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Anotace 

 

ŽVAK J.; Využití manažerských her při přípravě krizových štábů, Ostrava 2009, 

Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava. Vedoucí diplomové práce Ing. Vilém Adamec, Ph.D. 

 

 Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na problematiku přípravy krizových štábů. 

Pokud nevznikne větší mimořádná událost nebo krizový stav, schází se krizový štáb pouze 

jedenkrát ročně. Proto je pro jednotlivé členy štábu důležité vzájemné poznávání a 

prohloubení vazeb. Z tohoto důvodu se zabývám využitím manažerských her pro jeho 

přípravu. V teoretické části jsem čtenáři vysvětlil pojem krizového štábu, základy 

teambuildingu a základy teorie her. Samotnou přípravu krizového štábu jsem zpracoval 

s pomocí využití aktivit na budování týmu a manažerských her.  

 

Klíčová slova: krizový štáb, příprava krizových štábů, manažerská hra 

 

 

Annotation 

 

ŽVAK, J., Utilisation on Manager Games by Crisis Staff Preparedness, Ostrava 2009, 

Graduation theses at Faculty of safety engineering VŠB – Technical University of Ostrava. 

Diploma theses supervizor Ing. Vilém Adamec, Ph.D. 

 

 My diploma theses focused on problems of crisis staff´s preparation. If the 

extraordinary or critical situation doesn´t occur, the critical staff meets only once a year. 

For individual members of the staff it is very important to get to know each other and 

deepen the relationships. This is why I´m intrested in using managerial games for its 

preparation. In theoretical part I explained the definition of critical staff, the basis of 

teambuilding and the basis of game theory. The preparation of critical staff itself was 

worked up thanks to using different activities for teambuilding and managerial games. 

 

Key words: critical staff, critical staff´s preparation, managerial game 
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1. ÚVOD 

 Ne každý si dokáže představit, v čem spočívá práce krizového štábu. Ve své 

činnosti se členové potýkají s mnoha zcela nestandardními okolnostmi. Při každém 

„ostrém“ setkání krizového štábu jde o záchranu životů, zdraví, majetku nebo životního 

prostředí, a to zpravidla ve větším rozsahu. V takových situacích se hraje o čas. Toto klade 

na členy krizového štábu velké psychické nároky.  

 Rovněž pracují jako tým. Problém je v tom, že jako tým se schází minimálně a 

nejsou zvyklí pracovat spolu. Mohlo by se to zdát jednoduché, ale spolupráce v krizových 

situacích je svým způsobem specifická. Přípravy krizových štábů probíhají především na 

úrovni vědomostní.  

 A právě na přípravu krizových štábů v jiné rovině než vědomostní se chci zaměřit 

ve své práci. Manažerské hry jsou mocným nástrojem, v poslední době stále více 

využívaným i v České republice. Soukromé firmy si dobře uvědomují návratnost takto 

investovaných finančních prostředků. Proto bych rád nastínil možnosti využití 

manažerských her, prvků teambuildingu, týmové spolupráce a komunikace pro členy 

krizových štábů.  
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2. REŠERŠE 

 

Teambuilding – cesta k efektivní spolupráci [13] 

 

 Tato kniha je zaměřena na budování týmu. Snaží se ho představit jako práci s lidmi. 

Popisuje jak pracovat se skupinou, týmem, jak se chovat v pozici člena týmu, expertního 

spolupracovníka nebo vedoucího týmu. Tyto informace jsem použil ve IV. kapitole.  

 

 

Týmy a týmová spolupráce [4] 

 

 Teoretickou znalost především z oblasti týmů, týmových rolí a rovněž z oblasti 

týmové práce a spolupráce jsem čerpal z této knihy. Rovněž mi byla inspirací pro zařazení 

testu na rozpoznání týmových rolí do praktické části mé diplomové práce.  

 

 

Směrnice Ministerstva vnitra č. j.: PO-365/IZS-2004 ze dne 8. října 2004, kterou se 

stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho 

uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti [11] 

 

 Už v samotném názvu směrnice je dáno, jak jsem ji využil. Byla mi vodítkem pro 

studium jednotlivých částí práce krizového štábu. Je zde upřesněno, kdy jsou štáby 

svolávány, jak fungují, jak jsou organizovány a další podrobnosti. Rovněž v příloze jsou 

některé formuláře pro dokumentaci práce krizového štábu. 

 

 

Optimalizace organizačního uspořádání krizových štábů v Moravskoslezském kraji [7] 

 

 V této příloze časopisu „112“ je přehledně popsán status krizového štábu a jeho 

vývoj. Nejdůležitější je ovšem návrh jednotné struktury stálé pracovní skupiny, která byla 

přijata v Moravskoslezském kraji.  
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Metodika pro přípravu členů krizových štábů [3] 

 

 Autoři se v této příloze časopisu „112“ zaměřili na cvičení krizových štábů. Jsou 

zde vysvětleny postupy pro přípravu a realizaci cvičení.   

 

 

Zákon č. 239/2000 Sb. [15] 

 

 Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém (dále jen IZS), stanoví složky 

integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní 

právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných 

celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné 

události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu 

vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

 

Zákon č. 240/2000 Sb. [16] 

 

 Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením, a při jejich řešení. 
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3. KRIZOVÝ ŠTÁB 

 Pojem „krizový štáb“ se v porevoluční historii našeho státu nevyskytl úplně 

náhodně [7]. Předcházela tomu jakási geneze. Existence okresních úřadů, přednostů 

okresních úřadů a jejich působnost vycházela ze zákona č. 425/1990 Sb. [14]. Na základě 

tohoto předpisu byly přednosty okresních úřadů zřizovány okresní havarijní komise jako 

jejich poradní a pracovní orgán. Přímo termín „krizový štáb“ je zakotven v zákoně č. 

240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

 První pokus o upřesnění složení krizového štábu byl uveden v nařízení vlády 

č. 462/2000 Sb. [8]. V tomto nařízení je uvedeno, že základní součástí je příslušná 

bezpečnostní rada a stálá pracovní skupina krizového štábu (viz obrázek 1). Pro účely 

sjednocení složení jednotlivých krizových štábů byla vydána směrnice Ministerstva vnitra 

[12], která byla po ukončení činnosti okresních úřadů nahrazena novou směrnicí [11]. 

 

3.1. Krizový štáb na úrovni statutárního města Havířov 

 Statutární město Havířov se stalo určenou obcí Hasičským záchranným sborem 

kraje k rozpracování vybraných úkolů krizového plánu kraje (zpracování krizového plánu 

určené obce). Starosta určené obce (v našem případě primátor statutárního města) jmenuje 

bezpečnostní radu a jako svůj pracovní orgán zřizuje krizový štáb. Nutno dodat, že 

v Moravskoslezském kraji jsou určenými obcemi všechny obce s rozšířenou 

působností (ORP).  

 Hlavním posláním krizového štábu je být pracovním orgánem primátora města, 

který je zároveň jeho vedoucím. Ten krizový štáb svolává a používá v následujících 

případech [11]: 

 

a) při řešení situací za krizových stavů a pro zmírnění jejich následků, včetně situací 

souvisejícími s obranou České republiky, 

b) pro koordinaci záchranných a likvidačních prací v případě řešení mimořádné 

události vzniklé ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

c) při taktických a prověřovacích cvičeních. 
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 Nutno podotknout, že pro koordinaci záchranných a likvidačních prací není 

primátor povinen využít krizový štáb. Záleží na jeho rozhodnutí, a to zejména v případech, 

kdy koordinace probíhá: 

a) na místě zásahu s případným využitím štábu velitele zásahu, 

b) z územně příslušného operačního a informačního střediska hasičského záchranného 

sboru kraje, 

c) z pracoviště územně příslušného hasičského záchranného sboru kraje a s využitím 

jeho štábu, 

d) z jiného vhodného místa. 

