
Jak sestavit 
efektivní tým

Úvodem bude zřejmě nejužitečnější, když si nastíníme cestu, po níž se bude tato kni-
ha ubírat. Knihu Manažerské týmy: Proč některé uspějí a jiné ne lze obecně považo-
vat za cestu jazyka. Jazyka, který jsem vytvořil proto, abych mohl popsat způso-
by, kterými se může jedinec efektivně podílet na práci celého týmu. Mělo se jednat 
o jazykový kód tzv. týmových rolí. Zpočátku jsem o takovém kódu neměl ani tušení. 
Jako člověka, který se specializoval na obor industriální psychologie mne prostě jen 
fascinovaly způsoby interakce lidí při práci. Kromě toho jsem se intenzivně zabýval 
výběrem uchazečů o práci a polovinu života jsem strávil poradenstvím v oblasti ná-
boru zaměstnanců s využitím široké škály psychometrických testů. 
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O čtyřicet let později se na základě těchto snah začal vynořovat jazyk týmových 
rolí, který dnes běžně využívají velké organizace na celém světě. Tento jazyk je 
východiskem metody hodnocení a ovlivňování behaviorálních tendencí, které vyka-
zují jednotlivci, týmy i organizace. Tento jazyk také nabízí případná řešení.

Jak přesně jazyk týmových rolí vznikl, je na delší povídání. Vraťme se tedy na 
konec šedesátých let dvacátého století. Tehdy pro nás začalo téměř jedno desetile-
tí, které jsme na univerzitě Henley Management College věnovali výzkumu v tomto 
oboru. 

 Studie fungování týmů: jak to všechno začalo

Jednoho dne k nám do kanceláře v Cambridge přišel neznámý člověk, aby s námi 
prodiskutoval možnosti využití počítačů v oblasti vedení. Jistě si mohl vybrat řadu 
fundovanějších pracovišť, protože my jsme o tomto tématu věděli jen málo. I když se 
v té době jednalo o velmi módní obor, nás tehdy vlastně ani příliš nelákal.

Po určité době vyšlo najevo, že neofi ciální reakce na žádost o fi nanční podporu 
výzkumu využití počítačů v oblasti řízení, kterou tento člověk podal, byla negativní, 
ovšem s náznakem, aby se obrátil na naše pracoviště. Bylo mu naznačeno, že pokud 
by jeho projekt byl určitým způsobem svázán s naším aktuálním výzkumným progra-
mem zaměřeným na školení v oblasti průmyslu, byla by šance na udělení grantu větší. 
Proč tehdy odpovědní činitelé postupovali tímto způsobem, mi není jasné, každopád-
ně jsem se tak alespoň seznámil se svým budoucím kolegou Benem Astonem. Díky 
jeho iniciativě a přesvědčivému jednání bylo nakonec naše cambridgeské pracoviš-
tě1 jistým způsobem propojeno s univerzitou Henley Management College. Henley, 
jak se univerzitě zkráceně říká, je nejstarším akademickým ústavem se zaměřením na 
management v Evropě a nachází se v místě, kde se pahorkatina Chiltern Hills svažuje 
k Temži. Budova univerzity, v níž dříve sídlil lord Hambleden, je asi na míli vzdále-
na od vesnice nesoucí jeho jméno. I když Hambleden působí jako ideální kulisa pro 
historickou divadelní hru, členové Henley si jej spíše oblíbili kvůli příjemné atmo-
sféře místního hostince. 

Při vstupu do sídla univerzity musíte přejet přejezdový rošt u strážního domku 
a projet loukami posetými nízkými stromy s hustým větvovím, směrem k pečlivě 
zastřiženým trávníkům, mírně se svažujícím k břehům Temže, kde si labutě, kachny 
a divoké husy hlasitě stráží své území na pozadí opuštěných pastvin za řekou. Tento 
pohled je natolik úchvatný, že si člověk ihned začne hledat důvod, proč zde zůstat 
o něco déle, než původně zamýšlel. 

Nakonec se ukázalo, že pro prodloužení původně krátké návštěvy existovalo více 
pádných důvodů. Přístup univerzity v Henley ke vzdělávání manažerů byl založen na 
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práci syndikátů, které měly 10 až 11 členů. Členové jednotlivých syndikátů byli peč-
livě vybráni tak, aby byla zajištěna maximální vyváženost co se týká jejich vzdělání 
a praxe. Byli to bankéři, inženýři, účetní, vědci, státní úředníci a lidé se zkušenost-
mi z výroby či obchodu obecně, téměř všichni přitom byli praktikujícími manažery. 
Většině z nich bylo méně než čtyřicet a v Henley se připravovali na převzetí vyšších 
úřadů či funkcí ve vrcholovém vedení. 

