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CharakteristickÈ znaky

Jak je tomu se z·jmy 
Ëlen˘?

Jak je tomu s cÌli?

Co m· prioritu?

Jak to vypad· 
s organizacÌ?

Jak· je motivace?

Kdo a komu konkuruje?

Jak se komunikuje?

Jak je tomu se 
vz·jemnou d˘vÏrou?

Skupina

VÏtöina sleduje vlastnÌ 
z·jmy.

Jsou sledov·ny r˘znÈ cÌle.

P¯Ìsluönost ke skupinÏ 
je pod¯azena osobnÌm 
z·jm˘m.

Organizace je uvolnÏn·
a nez·vazn·.

Motivace p¯ich·zÌ 
zvenku (prostÏ se musÌÖ).

Jednotlivci si konkurujÌ
navz·jem.

Komunikuje se zË·sti 
otev¯enÏ, zË·sti skrytÏ.

Vz·jemnÈ d˘vÏry 
ke skupinÏ b˝v· 
obzvl·ötÏ m·lo.

Vysoce v˝konn˝ t˝m

Vöichni t·hnou za jeden
provaz.

Vöichni sledujÌ tent˝û cÌl.

P¯Ìsluönost k t˝mu m· 
nejvyööÌ prioritu.

Organizace je jasn·, 
pevn· a z·vazn·.

Motivace p¯ich·zÌ zevnit¯
(prostÏ se chceÖ).

Konkurence je zamÏ¯ena
smÏrem ven.

InformaËnÌ proces a zpÏtnÈ
vazby probÌhajÌ otev¯enÏ.

Siln· d˘vÏra mezi Ëleny
navz·jem a v t˝mu 
v˘bec.

Tabulka 1.1  RozdÌly mezi skupinou a t˝mem

KAPITOLA 1.2

Formy týmů

V literatu¯e zab˝vajÌcÌ se t˝my a t˝movou pracÌ m˘ûeme nalÈzt celou
¯adu pojm˘, kterÈ oznaËujÌ formy t˝m˘. Zn·me t˝my projektovÈ, ino-
vaËnÌ, procesnÌ, strategickÈ t˝my, Hot Groups, Ë·steËnÏ autonomnÌ
pracovnÌ skupiny, virtu·lnÌ t˝my, t˝my na zlepöov·nÌ kvality atd.
V n·zvu t˝mu se velmi Ëasto vyskytuje ˙Ëel, pro kter˝ byl t˝m zaloûen. 

Ralf H. Bay se tento nesystematick˝ p¯Ìstup k danÈ problematice
pokusil vy¯eöit ñ na z·kladÏ dvou charakteristik vytvo¯il pomÏrnÏ jed-
noduchou a p¯ehlednou klasifikaci t˝m˘. Jako dvÏ vhodnÈ charakte-
ristiky pro strukturalizaci pouûil:
■ dobu fungov·nÌ t˝mu ñ m˘ûe se jednat o ËasovÏ omezenÈ nebo

dlouhodobÈ fungov·nÌ t˝mu,
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■ organizaËnÌ identitu ñ t˝my mohou b˝t buÔ souË·stÌ organizace
(t˝m a organizace jsou identickÈ), nebo existujÌ vedle form·lnÌ or-
ganizace.
Klasifikace forem t˝mu na z·kladÏ tÏchto dvou charakteristik je dle

Baye (2000), doplnÏna dle Kov·cse (2007), uvedena v tabulce 1.2. 

Tabulka 1.2  Klasifikace t˝m˘ podle R. H. Baye

OrganizaËnÌ
identita

souË·stÌ

existujÌ 
vedle

dlouhodobÈ fungov·nÌ 
(2 a vÌce let)

autonomnÌ t˝my 
procesnÌ t˝my 
podnikatelskÈ jednotky 

projektovÈ t˝my 
t˝my zav·dÏnÌ TPM*

omezenÈ fungov·nÌ

krouûky kvality
inovaËnÌ t˝my
Kaizen t˝my

t˝my Ñrychl˝ch projekt˘ì
ÑHot Groupsì

Doba fungov·nÌ t˝mu

* TPM = tot·lnÏ produktivnÌ ˙drûba

NynÌ si podrobnÏji popÌöeme z·stupce jednotliv˝ch forem t˝m˘:

1. t˝m, kter˝ je souË·stÌ organizace, fungujÌcÌ dlouhodobÏ ñ auto-
nomnÌ t˝m:

■ vÏtöinou se jedn· o Ë·steËnÏ autonomnÌ t˝m,
■ orientace t˝mu je zamÏ¯ena na ekonomickÈ cÌle, zejmÈna na zlepöe-

nÌ konkurenceschopnosti,
■ plnÌ p¯idÏlen˝ ˙kol komplexnÏ, tzn. ûe jsou v nÏm zahrnuty funkce

¯ÌdÌcÌ, v˝konnÈ i kontrolnÌ tak, ûe jsou eliminov·ny konflikty s ve-
denÌm i s jin˝mi organizaËnÌmi jednotkami,

■ t˝mov· pr·ce je zamÏ¯ena na z·kladnÌ principy TQM, 
■ podmÌnkou pro existenci tohoto t˝mu je organizaËnÌ struktura, za-

loûen· na procesnÏ uspo¯·dan˝ch ˙tvarech, coû umoûÚuje zad·nÌ
komplexnÌho ˙kolu a urËenÌ ukazatel˘ v˝konu,

