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Položme si pár otázek:
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Jak dosáhnout efektivity týmové práce

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

• co je to vlastně tým,

• proč někteří lidé rádi pracují v týmu, 

• proč někteří neradi pracují v týmu,

• co mě motivuje k výkonu v práci v týmu, 

• co mě odrazuje od práce v týmu,

• co potřebuje tým, aby byl funkční,

• Jaké jsou znaky dobrých týmů,

• které dovednosti jsou důležité pro práci v týmu a proč, 

• jaký má být vedoucí týmu,

• jaká jsou rizika práce v týmu, jak jim předcházet.         
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Co je tým
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Tým je malá pracovní skupina členěná podle funkcí, 
se společně stanovenými cíli, 
s intenzivními vzájemnými vztahy, 
s výrazným kolektivním duchem
a se silnou soudržností mezi členy týmu.
(podle Wiendiecka) 

Tým je malá skupina lidí, jejichž dovednosti 
se vzájemně doplňují, kteří jsou oddáni 
společné vizi a intenzivní společnou prací 
na dosažení jasných cílů k jejímu naplnění směřují.
(podle Katzenbacha a Smitha)

http://www.fkvl.estranky.cz/fotoalbum/oddilove-fotografie/a-tym/366
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Jak dosáhnout efektivity týmové práce

Rozdíly mezi týmem a skupinou
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
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Přínos týmové práce
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Potenciál skupiny není součtem potenciálu jednotlivců.

Synergický efekt 
zvyšuje účinek týmové práce.
Efektivnost posuzujeme podle kritérií:
- skupinová efektivnost
- skupinový vývoj
- osobní spokojenost

Synergický efekt 
se objevuje až ve zralé skupině.
Výkon skupiny převyšuje možnost součtu potenciálu jednotlivců.
Dochází k doplňování chybějících vlastností a dovedností jednotlivých členů.
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Co se děje v týmu?
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

V každém týmu
lidé zastávají různé role.

V každém týmu 
probíhají určité procesy.
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•Role vůdčí 
pomáhají určit, vyjasnit a sledovat plnění úkolu – vedou skupinu 
na cestě.

•Role myslitelské 
pracují s myšlenkami – dávají obsah.

•Role realizační 
implementační – uvádějí myšlenky v činy.

•Role udržující 
podporují pozitivní mezilidské vztahy uvnitř skupin nebo týmů –
drží skupinu pohromadě.

Jeden člen může zastávat i více rolí. 
Všechny role v týmu mají stejný význam. 
Rozdíly mezi lidmi jsou pro týmovou práci předností.

Pozor! Nejde o formální role (vedoucí, asistent apod.)

Jak dosáhnout efektivity týmové práce KOLOKVIUM PŘEROV 2016
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Další názvy pro týmové role

Existuje více konceptů (Belbin, Bales, Berne…). 

Mentální (symbol hlava) 
Specialista
Tvůrce-Inovátor
Poradce-Hodnotitel-Analytik-Pozorovatel

Akční (symbol ruce) 
Navigátor-Formovač-Kritik-Usměrňovatel
Dokončovatel-Dotahovač 
Realizátor-Vykonavatel 

Sociální (symbol srdce)
Týmový pracovník-Stmelovač-Harmonizátor-Týmový hráč 
Koordinátor-Vůdce
Hledač zdrojů

V týmu by měl být také Zapisovatel. Někdy bývají i nevhodní Nosič vody a Travič studní.

Jak dosáhnout efektivity týmové práce KOLOKVIUM PŘEROV 2016



Požadavky na výběr jednotlivce do týmu
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Obecné týmy bývají sestaveny z lidí s dobrými týmovými vlastnostmi.

Specifické týmy, zabývající se specifickými úkoly, by měly být tvořeny 
z lidí s vysokou úrovní odborných dovedností.

Členové týmu se vybírají podle dvou dovednostních kritérií:
• specializovaných dovedností,
• týmových dovedností.

