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ZNAKY DOBRÉHO TÝMU 
 
 
 

• společný cíl 

• společná motivace (chceme to samé) 

• společné hodnoty 

• soudržnost, důvěra, respekt                                    

(patříme k sobě, táhneme za jeden provaz) 

• různé role, které se vzájemně doplňují 

• jasná pravidla fungování 

• otevřená komunikace 

• autonomie (tým je samostatná jednotka) 

• přiměřená velikost (5 – 12 lidí) 

• tým má svého jasného vedoucího 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Slovo team původně znamená spřežení. 
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OSOBNÍ HODNOTY 
 
1. Co je pro vás v životě důležité? 
2. Co vám přináší pocit štěstí a spokojenosti? 
3. Co vás dokáže nadchnout či rozzlobit? 

 

• Úspěch 

• Dobrodružství 

• Odvaha 

• Tvořivost 

• Spolehlivost 

• Svoboda 

• Přátelství a dobré vztahy 

• Zdraví 

• Bezpečí 

• Jistota 

• Pořádek 

• Poctivost 

• Pravdivost 

• Krása 

• Nezávislost 

• Tolerance 

• Spravedlnost 

• Osobní rozvoj a učení se 

• Láska 

• Klid 

• Harmonie 

• Spontánnost 

• Porozumění 

• Materiální zabezpečení 

• Bohatství 
 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 
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ZAČNĚTE S PROČ 
 
 

 
 
 
 
 
Většina lidí ví, co má v práci dělat.  

Někteří vědí, jak to mají dělat.  

Ale jen málokdo ví proč. 

 
 
 
 

(Zdroj: Simon Sinek – Začněte s proč) 

 

Proč

Jak

Co
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ZAČNĚTE S PROČ 
 
Jaký má vaše práce smysl? Co je to nejdůležitější  
a nejcennější, co přinášíte vašim klientům? 
 
Zkuste to vyjádřit jednou větou. Konkrétně, bez frází a vzletných formulací. 
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VÝVOJ TÝMU 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Formování týmu (forming) 

o panuje nejistota 
o zhoršení atmosféry 
o stres (reakce na novou neznámou situaci) 

 

2. Střet osobností (storming) 
o vymezování hranic 
o ujasňování rolí ve skupině 
o konflikty, soupeřivost, silné emoce 

 

3. Uklidnění, vyjasnění pravidel (norming) 
o členové týmu začínají uznávat společná pravidla (psaná i nepsaná) 
o začínají se navzájem respektovat (role jsou vyjasněné) 
o atmosféra a spolupráce se zlepšuje 

 

4. Výkon (performing) 
o dobrý výkon (energie týmu je soustředěná na práci) 
o dobrá atmosféra v týmu, vzájemná důvěra 

 

Pokud dojde ke změnám ve složení týmu, prochází tým znovu všemi fázemi. 
 

Volně dle B. W. Tuckmana 

1. 
Formování 

týmu

2.        
Střet 

osobností

3. 
Vyjasnění 
pravidel

4. 
Dosažení 
výkonu
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VÝVOJ TÝMU  
 

 

 
Volně inspirováno: D. Logan, J. King a H. F.  Fischer-Wright: Zrození kmenového vůdce, Synergie, 2014 

• Baví nás to, co děláme. Práce nám dává smysl.

• V týmu vládne soudržnost, nadšení a zapálení pro věc.

• Každý je v týmu důležitý, na každém záleží.

• Otevřená komunikace. Nikdo se nebojí říct svůj názor.

• Objevují se nápady, novinky, inovace. Otevřenost vůči změnám.

• Spontánní a tvořivý přístup k práci i ke klientům.

• Lidé v týmu se navzájem respektují.

Motivovaný tým: v práci je fajn

• Práce se stává rutinou. Chybí nadšení pro věc. Pohoda, klídek.

• Důraz na zavedená pravidla, postupy, systém. Vyjeté koleje. Nepružnost.

• Členové týmu pracují profesionálně, ale jen tolik, co musí. Podávají 
slušný standardní výkon.  Snaha mít "vše v pořádku".

• Žádné nové nápady. Odpor ke změnám.

• Formální přístup k úkolům a ke klientům.

• Důraz na odbornost a profesní role.

• Lidé v týmu si konkurují (jsem borec, na rozdíl od tebe).

Stagnující tým: jde to

• Naštvání, hněv, otrávenost, zklamání, demotivovanost.

• Pozornost pracovníků se zaměřuje na různé problémy a nedostatky.

• Častá kritika kolegů, nadřízených, klientů, poměrů v organizaci atd.

• Problémy se neřeší, jen se nadává. Časté spory a nedorozumění.

• Nemá cenu se snažit, stejně se nic nezmění. Nemůžu ovlivnit, co se děje, 
na mém názoru nezáleží.

• Pocit nespravedlnosti a nedocenění.

• Únava a vyčerpání.

Frustrovaný tým:  je to na houby

• Bezmoc a beznaděj. V práci je to hrozné a nikdy to nebudě lepší.

• Přežívání ze dne na den. Práce je vykonávána pouze mechanicky a 
nekvalitně.

• Snaha vyhýbat se práci, úkoly přesouvat na ostatní.