 

Struktura krizového štábu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společné schůze krizového štábů se účastní: 

a) vedoucí krizového štábu (primátor města), 

b) členové bezpečnostní rady města, 

c) tajemník krizového štábu, 

Obrázek 1 - Struktura krizového štábu [7] 

Krizový štáb obce 

Vedoucí krizového štábu 

(primátor města) 

 

Bezpečnostní 

rada 

Stálá pracovní skupina 

 
Vedoucí stálé pracovní 

skupiny 

Odborné skupiny… 
Tajemník krizového 

štábu 

Externí odborníci, specialisté, poradci, 

zástupci organizací 

Technický a obslužný 

personál 
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d) stálá pracovní skupina krizového štábu, 

e) externí odborníci, specialisté, poradci a zástupci organizací, kteří mohou být 

povoláni v závislosti na typu mimořádné události, 

f) technický a obslužný personál. 

 

Struktura stálé pracovní skupiny 

 V Moravskoslezském kraji došlo po roce 2005 k procesu optimalizace uspořádání 

krizových štábů a ke sjednocení skladby členů stálých pracovních skupin jednotlivých 

určených obcí. Vyžádala si to jejich nejasná a rozdílná struktura, špatná komunikace členů 

na vzájemné úrovni a také komunikace s krizovým štábem kraje. Provedla se taková 

opatření, aby složení stálých pracovních skupin bylo v potřebné míře co nejjednotnější.  

 

 Názvy jednotlivých skupin charakterizují zaměření skupiny: 

 činnosti pro oblast součinnosti a komunikace, S 

 činnosti pro oblast týlového zabezpečení, T 

 činnosti pro oblast analýzy situace, A 

 činnosti pro oblast nasazení sil a prostředků, N 

 činnosti pro oblast ochrany obyvatel. O 

 

 Řídícími pracovníky stálé pracovní skupiny jsou: 

a) tajemník krizového štábu – zajišťuje komunikaci krizového štábu s bezpečnostní 

radou a dalšími organizačními částmi orgánu krizového řízení, jehož je 

zaměstnancem. Při plnění těchto úkolů je zmocněn primátorem provádět porady se 

zástupci složek orgánu krizového řízení, svolávat porady zástupců obcí patřících do 

správního území obce a zajišťovat styk s médii, 

 

b) vedoucí stálé pracovní skupiny – organizuje činnost stálé pracovní skupiny, její 

směnnost, součinnost vedoucích odborných skupin, přípravu pracovišť, tvorbu a 

vyhlašování rozhodnutí vedoucího krizového štábu atd., 

 

c) vedoucí odborné skupiny – organizuje a řídí činnost odborné skupiny, určuje 

složení skupiny dle konkrétní mimořádné události, může požádat o spolupráci 

s odborníky, kteří nejsou předurčeni k práci pro krizový štáb atd. 
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 V Moravskoslezském kraji byly velikosti krizových štábů obcí s rozšířenou 

působností rozděleny do čtyř kategorií, a to na základě více kritérií. Jednalo se o 

zhodnocení místních podmínek a specifických hrozeb v příslušném správním obvodu obce. 

Mezi hlavní kritéria se řadí počet obyvatel a počet samostatných obcí ve správním obvodu 

obce s rozšířenou působností. Další pomocná kritéria spočívala v posouzení zatížení rizik 

s ohledem na povodně, průmysl, dopravu a chov zvířat. Z hlediska této analýzy bylo 

statutární město Havířov zařazeno do třetí kategorie, stálá pracovní skupina je tedy 

desetičlenná (viz obrázek 2) (ve skutečnosti jde ale o dvojnásobný počet osob, aby byla 

zaručena směnnost dle požadavků směrnice [11]). 

 

  

Stálá pracovní skupina statutárního města Havířov 

(její početní složení) 

2x10 osob 

Vedoucí SPS (1) 

Vedoucí odborné 

skupiny (1) 

Vedoucí odborné 

skupiny (1) 

Odborná skupina 

S A N (4) 

Odborná skupina 

T O (2) 

Komunikační 

středisko (1) 

Obrázek 2 - Struktura SPS a počty členů v Havířově 
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4. TEAMBUILDING 

 Význam spolupráce v týmu v dnešní době stále roste a zvyšuje se její důležitost. 

Efektivní fungování týmu nám nezaručí vyšší finanční zdroje, moderní technologie či 

výkonná technika, ale lidé. Jejich účinná týmová spolupráce a schopnost řešit dané 

problémy. V realitě fungování krizových štábů se setkáváme s velmi složitými situacemi, 

jejichž řešení vyžaduje kvalifikaci členů a účinnou spolupráci celého týmu. Tato dovednost 

není pro většinu lidí přirozená, ale můžeme se ji naučit a dále zdokonalovat.  

 

4.1. Týmy 

 Tým je základem jakékoliv společné práce, měl by být dobře sestaven, aby mohl 

efektivně fungovat. Základním požadavkem pro funkci týmu je přesně definovaný cíl. 

V této oblasti bych z hlediska krizových štábů neviděl zásadní problém, jelikož cíl je jasně 

vymezen vzniklou mimořádnou událostí nebo krizovou situací.  

 Podstatný vliv v týmu má jeho vedoucí. Ten by se měl plně orientovat v daném 

problému, a navíc být schopen citlivě reagovat na požadavky týmu i jednotlivých členů. 

Vzájemná komunikace na úrovni „tým – vedoucí“ a na úrovni členů týmu je nezbytná. 

Špatné předávání informací může mít negativní dopad na tým samotný a mnohem horší 

efekt vzhledem k řešené situaci.  

 Dobře fungující tým je skvělý nástroj pro řešení problémů, často velmi užitečný. 

Funkce takového týmu by se dala charakterizovat rovnicí synergie [13]. Ovšem tato 

rovnice má několik zápisů: 

 

a) Synergická rovnice týmu:  1+1=3   

Tým dosahuje lepších výsledků než práce jednotlivých členů, funguje zde 

synergický efekt. 

 

b) Rovnice práce více jednotlivců: 1+1=2 

Tým dosahuje shodných výsledků jako práce jednotlivých členů. Práce v týmu není 

přínosem, ale ani negativem. 

 

c) Rovnice neefektivního týmu:  1+1=-1 

Tým dosahuje horších výsledků než práce jednotlivců. I tato varianta může nastat. 

Práce by byla podstatně efektivnější, kdyby jednotlivci nespolupracovali. 
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4.1.1. Tým nebo pracovní skupina 

 Tým je ve svém původním významu jasně definovaný typ práce a spolupráce 

charakterizovaný těmito výraznými rysy [13]: 

a) časově omezený projekt, 

b) počet členů je přibližně sedm, 

c) rovnoprávné postavení členů, 

d) vlastní, všemi respektovaná pravidla, 

e) jasně vymezené role a odpovědnosti, 

f) uvědomovaný společný cíl a sdílená vůle tohoto cíle dosáhnout, 

g) jednoznačná a efektivní komunikace a účelné řešení konfliktů, 

h) schopnost reflexe a hodnocení procesu práce, 

i) klima důvěry a otevřenosti. 