Postup
• Definujeme úkol, cíle.
• Identifikujeme požadované specializované dovednosti.
• Identifikujeme problémové oblasti a pojmenujeme možné problémy.
• Sestavíme profil požadovaných členů týmu.
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

K řešení úkolu je třeba

• vymyslet řešení

• odborně propracovat

• zhodnotit, zabezpečit zdroji

• koordinovat

• hnát kupředu

• realizovat

• dotáhnout

a to vše v přijatelné atmosféře.
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Komunikační typy
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Fáze vývoje týmu

.

Čas

Výkon týmu

Formování – nedostatek plánování, nesledují se cíle.           Bouření – vůdce je zpochybňován, nejsou zcela jasné role. 
Normování – vznikají pravidla, orientace na úkol.          Realizace – tým začíná pracovat, sleduje cíl, podává výkon.

Formo-
vání Bouře-

ní

Reali-
zace

Normo-
vání
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Management a leadership
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Management - řízení procesů:

• plánování,
• organizování,
• personalistika – výběr, rozmístění a hodnocení pracovníků,
• kontrolování.

Zdroje: lidé, finance, čas, materiál, informace

Leadership - vedení lidí:
• schopnost motivování, posilování slabých stránek, využívání silných, 
• podpora rozvoje, 
• delegování, předávání zodpovědností spolu s pravomocemi, důvěra, 
• koučování, zpětná vazba, 
• podpora týmové práce prostřednictvím jednotlivce, týmu, cílů. 
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Co tým očekává od vedení

15

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

• Nepodřizovat úkoly týmu jiným tlakům.

• Osobně se zasazovat za dosažení cílů týmu.

• Nedrobit cíle na příliš mnoho priorit.

• Být férový vůči všem členům týmu.

• Řešit problémy, vzniklé nepřiměřeným chováním některého člena.

• Být otevřený novým myšlenkám.

• Naslouchat informacím a námětům členů týmu.

Jak dosáhnout efektivity týmové práce KOLOKVIUM PŘEROV 2016



Co vedení očekává od členů týmu 
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

• Realistické pojetí vlastní role v týmu.

• Zdůvodnění vlastních rozhodnutí.

• Efektivní spolupráce mezi členy týmu.

• Podřízení vlastních ambicí cílům týmu.

• Snaha vyvinout maximální úsilí k dosažení cílů týmu.

• Otevřené sdílení informací a poskytování zpětných vazeb.

• Vzájemná podpora v případě potřeby.

• Maximální výkon každého člena týmu.

• Dodržování a podpora týmových rozhodnutí.

• Konstruktivní reakce na zpětnou vazbu.

Stejné je i očekávání mezi členy týmu navzájem.
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Leadership

Vedoucí týmu musí být schopen objasňovat cíle, posoudit týmové 

dovednosti a poradit si se slabými stránkami jednotlivců.

Podmínkou je vyvážené zaměření na jednotlivé funkční oblasti:
• potřeby týkající se úkolu: dosáhnout společného cíle
• potřeby týkající se týmu: držet pohromadě 
• potřeby týkající se jednotlivců: uspokojování individuálních 

potřeb, duševních i hmotných.

Rizika nerovnováhy ohrožují existenci týmu a jeho schopnost 
dosáhnout cíle.

17
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Leadership - Adairovy kruhy 

tým

úkol             jednotlivec
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Deset pravidel úspěšného vedení
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

1. Buďte přístupní stížnostem a problémům.
2. Při zadávání instrukcí buďte rozhodní.
3. Personální problémy řešte okamžitě.
4. Buďte důslední.
5. Zachovejte si klid.
6. Nemluvte o členech týmu za jejich zády.
7. Mějte smysl pro humor.
8. Nebuďte přátelé, buďte spolupracovníci.
9. Dbejte, aby lidé věděli, co se od nich očekává.
10. Umožněte lidem, aby pomáhali s řešením problémů.
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Struktura klíčových kompetencí
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

• SOCIÁLNÍ KOMPETENCE

• KOMPETENCE VE VZTAHU K VLASTNÍ OSOBĚ

• KOMPETENCE V OBLASTI METOD

Co to znamená?