• Vyhýbání se kontaktu s kolegy, s klienty.

• Nerespektování pravidel, překračování hranic, neodpovědnost.

• Spory, nepřátelství.

Apatický tým: beznaděj a zmar
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JAK PODPOŘIT VÝVOJ TÝMU  
 

 
 
Volně inspirováno: D. Logan, J. King a H. F.  Fischer-Wright: Zrození kmenového vůdce, Synergie, 2014 

• Dát lidem maximum prostoru, důvěry, pravomocí a 
odpovědnosti.

• Podporovat volné šíření informací a otevřenou komunikaci.

• Vytvářet prostor pro vznik nových nápadů.

• Podporovat lidi, aby se při práci bavili.

• Ztělesňovat a připomínat společnou vizi, hodnoty a cíl, který 
stojí za to. Proč to děláme.

• Oceňovat a připomínat, co se již podařilo.

Motivovaný tým: v práci je fajn

• Soustředit se na PROČ (proč děláme to, co děláme, jaký je 
smysl, orientace na klienta).

• Zapojit lidi do vytváření plánů a nových projektů.

• Oceňovat nové nápady, dávat nápadům prostor.

• Sdílet s týmem dostatek informací, ptát se lidí na jejich názor, 
naslouchat.

• Dát lidem více odpovědnosti, samostatnosti, zapojit je do 
rozhodování.

• Oceňovat tým i jednotlivce. Zdůrazňovat společné zájmy.

Stagnující tým: jde to

• Oceňovat stále znovu to, co se lidem i týmu daří.

• Dávat lidem menší samostatné úkoly a ocenit jejich splnění.

• Dávat lidem možnost volby.

• Dbát na jasné nastavení pravidel a hranic. Důsledně hlídat 
jejich dodržování. Nenechávat nedořešené spory.

• Co nejvíce komunikovat. Ptát se lidí na jejich názor. 
Naslouchat. Vysvětlovat. Dát lidem dostatek informací.

• Snížit pracovní zátěž (pokud je dlouhodobě vysoká).

Frustrovaný tým: je to na houby

• Tým v této fázi nemá pravděpodobně cenu zachraňovat. 
Nejlepší je tým rozpustit a vytvořit nový.

Apatický tým: beznaděj a zmar
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OCEŇUJÍCÍ PŘÍSTUP 
 

 

Oceňujte sebe 
 

• Pojmenujte si své silné stránky a stavějte na nich.  

• Dopřejte si pocit uspokojení po dobře odvedené práci (a příliš se nekritizujte za 

své chyby).  

• Každý den si při odchodu z práce položte otázku: Co se mi dneska povedlo? 

 
Oceňujte druhé 
 

• Všímejte si, co druzí dělají dobře. Říkejte jim to. 

• Oceňujte i zdánlivě samozřejmé věci, které druzí dělají dobře.  

• Nezapomeňte na Losadův poměr (3x více chvály a povzbuzení než kritiky). 

 
Oceňujte celý tým 
 

• Všímejte si, co se vašemu týmu daří.  

• Začněte každou poradu shrnutím, co se týmu i jednotlivcům od minule povedlo.  

• Když řešíte krizi, zaměřte se nejprve na to, co funguje. 
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PRAVIDLA  
PRO ZPĚTNOU VAZBU 
 

 

 
1. Věcně popište situaci: popište co nejkonkrétněji, co se děje 

(nebo dělo): „vidím“, „všimla jsem si“, „pozoruji“… 

 

2. Řekněte, jaké má pro vás tato situace důsledky. Proč je to 

důležité. Případně vyjádřete své pocity a emoce. 

 

3. Řekněte, co potřebujete a jaké jednání očekáváte příště: 

„chtěl/a bych, potřebuji, žádám vás…“ 

 

4. Zeptejte se, zda druhý rozuměl, co jste měli na mysli a jestli 

jsou pro něj vaše návrhy přijatelné. 

 
 

 

Používejte JÁ-FORMU: hovořte za sebe, v 1. osobě:  

„Ještě jsem nedostala…“ (NE: „Dosud jste mi nedonesl…“) 
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SITUACE  
 
 
1. Váš kolega nechává na pracovišti nepořádek (např. neumyté hrníčky, 
nepořádek v papírech, neuklizené věci apod.) Vám to vadí. Co svému 
kolegovi řeknete? 
 
 
 
 
 
 
2. Váš kolega chodí soustavně pozdě na společné porady. Pokaždé uvede 
jako důvod zpoždění nějaký triviální důvod. Jeho pozdní příchody vás ruší a 
nepůsobí dobře ani na ostatní zaměstnance. 
 
 
 
 
 
 
3. Jedna z vašich spolupracovnic soustavně šíří pomluvy o svých kolegyních 
v týmu. Naposledy jste byl/a přítomna situaci, kdy tato pracovnice 
zpochybňovala odborné kvality kolegyně, která ten den nebyla v práci. Toto 
jednání vám vadí. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Váš kolega v kanceláři slíbil, že v krátké době zajistí opravu porouchané 
tiskárny. Tiskárna však stále leží na stole, kolega jí zatím ani neodvezl do 
opravny. 
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