 

 V praxi většina týmů nesplňuje všechny parametry. To ovšem nemusí mít negativní 

vliv na vzájemnou spolupráci. Mohli bychom říct, že fungování týmu dle výše uvedených 

pravidel bychom měli považovat spíše za metu než za nutný stav.  

 Pojmem „pracovní skupina“ můžeme charakterizovat skupinu lidí, kteří jsou spolu 

spojeni do pracovního celku náplní práce, při níž jsou na sobě závislí pracovní hierarchií 

nebo cílem práce. Jsou to tedy takové skupiny, které dostatečně nesplňují podmínky týmu. 

Nejedná se až tak o kvalitu spolupráce, ale hlavně o časové rozlišení úkolu.   

 

4.1.2. Týmové role 

 Týmové role jsou typické způsoby chování v určité pracovní situaci [4]. Každý 

jednotlivec může v týmu zastávat i několik rolí najednou, zpravidla se jedná o jednu hlavní 

a několik rolí vedlejších. Ty se pak odvíjí od postojů a hodnot jednotlivce, jeho získaných 

zkušeností a konkrétní situace.  

 Existuje několik dělení týmových rolí. Jedním z nejznámějších je typologie 

týmových rolí podle Raymonda Mereditha Belbina, do devíti týmových rolí ve třech 

základních skupinách:  

1) sociální, 

2) akční, 

3) mentální. 
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 První skupinu tvoří role orientované na lidi – koordinátor, týmový pracovník a 

vyhledávač zdrojů. Druhou skupinu tvoří role orientované na akci – formovač, realizátor a 

dokončovatel. Poslední skupinu tvoří role orientované na myšlení – specialista, myslitel a 

vyhodnocovatel.  

 

Koordinátor:  

 Motivací je pro něj rozvoj řízeného týmu, tj. rozvoj kompetencí podřízených a 

jejich seberealizace. K jeho typickým vlastnostem patří sebekontrola, kázeň, obětavost, 

citlivost, taktičnost a důvěřivost. Nevyznačuje se však průbojností, úspěch celého týmu má 

u něj přednost před úspěchem vlastním. Někdy se nechá nepřiměřeně ovlivnit ostatními 

členy týmu. Věří ale v kladné vyřešení problému, má široký přehled a dokáže 

improvizovat a respektovat ostatní.  

 

Týmový pracovník: 

 Motivací jsou pro něj dobré mezilidské vztahy, atmosféra v týmu a jeho soudržnost. 

Jedná se o nekonfliktního, citlivého a příjemného člověka, který dokáže takticky a vřele 

vycházet s ostatními. Je dobrým posluchačem, v týmu bývá oblíben, dokáže zabránit 

konfliktům a je pro něj podstatné uspokojit potřeby ostatních před vlastními. Je to však 

člověk neprůbojný, nerozhodný v klíčových situacích a nedokáže zaujmout jasné 

stanovisko. Nerad někoho kritizuje nebo postihuje.  

 

Vyhledávač zdrojů: 

 Motivací je pro něj krátkodobý výkonový cíl. Jedná se o dynamického, neklidného, 

nadšeného a velmi komunikativního člověka. Dokáže posoudit reálnost splnění úkolu, je 

schopen objevit nové kontakty a příležitosti. Umí zprostředkovat vztahy týmu a okolí, je 

flexibilní, zvídavý, odvážný a pohotový. Někdy bývá až příliš impulzivní. Neustále 

potřebuje od ostatních podněty, neboť se delší dobu nedokáže soustředit na jednu činnost, a 

přestože je velmi optimistický, jeho nadšení obvykle nevydrží dlouho. Nadměrná 

flexibilita se může změnit na nekázeň. 
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Formovač: 

 Motivací je pro něj výkon, dosažené výsledky jeho vnitřní energie a soutěživost. Je 

to člověk, který tvoří pravidla a rámce práce, taky stanovuje a vysvětluje cíle. Je velmi 

energický, cílevědomý a bojovný a nebojí se ani nepopulárních opatření. Na jakoukoliv 

formu neschopnosti reaguje velmi emocionálně, na ostatní vyvíjí tlak a nutí je do akce. Vše 

se snaží dělat co nejrychleji, čas a termíny jsou pro něj důležité. Má sklony provokovat, je 

hádavý, někdy neurotický, vznětlivý a postrádá porozumění pro ostatní. Dále bývá 

kritický, netrpělivý, soutěživý a tvrdohlavý.  

 

Realizátor: 

 Motivací je pro něj jistota systému a řádu, jasné stanovení cíle, postupu a pravidel. 

Právě pravidla, postupy, normy a řád vystihují jeho smysl pro disciplínu, spolehlivost, 

svědomitost, odpovědnost a systematičnost, které se snaží bezvýhradně dodržovat. Má 

velmi dobré organizační schopnosti, dokáže vykonávat praktické kroky a akce. Je vytrvalý, 

rozvážný a důsledný, avšak také nepružný a brání se změnám. Dokáže respektovat i 

pravidla, která vytvořil někdo jiný.  

 

Dokončovatel: 

 Motivací je pro něj kvalitní výsledek práce. Je to perfekcionista. Dokáže se vysoce 

soustředit, má smysl pro dodržení termínů, dokáže najít chyby a nedostatky a pečlivě 

dokončit určitou činnost. Dává přednost vlastnímu řešení bez cizí spolupráce. Nemá rád 

delegování a důvěřuje jen sobě. Často je však neurotický, úzkostný, se sklony přehnaně se 

strachovat a nepružný. 

 

Specialista: 

 Motivací je pro něj rozvoj v jeho odborné oblasti, tj. získání nových zkušeností a 

odborný růst. Nevyznačuje se typickými povahovými rysy, má však specifické odborné 

dovednosti a znalosti na vysoké úrovni. Nemá zájem o ostatní, prvořadý je pro něj osobní 

odborný rozvoj. Je iniciativní, cílevědomý a oddaný své profesi. Mívá problémy 

s komunikací, avšak poskytuje vědomosti, znalosti a dovednosti, které jsou vzácné. Zájem 

o úzkou specializaci může vést ke ztrátě nadhledu.  

 

 



 

18 

 

Myslitel: 

 Motivací je pro něj nový nápad, řešení, nové možnosti a kreativní přístup. Jeho 

hlavním přínosem je schopnost tvůrčího přístupu, množství nápadů a inovativnost 

v nových postupech. Je zvídavý, rozvážný a dokáže samostatně myslet. Při práci 

upřednostňuje své vlastní postupy, využívá svou představivost a často se pohybuje 

v nereálných dimenzích. Proto nebývá příliš průbojný a neúčastní se týmové diskuze. 

Citlivě reaguje na pochvalu i kritiku, dokáže řešit náročné problémy, ale je až příliš zaujatý 

vlastními myšlenkami a ignoruje podružnosti. 