■ jednotlivÌ ËlenovÈ t˝mu se mohou vz·jemnÏ zastupovat, jen urËitÈ
˙koly majÌ na starosti specialistÈ,

■ d˘leûitou z·leûitostÌ je spr·vn˝ v˝bÏr jednotliv˝ch Ëlen˘ t˝mu a je-
jich vhodn· motivace,

■ t˝m sest·v· aû z dvaceti Ëlen˘,
■ s·m se ¯ÌdÌ a zodpovÌd· za v˝stup, kvalitu i proces,
■ vedoucÌ t˝mu m· jasnÏ danÈ kompetence, hraje roli kouËe,
■ ËlenovÈ t˝mu jsou odmÏÚov·ni na z·kladÏ kvalifikace a pracovnÌ-

ho chov·nÌ,
■ jsou d·na pravidla komunikace, pravidla ¯ÌdÌcÌ pracovnÌ reûim,



■ od Ëlen˘ je vyûadov·no zvl·dnutÌ ¯ady r˘zn˝ch ËinnostÌ (rotace
pr·ce), tÏsn· spolupr·ce a ochota uËit se,

■ tento typ t˝mu je ˙spÏön˝ zejmÈna v p¯ÌpadÏ samostatnÏ pracujÌcÌch,
kvalifikovan˝ch a velmi motivovan˝ch jednotliv˝ch Ëlen˘ t˝mu,

■ rozsah autonomie je r˘zn ,̋ dle Dvo¯·kovÈ (2007) se m˘ûe jednat
o tyto stupnÏ:
ñ 1. stupeÚ ñ t˝m zajiöùuje technologicky ucelen˝ ˙kol vËetnÏ po-

mocn˝ch a obsluûn˝ch ËinnostÌ, m· volnost v p¯idÏlov·nÌ pr·ce
mezi Ëleny, v rozvrhu pr·ce, p¯ebÌr· z·ruku za jakost svÈ Ëinnos-
ti, star· se o prohlubov·nÌ a zvyöov·nÌ kvalifikace sv˝ch Ëlen˘,
star· se o z·cvik nov˝ch Ëlen˘ atd.

ñ 2. stupeÚ ñ rozhoduje i o svÈm sloûenÌ, o p¯ijetÌ Ëi uvolnÏnÌ Ële-
n˘, volÌ vedoucÌho, ËlenovÈ se v roli vedoucÌho st¯ÌdajÌ,

ñ 3. stupeÚ ñ podÌlÌ se na vytv·¯enÌ pracovnÌho systÈmu, navrhuje
technologickÈ zmÏny, zmÏny pracovnÌch postup˘ a organizace
pracoviötÏ,

ñ 4. stupeÚ ñ m· kompetence ve vztahu k produktu, spolupracuje
s odborn˝mi ˙tvary a odbÏrateli na jeho optimalizaci,

ñ 5. stupeÚ ñ pracuje jako podnikatelsk· jednotka a ovlivÚuje svÈ
cÌle v souladu s cÌli celÈ organizace.

2. t˝m, kter˝ je souË·stÌ organizace, fungujÌcÌ omezenou dobu ñ
krouûek kvality:

■ jedn· se o homogennÌ pracovnÌ t˝m,
■ vÏtöinou je z¯izov·n ve v˝robnÌch z·vodech,
■ ËlenovÈ t˝mu zpravidla poch·zejÌ z jednoho pracovnÌho ˙seku,
■ sch˘zky jsou vedeny moder·torem,
■ jeho ˙kolem je na spoleËn˝ch setk·nÌch Ëlen˘ t˝mu (setk·nÌ se ko-

najÌ v urËit˝ch Ëasov˝ch intervalech, trvajÌ urËitou dobu) vysledo-
vat, analyzovat a vy¯eöit problÈmy t˝kajÌcÌ se kvality v jejich pra-
covnÌm ˙seku,

■ je p¯edch˘dcem TQM.

Kroužky kvality v TPCA (joint-venture firem Toyota Motor Corporation

a PSA Peugeot Citroën)

Šestého ročníku prestižní soutěže Zaměstnavatel roku 2008, který byl vyhlá-

šen pod hlavičkou jobpilot.cz., se zúčastnila i společnost Toyota Peugeot
Citroën Automobile Czech, s. r. o., a to s personálním projektem nesoucím ná-

zev Kroužky kvality v TPCA. Více podrobností najdete na http://zamestnava-

telroku.jobpilot.cz/projekty.php?pg=3&idx=7.
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3. t˝m, kter˝ nenÌ souË·stÌ organizace (existuje vedle nÌ), dlouhodo-
bÏ fungujÌcÌ ñ projektov˝ t˝m:

■ t˝m sestaven˝ za ˙Ëelem ¯eöenÌ urËitÈho projektu ñ jednor·zovÈ Ëi
mimo¯·dnÈ akce, splnÏnÌ p¯edem stanovenÈho cÌle,

■ ËlenovÈ t˝mu jsou vyËlenÏni z form·lnÌ organizace a seskupeni do
projektov˝ch t˝m˘ s urËit˝m ˙kolem,

■ v˝bÏr Ëlen˘ se ¯ÌdÌ jejich odbornostÌ, schopnostÌ pracovat v t˝mu
a moûnostÌ b˝t uvolnÏn pro pr·ci v projektovÈm t˝mu, 