Získávání klíčových kompetencí je celoživotní, individuální
proces, který slouží k rozvoji osobnosti.
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Sociální kompetence
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
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Kompetence ve vztahu k vlastní osobě
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
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Kompetence v oblasti metod
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
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POŽADAVKY 
NA MĚKKÉ DOVEDNOSTI
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vyjednávání

zvládání 
konfliktů

týmová 
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využívání 
lidských zdrojů



Co vedeným lidem dobrý vedoucí umožňuje
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Pomáhá zvyšovat jejich sebevědomí, sebedůvěru 
a sebejistotu, a tím i výkon.

• Posílení výkonnosti – člověk s těmito rysy je schopen stále většího 
výkonu. 

• Sám vylepšuje svou práci, odstraňuje nadbytečné úkoly. 
• Nebrání se změnám. 
• Zvyšuje se jeho sebevědomí.
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Co to znamená pro lidi
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

• prožitek úspěchu - po splnění obtížného úkolu

• sebeuvědomění - pochopení svého postavení v hierarchii vztahů, 
může dojít ke korekci jednání

• sebedůvěru - důvěra ve vlastní síly a schopnosti, schopnost se 
prosadit, schopnost řídit a ovlivňovat lidi

• sebejistotu -je podkladem k asertivnímu chování

• radost z práce - když člověk vykonává práci, pro kterou má 
schopnosti, která ho baví a jde mu (i její nezajímavé prvky)
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Co podporuje tvůrčí atmosféru v týmu/ a 
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

• K dosažení vyššího výkonu či zlepšení výsledků činnosti 
je třeba něco změnit.

• Má-li dojít ke změně, je třeba udělat rozhodnutí.

• Aby bylo možné se rozhodnout, je třeba volit z několika variant.

• Když se volí z několika variant, bereme na sebe riziko.

• Do rizika se pouštíme jen v atmosféře vzájemné podpory.

• Vzájemná podpora je výsledkem chování vedoucího týmu.
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Co podporuje tvůrčí atmosféru v týmu/ b 
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Závisí to na tom, zda vedení:

• Důvěřuje členům týmu a ti jednají svobodně.

• Dává členům týmu prostor pro vlastní iniciativu.

• Dává členům týmu možnost rozvíjet znalosti a dovednosti.

• Poznává a oceňuje výkony členů svého týmu.

• Stojí si za svým týmem a podporuje ho.

Přenášení odpovědnosti je klíčem ke způsobu udržení kontroly, 
nikoliv k její ztrátě. 
Nejúspěšnější vůdci se tak stali díky schopnosti delegovat. 
Dokázali dosahovat dobrých výsledků pomocí druhých.
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Co likviduje tvůrčí atmosféru v týmu 
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

• Nejednota ve vizi cíle.

• Nedostatek podpory a uznání zvenčí.

• Nedostatky v komunikaci a spolupráci mezi členy týmu navzájem.

• Nedostatky v komunikaci a spolupráci mezi členy týmu a 
vedením.
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Motivace
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Základním problémem ve většině organizací je:

nikdo nám nikdy nic neřekne
nikdy se nás nikdo na nic nezeptá

Lidé potřebují vědět, že je o ně zájem. 
Lidé potřebují cítit, že se o ně dbá.
Motivovat znamená pomáhat svým lidem při jejich seberealizaci.

Aby člen týmu vyvinul úsilí, musí být splněny tyto podmínky:
• úsilí musí být následováno přiměřeným výsledkem,
• výkon musí být odměněn,
• člověk musí o odměnu stát.