 

Vyhodnocovatel: 

 Motivací je pro něj úspěch projektu, obrana týmu před pochybeními a snaha o jistý 

výsledek. Oproti dokončovateli je méně vnímavý a soustředěný na detaily. Má vysoké 

nároky, umí posoudit situaci z více hledisek, dokáže dobře analyzovat problém, má přesný 

úsudek a dobře odhaduje klady a zápory. Odolává přílišnému nadšení a je tak zdánlivě 

nezúčastněným členem týmu. Je chladný, opatrný, má nadhled a je svědomitý. Ale taky 

skeptický, pesimistický, někdy neurotický a úzkostný. Někdy nedokáže dostatečně 

inspirovat ostatní členy týmu.  

 

 Ve špatně sestaveném týmu existují tzv. disfunkční role, které znemožňují 

efektivně odvést svou práci a dosáhnout splnění požadovaného cíle. Jsou to např. tyto role 

(označení rolí vystihuje jejich charakteristiku): dominující, vyhýbající se, vztekloun, 

dezertér, playboy, autoritář, upoutávající pozornost, závislý člen neboli přizvukovač, 

blokující, útočník neboli agresor, klaun neboli šašek, přeskakující z tématu na téma, 

snižující nároky nebo jediný, kdo má pravdu.  

 

4.1.3. Vedoucí týmu 

 Vedoucí týmu má podstatný vliv na to, jak tým funguje [4]. Důležité je vhodně 

sladit orientaci na výkon s dobrými pracovními vztahy v týmu. Z toho jednoznačně 

vyplývá význam jeho osobnosti, a proto vedoucí týmu by měl umět především: 

a) mít velmi dobré komunikační dovednosti, schopnost moderování a ovládat techniky 

vyjednávání, 

b) přimět ostatní, aby plnili zadané úkoly, 

c) vhodně motivovat jednotlivé členy týmu při jejich činnosti, 
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d) rozpoznat potřeby a zájmy jednotlivých členů týmu, 

e) podporovat, rozvíjet a usměrňovat týmovou diskuzi, 

f) korigovat potenciální konflikty, 

g) definovat pravidla hry. 

 V souvislosti s efektivním fungováním týmu a osobou vedoucího je rovněž důležitý 

styl vedení lidí.  

 

4.1.4. Komunikace v týmu 

 Komunikace v týmu je nejdůležitější podmínka pro efektivní fungování týmu [4]. 

Je to nástroj, jehož pomocí tým dosáhne svých cílů. Je mnoho různých způsobů 

komunikace, např. psané materiály, porady, „z očí do očí“, telefon, videokonference atd., 

ovšem nejběžnějším komunikačním nástrojem jsou pracovní porady. 

 Komunikací myslíme přenos informace mezi odesílatelem a příjemcem (viz 

obrázek 3).  

 

 

Odesílatel 

 
 

Příjemce 
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Obrázek 3 - Komunikace 
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 Pokud je někde na cestě mezi odesílatelem a příjemcem problém, může se to 

projevit ve špatném pochopení zprávy, nebo dokonce v úplném neporozumění.  

 Problematika komunikace je velmi široká a patří do ní různé dílčí části např. forma 

komunikace (mluvená, písemná), druh komunikace (verbální, neverbální), komunikační 

systém organizace. Pro naše zaměření na týmovou komunikaci je nejdůležitější 

problematika efektivní komunikace. Pro efektivní přenos informace je nejvhodnější se řídit 

těmito pravidly [4]: 

a) odesílatel musí vědět, co chce sdělit, 

b) ke kódování je důležité použít symbolů srozumitelných pro obě strany, 

c) komunikaci je třeba důkladně připravit, 

d) je třeba dobře odhadnout míru potřeby informací u příjemce, 

e) nezbytná je shoda mezi tím, co se říká, a jak se to říká, 

f) důležité jsou i emoce, pozitivní orientace účastníků komunikace.  

 Součástí efektivní komunikace je důležité vyvarovat se šumům způsobených 

vnějšími vlivy, které působí při přenosu informace.   

 Efektivní komunikace lze dosáhnout použitím několika komunikačních technik: 

 

a) Technika aktivního naslouchání:  

 

Jedná se o schopnost jednotlivce soustředit svou pozornost na všechny informace, 

které jsou mu sdělovány. Tato technika zahrnuje zejména schopnost poslouchat, co 

druhý říká, klást vyjasňující otázky, neskákat do řeči a dávat najevo vstřícný postoj 

a zájem o sdělované informace. Při aktivním naslouchání příjemce sleduje i 

neverbální komunikaci odesílatele.  

 

b) Technika vyjednávání:  

 

Dvě nebo více stran se snaží najít řešení přijatelné pro všechny zúčastněné, a to se 

zřetelnou snahou vytvořit takové podmínky, které jsou potřeba ke splnění předem 

stanovených cílů. Tato technika zahrnuje potřebu adekvátně interpretovat jednání a 

projevy jednotlivých partnerů v jednání a věcně analyzovat uváděné informace.  
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c) Technika kladení otázek:  

 

Pomocí vhodných otázek lze ovlivnit tempo a směr komunikace. Nejčastějším 

typem je otevřená otázka, kterou dáváme tázanému prostor k volnému vyjádření. 

Mezi časté další typy otázek řadíme: uzavřenou, informační, sugestivní, kontrolní, 

motivační, řečnickou a protiotázku.  

 

d) Technika sebeprezentace:  

 

Jedná se o nejsložitější dovednost, kterou člověk získává postupným 

sebezdokonalováním komunikace. Především se jedná o schopnost vyrovnat se 

s nervozitou, využití správné techniky řeči a o strukturu projevu. 

 

 Na týmovou komunikaci se lze podívat i prostřednictvím tzv. komunikační 

pyramidy [13]. Zde je třeba zkontrolovat, zda jsou v pořádku potřebné informační vazby, 

jestli o nich lidé vědí a jaký je přístup ke sdělování a vysílání informací. 

 

4. úroveň CHCI neboli Osobní zodpovědnost Jste rozhodnutí komunikovat? 

3. úroveň JAK neboli Komunikační procesy Máte v organizaci práce místo na 

vzájemné setkání a sdělení 

informací? 

2. úroveň CO neboli Komunikační vazby Víte, kdo jsou Vaši partneři 

(kolegové, nadřízení, podřízení, 

lidé závislí na Vaší práci, …)? Od 

koho potřebujete informace sami? 

Víte, jaké informace potřebujete? 

Víte, jaké informace potřebují 

Vaši kolegové od Vás? 

1. úroveň PROČ neboli Cíl komunikace Znáte cíl svého týmu? Víte, co je 

Váš osobní úkol? Víte, jaký je Váš 

podíl na cíli a práci týmu? Znáte 

výsledky a důsledky své práce? 

Tabulka 1 - Komunikační pyramida [13] 
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 Pokud jsou nalezeny mezery po projití otázek PROČ a CO v této pyramidě, je 

zapotřebí se jim věnovat, jde o zásadní nedostatky. Poté je zkontrolována úroveň JAK. Zda 

procesy v organizaci podporují tyto dva body, nebo jsou neřešené a musí se teprve 

prosazovat. V případě, že vše je připraveno a nastaveno k tomu, aby komunikace mohla 

probíhat, a zjistí se nedostatky v nejvyšším patře CHCI, je potřeba pracovat s motivací a 

lidskou stránkou v týmu. Jedná se o velmi složitou záležitost, o přístup a blokování 

komunikace, přestože jednotlivci vědí co a jak.  