■ komunikace v t˝mu je otev¯en·, jednotlivÌ ËlenovÈ akceptujÌ svou
rozdÌlnost v n·zorech,

■ obvykl˝ poËet Ëlen˘ je t¯i aû osm,
■ po ukonËenÌ projektu b˝vajÌ ËlenovÈ t˝mu Ëasto povÏ¯ov·ni ¯eöe-

nÌm nov˝ch projektov˝ch ˙kol˘,
■ jednotlivÌ ËlenovÈ t˝mu nepodlÈhajÌ ve vÏcech projektu sv˝m linio-

v˝m vedoucÌm,
■ v Ëele t˝mu stojÌ projektov˝ manaûer nebo vedoucÌ projektovÈho

t˝mu, je zodpovÏdn˝ za dosaûenÌ cÌl˘ projektu i za sestavenÌ t˝mu, 
■ projektov˝ manaûer by nemÏl uplatÚovat autoritativnÌ styl ¯ÌzenÌ,
■ projektov˝ manaûer by mÏl mÌt vliv na odmÏÚov·nÌ Ëlen˘ projek-

tovÈho t˝mu.

Co dělá a kolik si vydělá projektový manažer? viz zdroj [30]

Projektový manažer je vedoucím projektového týmu, který se vytváří za účelem

realizace určitého projektu. Je důležité rozlišovat, zda se jedná o projektového manaže-

ra ve výrobní organizaci, v poradenské společnosti nebo například v bance. Obecná ro-

vina popisu jejich pracovní náplně je obdobná, ale prakticky se velmi liší v závislosti na

zaměření jednotlivých organizací. 

Pokud se jedná o rozsáhlejší projekt, reportuje projektový manažer zpravidla přímo

vedení společnosti. Řešení zadaného projektu se opírá o základní studii, která obsahuje

časový a finanční plán a případná rizika při jeho realizaci. 

Projektový manažer je zodpovědný za dodržování plánu, za koordinaci a postup jed-

notlivých prací. Dohlíží také na příslušné legislativní normy a na potřebnou kvalitu reali-

začních prací. 

Kandidát na tuto pracovní pozici by měl mít vysokoškolské vzdělání. Důležité jsou sil-

né analytické schopnosti, logické uvažování a znalost projektové metodologie. Tato pozi-

ce se hodí pro člověka, který umí improvizovat, rychle se rozhoduje a vidí problém v ši-

rších souvislostech. V závislosti na zkušenostech a délce praxe si projektový manažer

měsíčně vydělá 60 až 150 tisíc korun.

4. t˝m, kter˝ nenÌ souË·stÌ organizace (existuje vedle nÌ), fungujÌcÌ
omezenou dobu ñ ÑHot Groupì:

■ jedn· se o klasick˝ t˝m, kde spoleËnÏ pracujÌ lidÈ r˘zn˝ch odbor-
nostÌ, z r˘zn˝ch Ë·stÌ organizace,
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■ jedn· se o mezioborov˝ t˝m,
■ skl·d· se z r˘zn˝ch Ëlen˘ stejn˝ch nebo odliön˝ch hierarchick˝ch

˙rovnÌ (horizont·lnÌ nebo vertik·lnÌ t˝m),
■ plnÌ speci·lnÌ ˙kol, je veden t˝mov˝m vedoucÌm,
■ b˝v· menöÌ, tvo¯Ì ho pÏt aû deset osob,
■ po splnÏnÌ ˙kolu je rozpuötÏn,
■ tohoto typu je vÏtöina t˝m˘ v organizacÌch,
■ plnÌ souËasnÏ dvÏ funkce ñ snaûÌ se o splnÏnÌ ˙kolu a s·m se ¯ÌdÌ,

kontroluje, organizuje (nÏkdy dosti obtÌûnÈ splnit),
■ p¯in·öÌ urËitÈ v˝hody, kter˝mi dle BÏlohl·vka (2008) jsou:

ñ jelikoû se na ¯eöenÌ ˙kolu podÌlÌ z·stupci r˘zn˝ch odbornostÌ
(technici, ekonomovÈ, lidÈ zab˝vajÌcÌ se kvalitou Ëi obchodem),
doch·zÌ k obohacov·nÌ pohledu na ¯eöenÌ danÈho problÈmu a roz-
hodov·nÌ o dalöÌ dimenze a k p¯edch·zenÌ negativnÌm d˘sled-
k˘m ¯eöenÌ,

ñ doch·zÌ k vylepöenÌ komunikace mezi jednotlivci z r˘zn˝ch
˙tvar˘,

ñ pr·ce na ˙kolech se st·v· flexibilnÏjöÌ,
ñ ËlenovÈ t˝mu ¯eöÌ ˙koly, se kter˝mi se p¯i svÈ pracovnÌ Ëinnosti

bÏûnÏ nesetk·vajÌ, to vede k jejich vlastnÌmu osobnÌmu r˘stu,
komplexnÏjöÌmu obrazu o fungov·nÌ organizace,

ñ zlepöujÌ se mezilidskÈ vztahy v organizaci,
ñ vznikajÌ novÈ komunikaËnÌ kan·ly,

■ pro ˙spÏönÈ fungov·nÌ t˝mu je pot¯eba provÈst pot¯ebn· organi-
zaËnÌ opat¯enÌ, zvolit vhodnÈ metody organizace pr·ce, vytv·¯et
vz·jemnou d˘vÏru.