LIDSKÉ ÚSILÍ ZÁVISÍ NA OČEKÁVANÉ ODMĚNĚ
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Různí lidé mají různá očekávání
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpětná vazba

Umění kritizovat: 
Nekritizujeme samoúčelně, 
kritizujeme chování či výkon, ne člověka, 
vyhneme se slovům vždycky, nikdy, nemožně.

Základem kritiky je zpětná vazba: 
KDYŽ TY DĚLÁŠ TO, TAK JÁ SE CÍTÍM TAKTO.

Při poskytování nebo vyžadování zpětné vazby 
je nezbytná pozitivní a přínosná atmosféra. 
Cílem je, aby všichni účastníci pochopili, co lze zlepšit.
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Ať chceme nebo nechceme…

… image má každý z nás.
Rodiny… firmy… instituce… týmy… státy… jednotlivci…

Je to ale to image, o které stojí?
Na tvorbě image se podílejí tyto subsystémy: 

U ORGANIZACÍ U JEDNOTLIVCE

komunikace komunikace

design vzhled a úprava

firemní/ vnitřní kultura chování

produkt/ služba výkon
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Jak na to?

Týmová práce TYMP1/ C11 –Image jednotlivce. Profesionální chování.

Abychom našli správný směr svého konání, musíme si nejdříve 
položit pár otázek (definovat svoje poslání a vizi):
• Kdo jsme?
• Co chceme?
• Kam směřujeme?
• Kdy toho dosáhneme?
• Jak poznáme, že jsme toho dosáhli?
• Pro koho to chceme dělat?
• Kde to chceme dělat?
• S kým to chceme dělat?
• Jak to chceme dělat?

Jak dosáhnout efektivity týmové práce KOLOKVIUM PŘEROV 2016
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PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Postup změny

1. přemýšlíme, jak chci být vnímáni

2. uděláme inventuru

3. zjistíme, co radí ostatní

4. rozhodneme, co chceme změnit (cíle SMART)

5. plánujeme, jak toho dosáhneme, co uděláme

6. velké cíle rozdělíme na menší

7. jednáme
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Přínosy a význam týmové práce
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• Lidé přispívají různými, vzájemně se doplňujícími způsoby.

• Jejich výsledek přesahuje součet výkonů jednotlivců.

• Lidé si věří, kritické situace jsou zvládány.

• Lidé jsou připraveni reagovat na nápady ostatních a rozvíjet je.

• Zpětná vazba vede k neustále se zlepšujícímu výkonu.

• Lidé mají společné cíle, které dosahují, práce je baví, podávají 
vyšší výkon.

Týmová práce má význam 

• pro člena týmu

• pro vedoucího týmu 

• pro organizaci.
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Význam týmové práce pro člena týmu
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• Tým obohacuje jednotlivce o znalosti a dovednosti, které 
získává od jiných členů.

• Jednotlivec dostává prostor pro seberealizaci a maximální 
využití svých schopností. 

• Atmosféra důvěry vytváří pocit pohody a uvolnění.

• Tým dává podporu v kritických situacích. 
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Význam týmové práce pro vedoucího týmu
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• Tým zbavuje vedoucího problémů s řešením nepříjemných 
konfliktů, způsobených rozpory v individuálních zájmech.

• Tým umožňuje delegovat i složité úkoly na podřízené.

• Tým dává vedoucímu jistotu, že i náročné úkoly budou 
zvládnuty. 
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Význam týmové práce pro vaši organizaci
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• ???
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Shrnutí
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• Každý tým prochází určitým vývojem.

• Lidé jsou motivováni, když je vyžíván 
jejich potenciál a zastávají správné role.

• Každý úspěšný tým sleduje jasně formulovaný 
a sdílený cíl.

• V týmu probíhá zdravá komunikace. 

• Týmová práce přináší vyšší efektivitu. 
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Nepracujte tvrději, pracujte chytřeji!

„Výsledky jsou způsobeny 
děláním správné věci, 
nikoliv děláním věcí správně.“
Peter Drucker
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