 

4.2. Týmová práce 

 Základem týmu je týmová práce, při které se užije spojení potenciálu všech 

jednotlivých členů. Nápady jedněch jsou podnětem pro ostatní. Tak vzniká synergický 

efekt a je vytvářena nová kvalita.  

 Po dobu své existence prochází tým vývojovými fázemi. Začíná to zformováním, 

pokračuje učením společné práce a poté následuje maximální výkon. Po celou dobu má na 

tým velmi podstatný vliv jeho vedoucí a mělo by být samozřejmostí, že zvládne všechny 

vývojové fáze.  

  

4.2.1. Synergie týmové práce 

 Nejdůležitějším efektem týmové práce je propojené úsilí jednotlivých členů a jejich 

potenciálu ve snaze dosáhnout stanoveného cíle. Při této spolupráci vzniká, jak je již 

zmíněno výše, synergický efekt. A v čem můžeme hledat příčinu tohoto efektu? Důvodů je 

hned několik [4]: 

 

a) Tým víc ví neboli „víc hlav, víc rozumu“ 

Při práci v týmu jsou spojeny zkušenosti a znalosti jednotlivých členů z mnoha 

oblastí. Toto nám dovoluje komplexní přístup k řešení i nelehkých úkolů. 

 

b) Tým podněcuje 

Při práci v týmu jsou členové inspirováni sami sebou. Navzájem se učí jeden od 

druhého. V případě „neřešitelného problému“ se v týmu zvyšuje pravděpodobnost, 

že některý z členů vymyslí řešení nebo nový postup a celá skupina může dále 

pokračovat. 
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c) Tým spojuje 

Při práci v týmu dochází k propojení všech týmových rolí, tedy jsou zastoupeny 

různé přístupy k práci. To pozitivně ovlivňuje výstup týmu. 

 

d) Tým povzbuzuje 

Při práci v týmu je velmi zdravá určitá míra soutěživosti. Výkon jednoho 

jednotlivce ovlivní výkon jiného člena. Měla by být znát snaha nezaostávat za 

ostatními, pracovat na sobě, získat ocenění, uznání a podávat co nejlepší výkon. 

 

e) Tým zvyšuje důvěryhodnost  

Na rozdíl od výstupu práce jednotlivce jsou výsledky práce týmu brány ochotněji a 

s větší důvěrou. 

 

 Ovšem tato synergie může být i negativní, tedy mohou existovat faktory, které tým 

nikoliv rozvíjí, ale omezují [2]. 

 

a) Špatné mezilidské vztahy 

Negativní stránky lidských vztahů, jako je nedůvěra, konflikty, arogance aj., mohou 

vést k soustředění členů více na tyto vztahy než na práci v týmu. 

 

b) Snaha o sebeprosazení 

Jednotlivec se snaží „zviditelnit“ na úkor ostatních. Tento jev bývá v týmech, kde 

spolupracuje více soutěživých členů. 

 

c) Neschopnost prosadit dobrý názor 

Toto se stává v případech, kdy někteří neprůbojní jednotlivci mají podnětné a 

důležité návrhy či myšlenky, ale nedokážou je prosadit. 

 

d) Špatná komunikace 

Toto jde ruku v ruce s průbojnými a zakřiknutými jednotlivci v týmu. Komunikace 

neprobíhá na potřebné úrovni. 
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e) Zdlouhavé rozhodování 

Pokud některé rozhodování je časově náročnější, tato časová prodleva má vliv na 

výkonnost týmu. 

 

f) Negativní tlak skupiny 

V případech, kdy není dán individuální názorový prostor jednotlivcům, mohou 

členové přijmout takové rozhodnutí, které by při rozhodování sami za sebe nikdy 

nepřijali. V této skupině není dovoleno odchylovat se od názorů celku a tím 

dochází ke snižování výkonu jak týmu, tak jednotlivce. 

 

g) Skupinová lenost 

Lidé mohou polevovat ve svém úsilí ve chvílích, kdy další věci záleží na ostatních 

v týmu. Toto se projevuje, pokud jednotlivci považují úkol za snadný, nedůležitý, 

tedy pokud mají pocit, že na jejich konkrétním přínosu výsledek nezáleží. 

 

 V praxi je velmi důležité si uspořádat priority a zamyslet se nad tím, co je vhodné 

pro týmovou práci a co je vhodné, aby zpracoval pouze jednotlivec. Tím se vyhneme 

zbytečným poradám a dalším krokům, které se tváří jako týmové, ale ve své podstatě 

snižují efektivitu práce celého týmu.  

 

4.2.2. Vývojové fáze týmové práce 

 Tým nemůže být „sehraný“ hned při svém založení. Jeho vývoj je určitá cesta, 

při které na sebe navazují jednotlivé fáze. Každý úspěšný tým si těmito fázemi musí projít 

(různou rychlostí a s rozličnými problémy), ale není automatické, že tým dosáhne 

efektivního fungování.  

 Tým se musí zformovat a následně se naučit společně pracovat [4]. Zákonitosti 

tohoto vývoje popisuje teorie tzv. skupinové dynamiky, která je charakterizována čtyřmi 

základními fázemi: 

 

a) formování (forming), 

b) „bouření“ (storming), 

c) normování (norming), 

d) růst výkonnosti (performing). 
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Fáze 
Věcná rovina 

(úkol týmu) 

Interakční rovina  

(mezilidské vztahy) 

formování • vyjasnit očekávání (k čemu, pro 

koho, co) 

• sbírat informace 

• vyjasnit cíle a porozumět jim 

• definovat dílčí cíle 

• vytvořit strukturu 

• vyvíjet metody k plnění úkolu 

• nalézt svou vlastní roli 

• vzájemně se „oťukat“ 

• uzavřenost v projevování citů 

• jaké chování je akceptováno? 

• závislost na vedoucím týmu, 

normách, standardech 

„bouření“ • diskuze stylem buď – anebo 

• rozpor mezi úkolem a osobní 

orientací 

• odpor k úkolům, metodám, 

způsobům chování 

• odmítání kontroly 

• definování rolí při plnění úkolů a 

základní konsenzus 

• individualita za každou cenu 

• bránění pozic 

• polarizace a tvoření klik 

• boj o moc a statut 

• konflikty o otázky stylu 

normování • otevřená výměna informací, idejí, 

názorů 

• pravidla hry pro práci 

• hledání řešení problémů 

• spolupráce všech 

• vytváření standardů k plnění 

úkolů 

• ocenění a akceptování se 

navzájem 

• uvolnění a dobrý pocit 

z úspěchu 

• pravý pocit sounáležitosti 

• vyhýbání se konfliktům 

• vyvíjí se týmový žargon 

růst 

výkonnosti 

• aktivita zcela ve službách 

týmového úkolu 

• vysoký stupeň sebeřízení 

• kreativní ideje 

• kontinuální proces zlepšování 

• vysoké nároky na kvalitu práce 

• vysoká týmová soudržnost 

• otevřená zpětná vazba o stavu 

vývoje týmové práce 

• standardy chování vyjasněny 

• vysoké identifikace s týmem 

 

Tabulka 2 - Vývojové fáze týmové práce [1] 
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 Vývojové fáze týmu probíhají ve dvou rovinách. Je to rovina mezilidských vztahů – 

je odvozena od vzájemné interakce mezi členy týmu – a věcná rovina – paralelně probíhá 

vývoj v oblasti vztahu členů týmu k úkolům. Ve výše uvedené tabulce (tabulka 2) jsou 

charakterizovány jednotlivé fáze a rozděleny do příslušných rovin.  