Tým: hospoda, či skauti? viz zdroj [5]

V některých organizacích je pracovní prostředí velmi neformální, jinde je „neformální“

za každou cenu, další organizace sází na přísné předpisy, tabulky a funkce. Každá „firem-

ní kultura“, jak atmosféře a pravidlům v týmu říkají personalisté, však od zaměstnanců vy-

žaduje jiné chování. Prostudujte si lehce nadsazenou typologii pěti firem a eventuálně

zkuste najít tu svoji. A přečtěte si, jak se s jejími nástrahami co nejlépe vypořádat.

Tělocvična
V tomhle týmu jsou si všichni „rovni“ a plošně si tykají. Odpovídá to i jejich věku, na

který se uplatňují podobná měřítka jako u vrcholových sportovců. Šéf si při práci mož-

ná ještě dodělává školu a na svůj mladý dynamický tým je náležitě hrdý. Ten si vytváří

vlastní termíny a průpovídky, jimž nezasvěcené okolí nerozumí. I u běžných výrazů má

přednost jejich anglicky znějící podoba. Volný čas tráví kolegové společně, skákají

v tandemu padákem a pořádají netradiční večírky.

Skautský oddíl
Do práce přijdete v kroji a na nástěnce najdete heslo dne. Za každý úspěch dostane-

te bod, za každý přešlap černou tečku. Tento tým může navenek připomínat Tělocvičnu

POZNÁMKA
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– také zde se tyká i vedoucímu. Namísto fotbalu vás však čeká překážková dráha. Za

pasem budete mít šátek, a kdo se ho zmocní, vezme vám „život“. Kolegové mezi sebou

soupeří, aby si udrželi motivaci k vysokým výkonům. Jejich volný čas organizuje zaměst-

navatel. Firemní slovník nevzniká spontánně, ale dostanete ho napsaný na křídovém

papíře.

Rodina
Tým nemá pevně daná pravidla. Šéf a jeho zástupce se všeobecně respektují, ale

běh věcí je spíše chaotický. S Tělocvičnou spojuje Rodinu neformální prostředí, rozdíl je

v tom, že tady jsou zastoupeny všechny věkové kategorie a nechybí zde respekt ke star-

ším a zkušenějším. Neexistuje žádný osobitý slovník, který by pracovníky různého po-

stavení a generací spojoval. Pracovníci starší generace „střeží“, aby se nemluvilo zby-

tečně anglicky a nezaváděly se moderní personalistické trendy, které nemají v českém

prostředí tradici.

Putyka
Tuhle firmu založila parta kamarádů kolem počítačů, internetu a podobných oborů.

Pravděpodobně ještě při škole, a spontánně tak navázali na studentská léta. Práci berou

jako dobrou zábavu, která jim slušně vynáší. Nemají pevně stanovenou pracovní dobu,

do kanceláře chodí kolem poledne, jak jim to dovolí následky včerejší oslavy čehokoli.

Někteří členové týmu spolu bydlí v jednom bytě (zpravidla mnohem menším, než by od-

povídalo počtu jeho nájemníků). Vzhledem k jejich životnímu stylu je to praktičtější.

Školní třída
Jako ve škole si připadají zaměstnanci firem, jež si příliš zakládají na odstupu mezi

šéfy a podřízenými. Generální ředitel je „bůh“, jehož desatero je nedotknutelné, ale kte-

rého prakticky nikdo nikdy neviděl. Ostatní šéfové vyžadují formální přístup, respekt

a případné náměty přijímají jen v písemné podobě. Pracovní doba se počítá na minuty

a každá absence musí být včas oznámena a řádně vysvětlena. Pracovat na jedničku je

samozřejmost. Bonusy neexistují a za každé pochybení vám naopak strhávají peníze.

Specifick˝mi t˝my jsou t˝my vrcholovÈho vedenÌ. Kompetence je-
jich Ëlen˘ a vedoucÌch majÌ vliv na v˝konnost a konkurenceschopnost
jimi veden˝ch organizacÌ. Tyto t˝my se urËit˝m zp˘sobem odliöujÌ od
ostatnÌch skupin a t˝m˘ v organizaci a jsou charakterizov·ny ¯adou
odliön˝ch znak˘.

Specifika týmů vrcholového vedení 
K odlišnostem týmů vrcholového vedení patří:

■ jsou vymezeny jasně danými hranicemi, současně ale vykazují celou sí�

vztahů s okolním prostředím,

■ většinou se jedná o sebeřídící týmy,

■ k jejich klíčovým kompetencím patří strategické dovednosti,

■ fungují pod časovým tlakem,

■ často se jedná o multikulturní týmy, z čehož mohou pramenit určité speci-

fické problémy,

■ nezabývají se pouze svou vlastní výkonností, ale výkonností celé organi-

zace,

Z PRAXE
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■ důležitá je pro ně vnitřní i vnější motivace,

■ velkou roli v týmu hraje sebereflexe a seberozvoj členů těchto týmů,

■ nezbytný je také rozvoj týmu jako celku.

Podrobnosti o jednotlivých specifikách i různé přístupy k rozvoji týmů 

vrcholového vedení lze najít ve zdroji viz zdroj [1].

Pokud jste vedoucÌm t˝mu, aù uû klasickÈho, projektovÈho Ëi pro-
cesnÌho, jste öÈfem, kter˝ je vzorem pro svÈ pod¯ÌzenÈ? Jste spr·vn˝m
ËlovÏkem na spr·vnÈm mÌstÏ? A jestliûe vedoucÌm t˝mu nejste, myslÌ-
te si, ûe byste dok·zali b˝t tÌm, koho by chtÏli jeho nad¯ÌzenÌ n·sledo-
vat? OdpovÏdi v·m pom˘ûe najÌt n·sledujÌcÌ test.