Systém syndikátů byl určujícím faktorem samotného stylu vzdělávání. Jeho 
zastánci argumentovali tím, že se jedná prakticky o jediný možný způsob vytvoření 
vhodného prostředí pro vzdělávání vyzrálých manažerů. Důraz na koncepci syndiká-
tu v každém případě vedl ke zvýšenému zájmu o fungování manažerských týmů. 

Univerzita si dlouhodobě uvědomovala, že některé syndikáty fungují lépe než 
jiné. Primární důvody této skutečnosti byly nejasné a vedení univerzity o nich inten-
zivně debatovalo. Manažeři, kteří byli jako jednotlivci velmi schopní a působili str-
hujícím dojmem, nedosahovali dobrých výsledků, pokud pracovali společně. Naopak 
spolupráce méně oslňujících manažerů byla úspěšná. Zdálo se, že nebude snadné 
předpovědět, jaké kombinace manažerů povedou k vytvoření nejúspěšnějších týmů. 

Skutečnost, že se v Henley začalo pracovat s manažerskými hrami či cvičeními 
pro výkonné manažery (Executive Management Exercise, EME) zájem o toto téma 
ještě zvýšil. Za účelem zajištění konkurenčního prostředí v rámci manažerských her 
byly syndikáty rozpuštěny a z jejich členů byly vytvořeny nové skupiny, které jsme 
označovali termínem „společnost“. 

A opět některé manažerské týmy fungovaly lépe než ostatní. Nyní v tom ale byl 
významný rozdíl, protože výsledky týmů byly měřitelné. Na konci cvičení byla sečte-
na fi nanční aktiva, takže jednotlivé společnosti mohly být porovnávány na zákla-
dě jednoho ukazatele úspěšnosti či neúspěšnosti. Hodnocení fungování jednotlivých 
týmů tedy již nezáviselo na subjektivním dojmu, ale spíše na výsledcích daného 
týmu. Jelikož se od manažerů všeobecně očekávají výsledky, zdálo se nám vhodné 
pro hodnocení efektivity týmů v Henley použít jediné měřitelné kritérium. 

 Hodnocení členů týmu

Co bylo v těchto experimentech nové, bylo propojení výsledků týmu se vstupními 
údaji. Jinými slovy, složení týmů jsme určovali my. Členové týmů podstupovali série 
psychometrických testů, které nám poskytly informace o osobnostních a mentálních 
schopnostech jednotlivých členů. To nám umožnilo vytvářet konkrétní typy týmů 
s charakteristickým vzorcem vstupních parametrů. 

Vztah mezi vstupy a výstupy se stal centrem našeho zájmu. Celý proces jsme 
museli nějakým způsobem studovat, k čemuž jsme využívali pozorovatele z řad účast-
níků kurzů, kteří měli spíše zájem o monitorování dějů probíhajících v manažerských 
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týmech než o přímou účast v manažerských hrách. Pozorovatelé byli vyškoleni 
v používání standardizované metody pozorování, podle níž byly do observačních 
archů každých 30 vteřin pořizovány zápisy o způsobu přínosu jednotlivých členů 
k práci týmu. 

Bylo zavedeno sedm pozorovacích kategorií chování: kladení otázek, informo-
vání, vznášení návrhů, vznášení námitek, delegování, budování týmu a komentová-
ní. Sečtením momentů, kdy každý člen realizoval jeden z těchto typů chování, bylo 
možné nejen určit, kdo se v týmu projevuje nejaktivněji, ale také jaká je povaha jeho 
aktivit. Zkoumání vzájemných vztahů mezi vstupními a procesními údaji tak napří-
klad mohou odhalit, zda člověk, který vznáší nejvíce návrhů, patří podle výsledků 
testů také k nejbystřejším členům týmu, anebo podle údajů z inventáře osobnostních 
rysů k těm nejenergičtějším.

V raných stadiích našeho výzkumu jsme mohli čelit výtce, že manažerské týmy, 
které jsme studovali, měli ve svém základu cosi umělého. Naše předběžné výsledky 
byly napadnuty některými manažery ze světa průmyslu, kteří pracovali v mnohem 
drsnějších podmínkách a považovali tudíž starobylé sídlo univerzity rozprostírající 
se v poklidné krajině za prostředí přinejmenším vytržené ze surové reality, jíž muse-
li čelit oni. Genius loci, kde jsme prováděli naše výzkumy, tak paradoxně ohrožoval 
přijetí jevů, o nichž jsme referovali. Někteří lidé byli přesvědčeni, že naše experi-
menty probíhají ve skleníkových podmínkách a nejsou tudíž použitelné. 