 Vývoj týmu neprobíhá autonomně uvnitř. Vyvíjí se i vztah k vedoucímu. První fáze 

je charakteristická závislostí týmu na svém vedoucím. Následuje demonstrace potřeby 

nezávislosti na vedoucím. Tým se vůči vedoucímu může dostat až do opozice. Třetí fáze 

přináší uklidnění vztahů. Role vedoucího začíná být akceptována, mezi jednotlivými členy 

a vedoucím vznikají zdravé vztahy vzájemné závislosti. V závěrečné fázi se vedoucí stává 

partnerem týmu. Komunikace je přátelská a otevřená.  
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5. HRA 

 Hra je fenomén… Na tomto tvrzení se shoduje většina teoretiků, kteří se hrou 

zabývali. Není jednoduché hru definovat. Definic je spousta, ale asi žádná nedokáže plně 

vystihnout přesné znění. Také proto, že každý za hru považuje něco jiného.  

 V [6] je uváděno, že klasik teoretického pojetí her, Johan Huizing, ve svém díle 

„Homo ludens“ definuje hru takto: „Je to dobrovolná činnost, která je vykonávána uvnitř 

pevně stanovených časových a prostorových hranic, podle dobrovolně přijatých, ale 

bezpodmínečně závazných pravidel, která má svůj cíl v sobě samé a je doprovázena 

pocitem napětí, radosti a vědomím jiného bytí, než je všední život.“ Autor rovněž tvrdí, že 

veškerá kultura ze hry vyrůstá a mnohé společenské procesy (jako je politika, válka, věda, 

umění, ale také filosofie) mají herní povahu – jsou hravé. Vyčleňuje ze hry jakýkoliv 

materiální zájem a hrou v tomto případě by nemohla být jakákoliv sázka, kasino nebo 

loterie. Roger Caillois v knize „Lidé a hry“ přináší detailnější rozdělení her dle řeckého 

pojmenování. 

 

5.1. Kategorizace her 

 Stejně jako se různí definice hry jako takové, existují také různé možnosti jejich 

kategorizace. Za základní rozdělení můžeme považovat rozdělení dle zaměření.  

 

Filozofické hledisko 

 Caillois rozděluje hry dle hlavního principu takto: 

a) zápas, soutěž, snaha o vítězství (dělícím prvkem i pojmenováním je tedy agón), 

b) náhoda (jak dokumentují vrtochy kostky, a proto se pro tuto kategorii vhodně 

používá slovo alea), 

c) škrabošky, kostýmy, herní role (slovo mimikry je charakteristické pro tuto 

skupinu her), 

d) vytržení z běžného prožívání, kolotoče, skoky z letadla (způsobují nám závrať, 

odtud pojmenování ilinx). 

 

 

 

 

 



 

 

Praktické hledisko 

 Zde je dělení pouze z

není v žádném případě jednotné. Proto je br

kompletní výčet kategorií. Uvedu pouze n

a) počet hráčů, 

b) délka hry, 

c) prostředí, 

d) cíl hry, 

e) časová náročnost, 

f) denní doba, 

g) roční období atd. 

 

5.2. Zážitková metoda

 Zážitková metoda je

svou vlastní zkušenost a získat pot

vzájemná vazba mezi účastníky 

důvod, proč je tato metoda využívána k

 

Aktivní 
zkouška 

poznaného

lení pouze z hlediska využití při vyhledávání a přípravě

ě jednotné. Proto je bráno spíše jako orientační. Nejde tedy uvád

et kategorií. Uvedu pouze několik příkladů: 

Zážitková metoda  

Zážitková metoda je způsob učení z akce [13], která ukazuje, jak vyt

svou vlastní zkušenost a získat potřebné poznatky. Jedná se o skupinovou metodu, v

častníky pomáhá zpětně rekapitulovat své jednání

 je tato metoda využívána k rozvoji spolupráce a budování tým

Obrázek 4 - Kolbův cyklus [13] 

Zážitek 
konkrétní 
situace

Zp
pozorování, 
ohlédnutí

Zobecnění, 
pochopení 
souvislostí

28 

řípravě her. Toto dělení 

ční. Nejde tedy uvádět 

ak vytěžit ze zážitku 

edná se o skupinovou metodu, ve které 

 rekapitulovat své jednání. To je hlavní 

rozvoji spolupráce a budování týmů. 

 

Zpětné 
pozorování, 
ohlédnutí
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 Zážitková metoda je postavena na několika základních principech (viz obrázek 4). 

Počítá s tím, že nejlepším a nejefektivnějším učením je zážitek. Danou věc prožijeme a 

zároveň prožijeme i souvislosti.  

 Další je princip zpětné vazby – po zážitku je důležitý následný rozbor s lidmi, kteří 

jej mají podobný. Je důležité tento rozbor provést co nejrychleji, protože poté dojmy 

vyprchají.  

 V učení zážitkem není důležité se učit vše, ale pouze to, co potřebujeme nebo co 

bychom chtěli.  

 

Outdoor: 

 Účastníci různých kurzů vzniklé situace prožívají venku. Aktivity probíhají 

v přírodě, jsou akční, vznikají nevšední dojmy a zážitky.  

 Jedním z faktorů, kdy se stává zážitek silným, je nekomfortní situace. Nedostatek 

spánku, zátěž (psychická i fyzická), nezvyklé prostředí atd. To vše jsou situace, které se na 

outdoorových kurzech používají. Lidé jsou tak nuceni vykročit ze svých komfortních zón a 

tím se stává zážitek silným. Jedno známé rčení tvrdí: 

 

„Zážitky nemusí být pozitivní, hlavně když jsou silné…“ 

 

Indoor: 

 Určitě není problém vytvořit kvalitní zážitkovou aktivitu i uvnitř, „v místnosti“. 

Tato forma se často využívá v kombinaci se vzděláním a tréninkem. Bývá fyzicky méně 

náročná a zpravidla ne tak atraktivní jako outdoorová forma.  

 

5.2.1. Manažerské hry 

 Cílem manažerských her je ukázat nám nejen naše kladné stránky, ale především ty 

záporné. Proto jsou zpracovány tak, aby odrážely nás samotné. Při práci se hlídáme a 

snažíme se nevypadnout z role. Při hře tomu tak není, při ní totiž neděláme nic skutečného, 

pouze si hrajeme. Z tohoto důvodu se ukážou naše skutečné vlastnosti, a to tak nečekaně, 

že nás překvapí i reakce okolí. Ostatní členové v týmu nemají vůči nám žádné předsudky, a 

proto nám jsou schopni říci do očí věci, o kterých se jinde nemluví. Pro nás je tato situace 

„nastavené zrcadlo“ spíše nepříjemná, ovšem velmi prospěšná, jak pak zpětně sami 

uznáme. Manažerské hry o nás vypoví za krátkou dobu tolik věcí, na které by se v reálné 
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firmě čekalo několik let. Je jen na nás, jak se ze svého chování poučíme. Je tu ovšem jeden 

zádrhel. Čas. Po skončení akce, na které se hrály tyto hry, se opět vracíme do zaběhnutých 

kolejí a jen poznámky nám mohou připomenout nově zjištěné věci a opět je zařadit do 

našeho běžného života. Tímto způsobem lze využít celkový potenciál manažerských her i 

mimo pracovní život [8]. 

