4 

3,9 

4,9 

4,3 

4,44 

1. Prezentace a vysvětlování trenérů mi bylo jasné a srozumitelné. 4,9 

2. Trenéři věnovali přiměřenou pozornost každému z účastníků. 4.8 

3. Nálada a pracovní atmosféra, kterou trenéři vytvořili, splnila má očekávání.. 4,8 

4. Trenéři byli dobře připraveni a rozuměli své práci. 4,8 

5. Profesionální zkušenost trenérů jim umožňuje vést trénink. 4,8 

Celbm 4.8 

HODNOCENÍ LOGISTIA""'\' 

1. Akce byla dobře zorganizována. 

2. Kvalita místa školení byla uspokojující. 

3. Byl/a jsem spokojený/á s jídlem a občerstvením během této akce. 

Celkem 

4,8 

3,7 

3~6 

4,0 

Hodnocení: 1 - velmi nesouhlasím, 2- nesouhlasím, 3 - ani nesouhlasím ani souhlasím, 4 - souhlasím, 5- jasně 

souhlasím 
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10.2.2 Shrnutí slovního hodnocení teambuildingu 3.-5.4.2008 

Co bylo dobré? Silné stránky: 

Skupina č.l 

Vše bylo Ok. Díky. 

Zábavné, upoutalo to mou pozornost. 

Zábavné, zajímavé, pestré. 

Živý, akční, přínosný průběh obou dnů, dozvěděl jsem se i něco nového. Byla vidět radost 

z práce i zápal pro hru. Opravdu nadstandardně provedené. 

Vše výborné, přínosné. 

Velmi se mi líbila nenásilná, hravá forma. Bylo to příjemné. 

V průběhu jsem se cítila uvolněně a po celou dobu pro mne nebyl problém udržet 

pozornost. Váš tým mohu jen pochválit, tuto atmosféru udrželi oni. 

Váš tým byl přátelský, se smyslem pro humor. Super atmosféra. Podání zábavné, 

výstižné. Zapojení všech účastníků do hry. 

Aplikovatelnost do praxe. Dobře připravené. Nevtíravé, přirozené. 

Zajímavý a praktický obsah. Vynikající trenér. 

Všichni znali dobře naše pracovní prostředí. 

Příjemné vedení, atmosféra, přístup. 

Dobrý přístup, stejná krevní skupina. 

Kreativní, sympatický. 

Příjemný, dynamický 

Navození spontánní atmosféry, spontánní projev. 

Jasnost, pochopitelnost, aplikace do praktických ukázek. 

Líbila se mi praktická cvičení a atmosféra. 

Skupina č.2 

Obsah - splnil mé očekávání po stránce obsahové i organizační, nebyly zbytečné prostoje, 

dostatečně interaktivní. 

Super. 

Svou osobností zaujal hlavní instruktor. 

Trenér se věnoval dobře všem účastníkům. 
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Super teambuilding 

Vtažení do reálných situací! Super vysvětlování! Dobrý kolektiv. 

Osobní přístup, komunikace, reakce dle potřeby. 

Sympatický tým instruktorů, Teambuilding zábavný. 

Teambuilding, který mi výrazně může pomoci zefektivnit práci. Trenér- vstřícný, rozumí 

naší práci, výborně zvládnul naši nezvládnutelnou skupinu. 

Nezabíhali jste do zbytečných dlouhých detailů - přiměřené tempo celé skupině. 

Váš tým přátelský, akční, zábavný, interaktivní, vtahoval do problematiky. Obsah 

zajímavý. 

Zajímavé praktické ukázky! 

Teambuilding byl super- každý instruktor byl otevřený, měl přehled, struktura tématu 

byla vyhovující. Pochopitelně vysvětlil. 

1. den slabší, 2. den vynikající. 

Přirozenost. Velmi dobrá komunikace, spolupráce. 

Příjemný, jasně srozumitelný, sympatický. 

Hodně podnětné, zajímavé, podáno výbornou formou. 

Skupina č.3 

Jasnost, příjemnou formou naučit nové věci, názornost - nejen slova, ale i obraznost, což 

se pamatuje líp. Je to dobře využitelné nejen v práci, ale i v každodenním životě. 

Herecké dovednosti. 

Instruktoři byli milí, přátelští, super ... i po odborné tak lidské stránce. 

Připravený, odborně zdatný, milý, dokázal zaujmout i vysvětlit. 

Výborně podaný výklad, výborný herecký výkon. 