Instrukce
U kaûdÈho tvrzenÌ vyberte jeho vöechna spr·vn· dokonËenÌ.

1. Na pod¯Ìzen˝ch bychom si mÏli cenit p¯edevöÌm jejich:
a) loajality k naöÌ firmÏ
b) viz·ûe
c) n·zor˘ na ostatnÌ kolegy 
d) pracovnÌho v˝konu

2. Pod¯ÌzenÈ kritizujeme z·sadnÏ:
a) p¯ed t˝mem, aby mÏla kritika na danÈho pod¯ÌzenÈho vÏtöÌ do-

pad a souËasnÏ se z nÌ pouËili i ostatnÌ ËlenovÈ t˝mu
b) mimo ostatnÌ kolegy pod¯ÌzenÈho, kterÈho kritizujeme
c) zv˝öen˝m hlasem, kter˝ dod· kritice na ˙Ëinnosti
d) ve stoje, kritizov·nÌ v sedÏ se nesluËuje s pravidly sluönÈho cho-

v·nÌ

3. Pod¯Ìzen˝m nikdy nesdÏlujeme informace o:
a) svÈm majetku
b) sv˝ch milostn˝ch vztazÌch
c) svÈ dovolenÈ 
d) sv˝ch konÌËcÌch

4. Humor na pracoviötÏ:
a) nikdy nepat¯Ì, ruöÌ od pr·ce
b) v nep¯ehnanÈ mÌ¯e pat¯Ì, navozuje p¯ÌjemnÏjöÌ atmosfÈru, ve

kterÈ se pak pod¯Ìzen˝m lÈpe pracuje
c) pat¯Ì, ËÌm vÌc humoru, tÌm lepöÌ pracovnÌ v˝kony pod¯Ìzen˝ch
d) pat¯Ì, je vhodnÈ mÌt v t˝mu dokonce baviËe ñ nÏkoho, kdo dok·ûe

odlehËit situaci, zvednout koleg˘m n·ladu

Jste dobrý šéf  hodný následování  svých podřízených? viz zdroj  [36]
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15. RozhodnÏ se v·m v budoucnu vymstÌ, kdyû budete jako öÈf:
a) chodit do kancel·¯e pravidelnÏ pozdÏji neû v dobÏ, kterou na-

stavÌte sv˝m pod¯Ìzen˝m
b) sdÏlovat sv˝m pod¯Ìzen˝m informace o rentabilitÏ firmy
c) kritizovat svÈ pod¯ÌzenÈ v soukromÌ vaöÌ kancel·¯e
d) chodit z kancel·¯e pravidelnÏ d¯Ìve neû v dobÏ, kterou nastavÌte

sv˝m pod¯Ìzen˝m 

16. Pokud zjistÌte, ûe se na poradÏ nÏkter˝ z koleg˘ vûdy zdrûÌ mluve-
nÌ, je vhodnÈ:

a) jej p¯ehlÌûet a vyuûÌt n·zor˘ ostatnÌch koleg˘, kte¯Ì nemajÌ pro-
blÈm na poradÏ mluvit; pokud bychom se na nÏj zamÏ¯ili, bylo
by mu to nep¯ÌjemnÈ

b) pokl·dat mu v pr˘bÏhu porady cÌlenÈ dotazy, abychom znali
i jeho n·zor 

c) p¯ed poradou mu zadat p¯Ìpravu v r·mci tÈmatu, o kterÈm
bude na poradÏ ¯eË 

d) pozvat si je vûdycky po poradÏ a teprve tam se pt·t v soukromÌ
na jeho n·zor

17. KromÏ penÏz je dobrÈ pro motivaci pod¯Ìzen˝ch pouûÌt takÈ jinÈ
n·stroje. DalöÌm motiv·torem je:

a) pochvala
b) kolektiv
c) vzdÏl·v·nÌ
d) obsah pr·ce 

18. NovÈho pod¯ÌzenÈho nejlÈpe sezn·mÌte s jeho nov˝mi kolegy:
a) v hospodÏ, baru Ëi restauraci
b) na poradÏ
c) v kancel·¯i 
d) na form·lnÌ akci v budovÏ firmy, kterou k p¯Ìleûitosti zaËlenÏnÌ

nov·Ëka p¯ipravÌte 

19. Tyk·nÌ je vhodnÈ pod¯ÌzenÈmu nabÌdnout
a) vûdycky ihned po jeho prvnÌm n·stupu na pracoviötÏ
b) ve chvÌli, kdy cÌtÌme, ûe n·m tyk·nÌ pom˘ûe ve vz·jemnÈ ko-

munikaci
c) pokud je to v t˝mu zvykem 
d) na firemnÌm veËÌrku p¯i pitÌ alkoholick˝ch n·poj˘, kterÈ jak

zn·mo odbour·vajÌ z·brany 

10. Spr·vn˝ öÈf nikdy:
a) nesk·Ëe pod¯ÌzenÈmu do ¯eËi
b) nek¯iËÌ na svÈ pod¯ÌzenÈ



c) nevnÌm· vöechny svÈ pod¯ÌzenÈ jako jeden celek bez individu-
·lnÌch osobnostÌ

d) neodch·zÌ z kancel·¯e d¯Ìve neû poslednÌ pod¯ÌzenÌ

Spr·vnÈ volby:
1. a, d ñ 2. b ñ 3. a, b ñ 4. b, d ñ 5. a, d ñ 6. b, c ñ 7. a, b c, d ñ 8. a ñ 9. b, c
ñ 10. a, b, c

KAPITOLA 1.3

Multikulturní tým 

V souËasnÈ dobÏ jsou pracovnÌ t˝my st·le ËastÏji sloûeny z jednotli-
v˝ch Ëlen˘ poch·zejÌcÌch z celÈho svÏta, vznikajÌ mezin·rodnÌ, multi-
kulturnÌ t˝my.