 Manažerské hry se snaží navodit prostředí co nejvíce podobné reálným podmínkám 

fungování týmu.  Záleží jen na nás samotných, jak se ke hře postavíme, zda budeme 

spolupracovat a přijmeme určité role. Tím přebíráme odpovědnost za plnění role nejen 

vůči našemu týmu, ale i vůči nám samým. Jádrem hry se stává snaha o navození atmosféry 

soutěživosti a spolupráce účastníků, jejich schopnosti organizovat kolektivní práci, 

vytvářet představy fiktivních situací a snažit se se spoluhráči sdílet společné hodnoty, 

získat a zpracovat informace, rozhodovat, zadávat úkoly a motivovat se navzájem [19]. 
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6. JAK VYUŽÍT MANAŽERSKÉ HRY PRO PŘÍPRAVU KRIZOVÉHO ŠTÁBU 

 Právní rámec nám vymezuje pravidla pro přípravu krizových štábů. Především se 

jedná o čl. 5 směrnice ministerstva vnitra [11]. Zde je uvedeno, že svolání, uvedení do 

pracovního stavu a činnost krizového štábu je zdokonalována nácvikem. Tento nácvik se 

koná minimálně jedenkrát ročně. Existuje výjimka v případě, kdy svolání krizového štábu 

proběhlo při mimořádné situaci. Tedy mezi jednotlivými svoláními jsou značné časové 

intervaly.  

 Rovněž musíme brát v potaz, že členové krizových štábů jsou většinou zaměstnanci 

daného úřadu. Proto jsem koncipoval svou přípravu do standardní zaměstnanecké pracovní 

doby. Délka přípravy by neměla překročit jeden den.  

 Pokud jde o formu přípravy, nejzajímavější by byla a zároveň i nejefektivnější 

forma outdoor tréninku, např. několikadenní pobyt v přírodě strávený pod dohledem 

zkušených instruktorů v oblasti teambuildingu. Zde můžou být uskutečněny jak fyzicky 

náročnější týmové aktivity, tak i méně náročné, například indoorové manažerské hry. 

Nabídka možností je velmi široká. Existují zde ale velké překážky. Asi nejpalčivější je 

finanční stránka takovéto přípravy. Finanční náklady by byly neúměrně vysoké. Dalším 

problémem je, jak „donutit“ členy krizových štábů k takové přípravě. Je to tedy nereálné. 

Jedinou možnost spatřuji na bázi dobrovolnosti a zainteresovanosti jednotlivých členů, 

kteří by po předchozí domluvě byli ochotni takto strávit např. víkendový pobyt. 

 Z výše uvedených důvodů je vhodná pro využití manažerských her tzv. indoor 

forma. Tedy využít standardní pracovní prostory úřadu. Nejvhodnější jsou přímo prostory 

určené k zasedání krizového štábu. Nemusíme mít strach, že by zvolená forma byla špatná. 

Spíš nebude tak atraktivní, nicméně vhodně zvolené aktivity nám k přípravě poslouží 

velmi dobře. Také finanční a časová náročnost je nižší.  

 

6.1. Doporučené oblasti pro přípravu krizových štábů 

 

Komunikace 

 V první části je důležité zaměřit se na komunikaci. Proč je komunikace v týmu 

nezbytná, zde nebudu vysvětlovat. To je již uvedeno výše. Zde bych se rád zmínil o 

technice nácviku.  
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V našem případě navrhuji především se zaměřit na: 

a) verbální komunikaci, 

b) nonverbální komunikaci, 

c) předávání informací, 

d) příjem a správné pochopení informací, 

e) zpětnou vazbu. 

 

 Není smyslem v této fázi a během jednoho cvičení postihnout všechny zmíněné 

oblasti a detailně se jim věnovat. V rámci časového rozložení je to nemožné. Smyslem je 

zařadit alespoň nějakou aktivitu, ve které by si účastníci vyzkoušeli něco z komunikace. 

Nutno ale dodat, že různých, do značné míry komplexních aktivit je dostatek a výběr je 

pouze na nás. Rozhodně ale nesmíme opomenout zpětnou vazbu neboli závěrečné 

vyhodnocení. Pro účastníky je tato část nezbytná. Zhodnotí se různé přístupy, problémy a 

případně neshody, které se v průběhu ukázaly. Jednak je vhodné se pokusit o rozbor a 

jednak si tímto opakováním účastníci lépe uvědomí, proč aktivitu prováděli a čím je pro ně 

přínosem. 

 

Role v týmu 

 Pro práci v týmu je dobré, aby se vědělo, kdo kterou týmovou roli zastává. Výše 

popisuji 9 týmových rolí. Znalost jednotlivých rolí pomůže členům  týmu ke vzájemně 

lepší spolupráci. Ve chvíli, kdy budeme vědět, že kolegova role je např. typický „myslitel“, 

lépe pochopím jeho postoj k dané situaci nebo třeba důvod, proč se málo zapojuje do 

debaty. Nebudeme si pak jeho jednání vykládat jako nechuť pracovat či nezájem o dané 

téma (i když v situaci svolání krizového štábu se snad ani o nezájmu řešit mimořádnou 

událost nedá hovořit).  

 Zařazení až za komunikační aktivitu není náhodné. Právě ve chvíli, kdy poznáme 

své role v týmu, můžeme zpětnou analýzou vývoje komunikace zhodnotit vystupování 

jednotlivých rolí.  

 Pokud jde o konkrétní techniku poznání týmové role, tak opět máme na výběr 

z několika variant. Nutno podotknout, že výběr už není tak široký jako v případě 

komunikačních technik, kde jsou možnosti skoro neomezené. Nejznámější test na 

rozdělení týmových rolí je od R. M. Belbina. Mě osobně se více líbí test od Bělohlávka. 

V Belbinově testu, při vyhodnocení, jsou posilovány naše dominantní role na úkor těch 
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méně významných. U Bělohlávka nevadí, pokud je charakteristických více rolí a tato 

dominance při vyhodnocení není na úkor ostatních.  

 

Simulace vzniku mimořádné události 

  

 

 

 Tato část by se dala charakterizovat více jako vzdělávací. Je zaměřena na 

specifickou práci krizového štábu. Jde o typický příklad manažerské hry. Členové štábu 

jsou uvedeni před problém (takový, který může nastat a oni jej budou muset v reálné 

Vznik UDÁLOSTI 

v čase a prostoru 

MIMOŘÁDNÁ 

UDÁLOST 

MIMOŘÁDNÁ 

UDÁLOST 

KRIZOVÝ 

STAV (KS) 

 

OHLÁŠENÍ 

Zásah jedné ze 

složek IZS 
Velitel zasahující 

složky 

Žádost o 

spolupráci 
Velitel zásahu  

(štáb velitele zásahu) 

(Povodňová komise) 

Např. Zákon 239/2000 Sb. 

(+ z. 254/2001 Sb…) Vyhlášení 

KS 

Hejtman 

(Krizový štáb) 

Např. Zákon 240/2000 Sb.,  

Zákon. 241/2001 Sb… 

HOPKS 

EVA 

… 

IZS 

IZS 

Obrázek 5 – Příklad obecného schématu manažerské hry - cvičení 
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situaci řešit) a mají za úkol si s ním co nejlépe poradit. Štáb podniká konkrétní kroky a tím 

reaguje na mimořádnou událost a její vývoj (viz. Obrázek 5). Na závěr by mělo proběhnout 

vyhodnocení této hry. Je vhodné probrat jednotlivé kroky a zamyslet se nad jejich účelností 

a správností.  