Než se nad touto námitkou zamyslíme hlouběji, je třeba také zvážit charakter 
nároků, jež ony dvě manažerské hry, které jsme při našem výzkumu používali, kladly 
na členy týmů. EME bylo vyvinuto přímo v Henley a později bylo nahrazeno efektiv-
nější hrou zvanou Teamopoly. Obě manažerské hry byly nicméně navrženy tak, aby 
odrážely situace z reálného života. 

EME

Hra EME zabírala 1 týden z celkem 10 týdnů manažerského kurzu a byla vytvořena 
s cílem identifi kovat a rozvíjet potenciál manažerů. 

I když týdenní cvičení EME fungovalo jako fórum, které jsme používali k analý-
ze týmů, účel celé hry byl poněkud odlišný. Cílem bylo především poučit manažery 
v otázkách strategického rozhodování. Tato hra nicméně pro naše výzkumy představo-
vala jedinečnou příležitost. 

Jednotlivé společnosti měly obvykle 6 členů, kteří zastávali funkce předsedy, tajemní-
ka a řídících pracovníků pro oblast marketingu, výroby, fi nancí a manažerských služeb. 
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Většinou se cvičení účastnilo osm společností. V rámci EME jsme se snažili simulovat 
problémy, které fi rmy zažívají ve světě neustále se měnícího tržního prostředí. 

Struktura cvičení byla založena na nákupu majetku. Příjem bylo možné generovat pro-
střednictvím hodnoty určitého majetku a jeho prodeje. Příslušný majetek byl původně 
k dispozici na aukcích, které mohly týmy navštěvovat buď osobně, anebo předkládaly 
nabídky obálkovou metodou. Týmy si také v určitých fázích hry mohly majetky vymě-
ňovat, aby mohly maximálně využít majetek s užitečnou či strategicky významnou 
pozicí a zároveň se zbavily nepotřebného majetku. EME trvala „3 roky“ a do počítače 
se zaznamenávaly „čtvrtletní“ výnosy (bráno jako virtuální časové intervaly).

 
Hra byla interaktivní, takže přínos rozhodnutí společnosti závisel i na rozhodnu-

tích a krocích, které ostatní společnosti uskutečnily na domácím i zahraničním trhu. 
Společnosti si za určitou cenu mohly koupit průzkum trhu, k dispozici bylo také 
poradenství v oblasti operačního výzkumu. Do hry byly začleněny také subjekty, 
jako jsou fi nanční domy nebo odbory, s nimiž mohly společnosti jednat. Krátce řeče-
no, členové každé společnosti měli povinnost vykonávat určitý objem individuálních 
úkolů, zároveň však musely být jejich kroky koordinovány, aby jejich kolektivní roz-
hodnutí vykazovala určitou strategickou soudržnost. Co tedy měla EME společné-
ho s typickými problémy, kterým čelí manažerské týmy v praxi? Šlo především o to 
vyvážit zájmy a rozhodnutí jednotlivých útvarů s prioritami fi rmy jako celku. Tzv. 
„tvrdá“ data musela být brána s určitou rezervou. Celá hra ve skutečnosti spočívala 
v tom, že šestice lidí u jednoho stolu řešila problémy a snažila se dojít ke správným 
rozhodnutím. 

Cvičení EME bylo založeno na výpočetní technice a podle očekávání kladlo důraz 
na schopnost analýzy a kalkulace a obecně práce s obchodními modely. Účastníci 
nicméně museli mít také řadu dalších dovedností. Po několika letech experimentů 
s EME jsme ve vhodnou dobu začali organizovat semináře pro manažerské týmy. 
Zjistili jsme, že pro tento účel budeme potřebovat nový typ cvičení, v němž by hrály 
významnější roli vyjednávací dovednosti. 

Rozdíl mezi umělými podmínkami EME a reálnými obchodními situacemi jsme 
si začali uvědomovat díky jedné oblasti, v níž fi gurovala otázka reálnosti podmínek 
v podstatě náhodně. Jednou z postav ve hře EME byl bankéř, jehož přítomnost se 
zpočátku zdála být do jisté míry irelevantní. Nadprůměrně podnikaví jedinci, kte-
ří nevydrželi dlouho vysedávat u stolu, se šli z vlastní vůle seznámit s bankéřem 
a promluvit s ním. Když se ho ptali na jeho roli, zjistili, že poskytuje úvěry v přípa-
dě fi nanční krize. 

Cvičení EME s fi nančními krizemi počítalo, takže když ke krizi došlo, stal se 
bankéř náhle velmi oblíbenou postavou. Bankéř ale zaujal výrazně otevřenější 