Spolupr·ce v multikulturnÌm t˝mu m˘ûe b˝t zdrojem celÈ ¯ady
p¯Ìnos˘ a nov˝ch podnÏt˘, m˘ûe se vöak st·t i zdrojem ˙skalÌ, nedo-
rozumÏnÌ. Ani vedenÌ mezin·rodnÌho t˝mu nenÌ jednoduchou z·leûi-
tostÌ, dobr· znalost jazyka nestaËÌ.

V Ëem n·s pr·ce v multikulturnÌm t˝mu m˘ûe obohatit, jakÈ jsou
jejÌ p¯Ìnosy? Kladnou str·nkou spolupr·ce lidÌ r˘zn˝ch n·rodnostÌ je
r˘st mnoûstvÌ r˘zn˝ch pohled˘ a n·zor˘ na pr·ci Ëi zv˝öen· schop-
nost inovace a kreativity. LidÈ sdÌlejÌ svÈ r˘znorodÈ vÏdomosti a zku-
öenosti, roste flexibilita p¯i ¯eöenÌ ˙kol˘ a dosahov·nÌ cÌl˘. Co se t˝Ëe
efektivnosti multikulturnÌch t˝m˘, z·leûÌ na povaze ˙kol˘, kterÈ t˝m
¯eöÌ, na rozsahu spoleËn˝ch zkuöenostÌ a na zp˘sobu ¯ÌzenÌ takto roz-
manitÈho t˝mu. »astÏji se mezin·rodnÌ t˝my zab˝vajÌ ¯eöenÌm ˙kol˘
spojen˝ch s inovacemi, mÈnÏ rutinnÌmi ˙koly.

Co se t˝Ëe problÈm˘ multikulturnÌch t˝m˘, nejËastÏjöÌm problÈ-
mem je komunikace. Z·sadnÌ p¯ek·ûkou je jiû nalezenÌ spoleËnÈho ja-
zyka, ve kterÈm komunikace bude probÌhat. Anglick˝ jazyk je sice ve
svÏtÏ podnik·nÌ a obchodu povaûov·n za jak˝si spoleËn˝ jazyk, ne-
m˘ûeme ale od kaûdÈho oËek·vat, ûe bude mluvit a rozumÏt tak jako
my. HrozÌ urËitÈ nebezpeËÌ, ûe dÌky komunikaËnÌ bariÈ¯e nebudou
problÈmy a rozhodnutÌ ch·p·ny vöemi Ëleny t˝mu stejnÏ, nebo ûe
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lidÈ, jejichû komunikaËnÌ schopnosti v danÈm jazyce nejsou na odpo-
vÌdajÌcÌ ˙rovni, se nebudou moci vyjad¯ovat odpovÌdajÌcÌm zp˘so-
bem. Vûdy je nutnÈ poËÌtat s tÌm, ûe nerodilÌ mluvËÌ budou mÌt horöÌ
p¯Ìstup k tiötÏn˝m materi·l˘m, informacÌm ve vaöem jazyce.

Na v˝znamu nab˝v· neverb·lnÌ komunikace, tedy ¯eË tÏla. NenÌ
vöak nejvhodnÏjöÌ na tuto formu komunikace spolÈhat, protoûe never-
b·lnÌ ¯eË je velice kulturnÏ z·visl· a nÏkdy konkrÈtnÌ v˝raz tv·¯e
v kultu¯e jednÈ m˘ûe znamenat nÏco ˙plnÏ odliönÈho v kultu¯e druhÈ.

DalöÌ oblastÌ, kter· m˘ûe mÌt vliv na fungov·nÌ multikulturnÌho
t˝mu, jsou kulturnÌ rozdÌly. AË tyto rozdÌly neb˝vajÌ na prvnÌ pohled
tolik viditelnÈ jako rozdÌly komunikaËnÌ, b˝vajÌ obvykle klÌËovou p¯Ì-
Ëinou vÏtöiny problÈm˘ multikulturnÌch t˝m˘. Kaûd· kultura m· svÈ
specifickÈ kulturnÌ normy, kterÈ se t˝kajÌ zejmÈna soci·lnÌho chov·nÌ.
Jedn· se nap¯Ìklad o ch·p·nÌ osobnÌho prostoru, kter˝ je jen m˘j
a kam nikoho nepustÌm, o vnÌm·nÌ Ëasu a termÌn˘, z·vaznosti psanÈ
smlouvy, tempa pr·ce, o pohled na p¯esËasy Ëi ˙platky, p¯ijatelnÈ hra-
nice chov·nÌ muû˘ k ûen·m.