Teambuilding byl super:-) 

Bylo to lepší, než jsem očekávala. 

Více praktických ukázek, více práce, osobní. 

Praktická cvičení a ukázky. 

Komunikace instruktorů a samozřejmě obsah. 

Struktura, náročnost, srozumitelnost, přehlednost; profesionální tým. 

Výborný výklad a demonstrace trenéra, jeho vynikající srozumitelnost. 

Praktické cvičení. 

Výborně připravené s úkoly a zapojením účastníků. 
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Erudovaný, udržel aktivitu po celou dobu, příjemné vystupování. 

Vtip, pohotovost, odbornost. 

Dobře zorganizované, propojené s praxí, úkoly ... 

Super, interaktivní, zajímavé, přínosné. 

Obsah komplexní, praktické; trenér - srozumitelné sdělení, udržení pozornosti. 

Prezentace, projev, nálada, atmosféra. Schopnost upoutat. 

Nálada, atmosféra, prezentace, vysvětlování, praktická cvičení. 

Věcné, výstižné, pro práci přínosné, praktická cvičení. 

Skupina č.4 

Zaujetí, snaha pochopit celou skupinu. Profesionalita, odbornost. 

Umění zaujmout, příjemné vystupování. 

Pro mě - osobně - toto mělo velký význam v pohledu na jednotlivé lidi. Perfektní a 

profesionální přístup! DĚKUJU! 

Velmi zajímavé, jasně a konkrétně použitelné v praxi. Instruktoři - jasné formulace, 

zaujali nás a zapojili se do zábavy, což oproti České cestě jasné+. 

Udržet pozornost. Zajímavá cvičení. 

Příjemná atmosféra. Hodně přínosné. Skvělý vstřícný tým. 

Kolektivní práce, kreativita. 

Nesmírně zajímavá témata, jsem velmi spokojen s výkonem trenéra. 

Trenér. Aktivní trénink. 

Super atmosféra. Super trenér - osobnost, ale na nic si nehrál, pozitivní. 

Srozumitelnost. Jasnost. 

Instruktoři - měli trpělivost, zábavné. 

Silná stránka byli instruktoři - trpěliví, v pohodě, profesionál, sympaťák. 

Bylo to perfektní, zajímavé, pro nás přínosem, nenásilné. 

První školení, které bylo k užitku. 

Poutavé, zajímavé, lidský přístup, instruktoři nejsou teoretici, mají evidentně zkušenosti. 

Zajímavé, přínosné téma, trenérovi to moc slušelo:) 

Byli jste asertivní, příjemní a v pohodě, takže to bylo fajn, možná trochu více psychologie 

by nebylo na škodu. 

Obsah-zajímavý, jasný, stručný. Trenér - příjemné prostředí pro komunikaci. 

Info možno použít v pracovním i soukromém životě, trenér - moc mu to slušelo. 
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10.2.3 Shrnutí slovního hodnocení teambuildingu 3.-5.4.2008 

Co by mělo/mohlo být lepší? Návrhy na zlepšení: 

Skupina č.l 

Nemám. 

Lepší občerstvení. 

Nemám návrhy. Jednoznačně super. 

Bylo to vyčerpávající = výborné. 

Byl sympatický, příjemný, dobře připravený, ... negativa žádná. 

Příliš teorie v dopoledni, více praktických příkladů, nemyslím tím cvičení. 

Skupina č.2 

Není co dodat, byla jsem maximálně spokojená. 

Trenér hraje lépe než já, což mě sere:-) 

Co do logistiky - i slané občerstvení. 

Menší skupina, víc prostoru pro individuální rozebrání chování. 

Víc praktických názorných příkladů ze strany instruktorů. 

Udělat pokračování! 

Skupina č.3 

Kratší, méně časově náročné (např. místo 2 dnů rozčlenit do 3 dnů). 

Menší účast účastníků. 

Mohlo být zorganizováno blíže místa bydliště. 

Více zaměřit na konkrétní praxi. 

Končit v pátek večer. 

Skupina č.4 

Bez připomínky Gasné, stručné). 

Více praktických cvičení na osobní zkušenost. 

Bez komentáře, skoro ideální. 

Menší skupina. 

Doporučila bych rozdělit na 3 dny. 