Pro prevenci problÈm˘ vypl˝vajÌcÌch z odliön˝ch kultur je pot¯eba
aplikovat, kromÏ vz·jemnÈ otev¯enosti, otev¯enou komunikaci. MusÌ-
me si otev¯enÏ ¯Ìci, ûe v t˝mu existujÌ kulturnÌ rozdÌly a p¯ipravit jed-
notlivce na to, ûe bude jistÏ doch·zet ke st¯et˘m z d˘vodu odliönosti
kultur a dohodnout zp˘sob, jak˝m budou odliönÈ pot¯eby plynoucÌ
z d˘vodu kulturnÌch odliönostÌ v t˝mu komunikov·ny.

NÏkte¯Ì novÌ zamÏstnanci mohou v cizÌ zemÌ proûÌvat tzv. kulturnÌ
öok, stav, do kterÈho se jednotlivec dostane po intenzivnÌm kontaktu
s jinou kulturou, kterou vnÌm· tak negativnÏ, ûe to m· za n·sledek
negativnÌ vnÌm·nÌ vöeho a kohokoli s touto kulturou spojenÈho. Exis-
tuje nebezpeËÌ, ûe se tito lidÈ uzav¯ou do sebe a mohou zaËÌt odmÌtat
i zamÏstnavatele a jeho hodnoty. Ne¯eöen˝ kulturnÌ öok vede k intenziv-
nÌm konflikt˘m, k rychl˝m odchod˘m Ëlen˘ z mezin·rodnÌho t˝mu.

ÿeöenÌm mohou b˝t spoleËnÈ, teambuildingovÈ akce celÈho t˝mu.
Tyto aktivity majÌ jistÏ sv· pozitiva, v p¯ÌpadÏ multikulturnÌch t˝m˘
vöak i urËit· specifika. V prvÈ ¯adÏ je pot¯eba vyhnout se takov˝m ak-
tivit·m, v nichû je klÌËov· verb·lnÌ komunikace. D·le je pot¯eba po-
ËÌtat s delöÌm Ëasem pro prov·dÏnÌ jednotliv˝ch aktivit, z d˘vodu vy-
svÏtlenÌ a zad·nÌ aktivity ve vÌce jazycÌch, eventu·lnÏ z d˘vodu
vyuûitÌ tlumoËnÌka. P¯ek·ûky v komunikaci mohou zp˘sobovat i vy-
dÏlov·nÌ, tedy niûöÌ mÌru zapojenÌ Ëlen˘ t˝mu se slaböÌmi komunikaË-
nÌmi dovednostmi. StejnÏ tak musÌme mÌt na pamÏti, ûe jazykovou ba-
riÈrou m˘ûe b˝t ovlivnÏn i proces zpÏtnÈ vazby. Odliön˝ m˘ûe b˝t
nap¯Ìklad i vztah k typ˘m cÌl˘, aktivnÌmu pohybu Ëi projevov·nÌ
emocÌ.
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ProblÈmy se mohou vyskytnout nap¯Ìklad i v souvislosti s proble-
matikou rozhodov·nÌ. Nap¯Ìklad manaûe¯i ve vyspÏl˝ch zemÌch
p¯edpokl·dajÌ, ûe se zamÏstnanci budou podÌlet na rozhodov·nÌ Ëi ûe
si budou sami zÌsk·vat pot¯ebnÈ informace. M˘ûe se ale st·t, ûe pod¯Ì-
zen˝mi takovÈhoto vedoucÌho budou naopak lidÈ, kte¯Ì oËek·vajÌ, ûe
jim jejich nad¯Ìzen˝ p¯esnÏ urËÌ jejich ˙koly a poskytne veökerÈ po-
t¯ebnÈ informace. Vznik· nedorozumÏnÌ, kterÈ vy˙stÌ v nespokojenost
na obou stran·ch.

DalöÌ oblastÌ, ve kterÈ mohou k nedorozumÏnÌ p¯ispÏt kulturnÌ roz-
dÌly, je oblast mezin·rodnÌho hodnocenÌ a z toho plynoucÌ odmÏÚov·-
nÌ Ëlen˘ t˝mu. HodnocenÌ, zaloûen· na p¯ÌmÈm zp˘sobu poskytov·nÌ
zpÏtnÈ vazby, nemusÌ, alespoÚ zpoË·tku, fungovat v zemÌch, jejichû
kultura podporuje spÌöe nep¯Ìm˝ zp˘sob hodnocenÌ. StejnÏ tak mo-
hou vznikat nedorozumÏnÌ v oblasti kariÈrnÌho postupu Ëi motivace.

Multikulturní tým jako konkurenční výhoda viz zdroj [17]

Díky našim zahraničním spolupracovníkům máme k dispozici mnohem šir-

ší informační a jazykové zázemí,“ říká Jan Holásek z advokátní kanceláře

Havel & Holásek. „Pro klienta je příjemné, když si může zvolit právníka nebo

poradce, který s ním sdílí stejné kulturní zázemí a řeč,“ vysvětluje. Podle něj

jde o konkurenční výhodu.

SouË·stÌ problematiky multikulturnÌch t˝m˘ je i oblast mezin·rod-
nÌch jedn·nÌ a sch˘zek. Pokud budeme dodrûovat urËitÈ z·sady, kte-
rÈ tato jedn·nÌ odliöujÌ od bÏûn˝ch jedn·nÌ a sch˘zek, mohou b˝t tato
setk·nÌ velmi efektivnÌ. 

V p¯ÌpadÏ, ûe je p¯i jedn·nÌ vyuûÌv·no tlumoËenÌ, je nutno poËÌtat
s tÌm, ûe jedn·nÌ potrv· mnohem delöÌ dobu, neû by tomu bylo p¯i
sch˘zce t˝mu tvo¯enÈho Ëleny z jednÈ zemÏ. ProblÈmy Ëi nedorozu-
mÏnÌ lze oËek·vat i z d˘vodu jazyka, kter˝ je pro jedn·nÌ pouûÌv·n.
VhodnÈ je takÈ pravidelnÏ vyjasÚovat, co kter· strana myslÌ jednotli-
v˝mi pojmenov·nÌmi a termÌny, aby nevznikaly problÈmy s porozu-
mÏnÌm obsahu konkrÈtnÌch slov. Co se t˝k· komunikaËnÌch doved-
nostÌ, existujÌ rozdÌly v komunikaËnÌch zvyklostech, kterÈ se mohou
projevit nap¯Ìklad rozdÌln˝m p¯Ìstupem k argumentaci, k v˝znamu
mlËenÌ p¯i jedn·nÌ, odliön˝m reagov·nÌm na mluvËÌho Ëi zp˘sobem
prosazenÌ vlastnÌho n·zoru. StejnÏ tak existujÌ rozdÌly v kultu¯e jedn·-
nÌ. Pat¯Ì sem problematika vnÌm·nÌ Ëasu, ch·p·nÌ osobnÌho prostoru,
oslovov·nÌ, problematika kodexu odÌv·nÌ, chov·nÌ p¯ed zaË·tkem
a bÏhem jedn·nÌ apod.
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ÿÌdit nejen jedn·nÌ mezin·rodnÌho t˝mu, ale multikulturnÌ t˝m
v˘bec, nenÌ jednoduchÈ. Od vedoucÌho t˝mu to vyûaduje jak znalost
jazyka, tak i z·kladnÌ povÏdomÌ o re·liÌch zemÌ, odkud ËlenovÈ jeho
t˝mu poch·zejÌ. Velmi d˘leûit˝ je osobnÌ p¯Ìstup vedoucÌho k jeho
spolupracovnÌk˘m. Je pot¯eba porozumÏt jejich zvyklostem a respek-
tovat jejich odliönÈ p¯Ìstupy. Tato odpovÌdajÌcÌ schopnost vedoucÌho
b˝v· oznaËov·na jako tzv. ¯ÌzenÌ kulturnÌ rozmanitosti. K d˘leûit˝m
dovednostem, kterÈ by mÏl vedoucÌ multikulturnÌho t˝mu zvl·dat,
pat¯Ì i ¯eöenÌ konflikt˘ vypl˝vajÌcÌch z odliönosti kultur a individu·lnÌ
kouËink Ëlen˘ t˝mu. K pravidl˘m ¯ÌzenÌ multikulturnÌch t˝m˘ pat¯Ì
takÈ to, ûe by ËlenovÈ t˝mu nemÏli b˝t vybÌr·ni na z·kladÏ n·rodnÌ
p¯Ìsluönosti, ale pro svÈ schopnosti, dovednosti a zkuöenosti.

KAPITOLA 1.4

Význam týmu 

OdpovÏzme si nynÌ na ot·zku, proË t˝m a t˝movou pr·ci povaûujeme
za jeden z progresivnÌch n·stroj˘ souËasnÈ praxe. JakÈ v˝hody n·m
t˝m p¯in·öÌ? ExistujÌ i nÏjak· jeho negativa? 

T˝m m· jistÏ sv· neoddiskutovateln· pozitiva. Ne vöechny ˙koly je
vöak vhodnÈ ¯eöit spolupracÌ koleg˘ odbornÌk˘, na to je pot¯eba neza-
pomÌnat. Pro splnÏnÌ nÏkter˝ch zad·nÌ, nap¯Ìklad tÏch, kter· nevyûa-
dujÌ kreativnÌ, nestandardnÌ Ëi nerutinnÌ p¯Ìstup, prov·zanost, je v˝-
hodnÏjöÌ pouûÌt individu·lnÌ p¯Ìstup. 

ZavedenÌ t˝movÈ pr·ce do organizace p¯edstavuje vûdy v˝znam-
n˝ z·sah do jejÌho ¯ÌzenÌ. Jedn· se zejmÈna o p¯echod od autoritativnÌ-
ho k participativnÌmu stylu vedenÌ. 

Rozhodneme-li se pro splnÏnÌ cÌle vyuûitÌm pr·ce t˝mu, m˘ûeme
se setkat s tÏmito p¯Ìnosy: 
■ fungov·nÌm t˝mu doch·zÌ ke spojenÌ znalostÌ jednotliv˝ch Ëlen˘,
■ lidÈ spoleËnÏ odvedou lepöÌ pr·ci a vymyslÌ vÌce ¯eöenÌ,
■ lidÈ se vz·jemnÏ inspirujÌ ke kreativnÌmu myölenÌ, 
■ ËlenovÈ t˝mu spoleËnÏ sdÌlejÌ znalosti, zkuöenosti a dovednosti, uËÌ

se od sebe navz·jem,
■ vz·jemnou komunikacÌ a spolupracÌ doch·zÌ k rozvoji kaûdÈho Ëlena,
■ v t˝mu se eliminujÌ chyby jednotlivc˘,
■ roste motivace Ëlen˘ t˝mu i vedenÌ,
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