Přizpůsobení se vnímání (rychlost) účastníků- občas zdlouhavé. 
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10.2.4 Hodnocení teambuildingu společností Learn2Lead 

Celou akci vyhodnotila společnost Learn2Lead 1 po následném setkání 

s managementem klientské společnosti jako úspěšnou a jako dobrý začátek pro další, 

navazující školení. Obsahem navazujícího školení by mělo být zaměření na komunikaci, což 

bude společnost Leam2Lead zajišťovat ve spolupráci se sesterskou společností Develor. 

Z konkrétních kategorií hodnocených v dotaznících lze vyvodit, ze jako nejslabší 

místo cele akce bylo označeno ubytování a strava. Jedná se o opakující se nedostatek u 

povážlivého množství realizovaných programů. Společnosti preferují náklady na kvalitu 

školení před náklady spojenými s kvalitou ubytovacích služeb. Toto pak vzbuzuje špatný 

dojem v účastnících programu, obzvláště pokud je pro ně takováto událost spíše vzácností, a 

za své pracovní úsilí by od zaměstnavatele očekávali zajištění většího komfortu. 

Komentáře stejně jako číselné hodnocení personálního zajištění školení svědčí o 

profesionalitě a kvalifikaci trenérů a školitelů. Vesměs pozitivní reakce oceňují obzvláště 

komunikační a prezentační dovednosti, trpělivost, profesionální projev, ale také lidské stránky 

jako je přirozené a přátelské vystupování, sympatický či příjemný vzhled apod. 
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ll. Závěr 

Na samém počátku své práce jsem si celkem jasně vytyčil hned několik cílů a potažmo 

úkolů, které jsem chtěl v této práci naplnit. Mým cílem bylo vytvořit literaturu, která by měla 

nechat čtenáře nahlédnout "pod pokličku" každodenní práce teambuildingové společnosti. 

Samozřejmě, že by bylo velmi náročné a po technické stránce pro mne osobně takřka 

nemožné dokumentovat veškerou činnost této společnosti. Nicméně se domnívám, že můj 

bezprostřední přístup k prakticky veškerým možným materiálům společnosti Learn2Lead mi 

umožnil vytvořit rozbor marketingového mixu a SWOT analýzu natolik hloubkově, aby si 

bystrý čtenář dokázal zde najít, co by jej zajímalo. 

A tak věřím, že jsem na rozdíl od naprosté většiny literatury, která se zabývá vesměs 

teoretickými oblastmi teambuildingu, nabídl čtenáři pohled na teambuilding očima 

pragmatičtějšíma. 

Rád bych v samotném závěru své práce chtěl poděkovat jednateli společnosti 

Learn2Lead s.r.o. panu Davidu Fojtíkovi, že mi nechal volnou ruku při využívání interních 

materiálů společnosti, bez čehož by tato práce nikdy nevznikla. 

Davide, děkuji Ti. 
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DEVELOR 
Perfonna~ of Peop/e 

Dobrý den vážená paní Szántová, 

lnslghts • • • lgnltlng Corporate Spirit 
Transfonning individuals, taams and organilations 

jsme vzdělávací firma působící v české republice od roku 2000. Mezi naše klienty patří dlouhodobě řada 
prestižních firem na českém trhu- jejich seznam a zkušenosti s námi můžete najít na www.develor.cz 

Jeden z produktů, který na českém trhu reprezentujeme je lnsights, jeden z nejpropracovanějších systémů 
rozvoje jednotlivců, týmů a organizací na světě. Firmy jako Accenture, A von, Deloitte, OHL, Microsoft, 
Novartls, Sony, Zentiva a mnoho jiných používají lnsights jako součást svého firemního vzdělávání. 

Jaký(-á) jste a co si o Vás myslí Vaše okolí? Jak Váš styl vedení či komunikace vnímají Vaši kolegové, 
podřízení, přátelé nebo Vaše rodina? Můžete to nějak změnit? Jak mužete vybrat ty správné lidi do Vašeho 
týmu? To jsou zásadní otázky na které dává systém lnsights odpovědi. 

Posíláme Vám sadu lnsights míčků, je to malý dárek a zároveň metafora rozvoje osobních dovedností. Máme 
pro Vás i větší dárek - Vaši osobní lnslghts zprávu spolu s 30min koučinkem zdarma. 

Pokud byste měla zájem o prezentaci produktu lnsights, Vaši lnsights zprávu a osobní koučink zdarma, prosím, 
kontaktujte mě na níže uvedeném telefonním čísle. 

Co s přiloženými míčky? Vyzkoušejte je, mohou pomoci v rozvoji Vám i Vašim lidem! 
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naučit se novým věcem a zbavit se těch špatných ... 
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nebát se neúspěchu ... I 
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udržovat rovnováhu ... 

procvičovat a pokračovat v učení se ... 

David Fojtík 
ředitel 
DEVELOR Czech 

T: 603.558.580 
E: fojtik@develor.cz 



lnsights 
je jedním z nejpropracovanějších systémů 
rozvoje jednotlivců, týmů a organizací. Výhody lnsights 
lnsights je od roku 1988 vyvíjeno společností 

lnsights Learning and Development. DEVELOR je 

výhradním zástupcem lnsights ve střední Evropě. 

lnsights systém pomůže lidem lépe porozumět sobě a ostatním a 

pochopit a využívat potenciál každého z nás. Umožní lidem vytvořit 

efektivní strategie pro komunikaci a efektivní spolupráci. Díky produktům 

a řešením lnsights jsou lidé o mnoho efektivnější v interpersonálních 

dovednostech. To z nich dělá efektivní členy týmu, výkonné prodejce a 

úspěšné leadery a kouče. 

Proč lnsights? 
lnsights tréninky mají každý rok 200 000! účastníků. 

Mezi klíčové globální klienty lnsights patří: 

Orange, Lilly, Novartis, Pfizer, Accenture, Credit Suise, 

HSBC, BP, Masterfoods, BT, Microsoft, NCR. 

Pro více informací o lnsights kontaktujte: 
DEVELOR Training & Consulting s.r.o. 
U Větrolamu 44, 184 00 Praha 8 

T: + 420 233 542 124 
E: info@develor.cz 
W: www.develor.cz 

fJ;n~~ 
lnsights .. • lgniting Corporate Spirit 
Transformlng indMduals, teams and organlsations 



lnsights: 
Již více než desetiletí pomáhá lnsights profesionálům v 
porozumění sebe a ostatních. lnsights je vysoce propraco
vaný tréninkový systém inspirovaný prací Carla G. Junga. 

Osobní zpráva 
INSIGHTS Discovery osobní zpráva je až 36-ti stránková 
osobní zpráva, která podpoří rozvoj Vašich lidí a jejich 
týmovou spolupráci. Věříme, že lnsights Discovery je 
jedním z nejdokonalejších osobnostních profilů na světě 
a jedna z nejlepších možnostr pro člověka, jak podrobně 
porozumět svému pracovnímu stylu, jeho dopadu na ostatní 
a tomu, jak zvýšit svou efektivitu. 

Trénink lnsights do osobní efektivity 
Trénink INSIGHTS do osobní efektivity pomůže 
účastníkům předefinovat pohled sama na sebe a ostatní a 
vytvořit si efektivní mezilidské a obchodní strategie. 

Trénink lnsights do týmové efektivity 
Trénink INSIGHTS do týmové efektivity pomůže porozumět 
tomu, jak by měl co nejefektivněji fungovat jejich tým. 

Další řešení Develoru s lnsights 
Develor nabízí další tréninková řešení založená na 
INSIGHTS platformě. Tato zahmujr lnsights koučing, sales 
tréninky, leadership programy a lnsights Oracle. 

DEVELOR Training & Consulting a Leam2Lead, U Větrolamu 44, 184 00 Praha B 

T: + 420 233 542 124 
E: info@develor.cz 
W: www.develor.cz, www.insights.com 

Develor Training & Consulting: 
je součástí DEVELOR group, největší středoevropské 

tréninkové společnosti. Do naší skupiny patří i Leam2Lead, 
společnost zaměřená na trénink a vývoj zážitkových 

tréninků a Ecosim zaměřený na rozvoj obchodního myšlení 
prostřednictvím manažerských simulací. 

Našilidé 
Naši lidé jsou zkušení trenéři a dřívější manažeři z významných 

mezinárodních společností. Právě jejich předchozí zkušenosti 
jsou to, co nás výraznou mírou odlišuje od konkurence a 

zvyšuje kvalitu našich rozvojových programů. 

Náš cíl 

Pomáháme jedincům, týmům a organizacím 
zlepšit výkonnost a dosáhnout strategických cílů 

prostřednictvfm rozvoje jejich lidského potenciálu. 

Naše tréninky 

Trénujeme prodejní dovednosti, péči o zákazníka, leadership, 
přístup ke změně a tréninky rozvijející individuální dovednosti 

jako komunikaci, vyjednávání, řízení kon iktů, prezentační 

schopnosti, kreativitu, time management. 
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