 Fáze „cvičení“ je oprávněně zařazena až na závěr celé přípravy krizového štábu. 

Předešlé aktivity jsou psychicky náročné. V případě, kdy na ně bezprostředně navazuje 

rozehrané cvičení, to klade zvýšené nároky na členy štábu a tím dochází k přiblížení reálné 

situace, kdy štáb pracuje pod velkým tlakem a často dlouhodobě.  

 Rozehra a řešení mimořádné události je poslední v tomto cvičení. Určitě by šlo 

zařadit ještě celou řadu her, ale vzhledem k časovým nárokům už žádnou nedoporučuji.   
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7. PŘÍPRAVA CVIČENÍ PRO KRIZOVÝ ŠTÁB 

 Fáze přípravy je pro celé další cvičení stěžejní. Ač se to nezdá, výběr námětu a 

celkové zpracování ovlivní jeho celý průběh.  

 Pokud chceme, aby cvičení bylo kvalitní, musíme pověřit osobu s dostatečnými 

zkušenostmi a znalostmi v dané oblasti. Je na našem výběru, jestli pověříme jednotlivce 

nebo jestli za účelem přípravy cvičení bude ustanoven celý tým.  

 

7.1. Cíl cvičení, námět 

 Cíle můžou být různé. Ale nejčastěji se v cvičení krizových štábů setkáváme se 

snahou o prohloubení znalostí a dovedností potřebných pro případný „ostrý zásah“. Pokud 

chceme provést cvičení s využitím manažerských her, je cíl tímto předurčen.  

 Podstatná věc pro cvičení je zvolení dobrého námětu. Zde bychom se měli opírat o 

analýzu rizik zpracovanou pro správní část určené obce. Námět bývá většinou dominantní 

riziko, případně je vhodné zvolit jiný námět vzhledem k již trénovaným dovednostem. Jako 

výborným námětem nám mohou také posloužit hrozby, které nás aktuálně obklopují, např. 

nedávné šíření ptačí chřipky na území České republiky apod.  

 Mnou vytvořené cvičení bude pojato pouze jako štábní cvičení pro členy krizového 

štábu statutárního města Havířov. Bude se odehrávat v budově magistrátu města a jeho 

předpokládaná doba trvání bude cca 6 hodin. Pro svou práci jsem si vybral téma zvláštních 

povodní. Není to výběr náhodný, protože správní oblast statutárního města Havířov je 

ohrožována zvláštními povodněmi hned ze dvou zdrojů. Jedná se o přehradu Těrlickou a 

Žermanickou.  

 

7.2. Praktická část přípravy 

 

Nutné podklady 

 V přípravě dokumentů pro první zasedání krizového štábu bychom se zejména měli 

zaměřit na: 

a) mapové podklady (nejlépe v tištěné i digitální podobně) + zakreslení aktuální 

situace, 

b) hodnocení rozsahu řešené události ve vztahu k území, 

c) hodnocení působení události na lidské životy, 
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d) předběžné vyčíslení vzniklých škod na majetku, 

e) zhodnocení škodlivých dopadů mimořádné události na různé oblasti životního 

prostředí, 

f) aktuální meteorologickou situaci, předpovědi a prognózy pro následující hodiny a 

dny, 

g) přehled nasazených a zpohotověných sil a prostředků, 

h) přehled již splněných nebo rozpracovaných opatření pro krizový štáb, 

i) prognózy vývoje mimořádné události.  

 

Vytvoření plánu cvičení 

 Plán cvičení se po vytvoření předává ke schválení primátorovi města. Je nezbytné 

v plánu uvést všechny nutné náležitosti, aby cvičení proběhlo bezproblémově, splnily se 

stanovené cíle a aby řízení cvičení bylo co nejefektivnější [3]. Plán cvičení by měl 

obsahovat tyto náležitosti: 

a) název, druh a téma cvičení, 

b) cíl cvičení, 

c) místo a dobu cvičení, 

d) výčet orgánů, popřípadě organizací, které se cvičení zúčastní, 

e) osobu zodpovědnou za řízení cvičení, 

f) jméno osoby, která byla odpovědná za přípravu cvičení, 

g) plán řízení cvičení (zde by měl být popsán časový průběh, činnost řídícího cvičení a 

jednotlivých cvičících, popřípadě figurantů, navíc zde mohou být uvedeny různé 

další metodické poznámky ke cvičení); v této části může být uveden plán spojení, 

h) scénář cvičení s uvedením podrobností o vývoji situace. Tyto informace jsou 

cvičícím předávány v průběhu cvičení (rádiovým spojením, telefonicky, emailem, 

faxem apod.) a je s nimi nakládáno jako s reálnými událostmi, na základě kterých 

jsou přijímána opatření. Informace mohou rovněž obsahovat údaje o simulaci 

činnosti necvičících orgánů.  
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Technická příprava 

 Jedná se především o zabezpečení místa jednání krizového štábu jak po materiální, 

tak i po technické stránce, a to:  

a) komunikační a výpočetní technikou, 

b) přípravou prostorů pro cvičení jednotlivých odborných skupin, 

c) zajištěním občerstvení pro cvičící. 

 

Dokumentace pro činnost krizového štábu 

 Pro efektivní práci krizového štábu budeme využívat tyto dokumenty: 

a) vzory dokumentů (např. potvrzení o využití věcného prostředku, žádost o 

vyhlášení stavu nebezpečí, rozhodnutí o uložení pracovní výpomoci, rozhodnutí o 

povinnosti poskytnout věcné prostředky apod.), 

b) šablony a tiskopisy (hlášení, průvodky, přehledy, požadavky apod.), 

c) krizový plán. 

 

  



 

 

8. REALIZACE SAMOTNÉHO C

 Jako praktickou formu realizace cvi

vytvořený soubor považuji za velmi efektivní nástroj, 

pomocí dataprojektoru, provést celým cvi

pomocí obrázků 6 – 18 popisován pr

cvičení. 

 

8.1. Aktivace krizového štábu

 Aktivace krizového štábu se provede 

nadřazené operační a informa

Místku. V blízké budoucnosti to bude IBC

Je čistě na úvaze primátora

doporučuji zvolit počátek korespondující s

může „režisér“ spustit prezentaci a p

 

Obrázek 

 

EALIZACE SAMOTNÉHO CVIČENÍ 

Jako praktickou formu realizace cvičení jsem se rozhodl zvolit prezentaci. Takto 

ený soubor považuji za velmi efektivní nástroj, jak lze členy krizového štábu, nap

pomocí dataprojektoru, provést celým cvičením s patřičnou informační podporou. 

18 popisován průběh prezentace s praktickými radami pro „režiséra“ 

Aktivace krizového štábu – začátek cvičení 

Aktivace krizového štábu se provede na žádost primátora mě

ní a informační středisko. V současné době je to SOPIS jih 

é budoucnosti to bude IBC v Ostravě. Začátek cvičení není pevn

 na úvaze primátora města. Ovšem pro lepší „naladění“ členů

átek korespondující s pracovní dobou zaměstnanc

že „režisér“ spustit prezentaci a příprava krizového štábu začíná.   

Obrázek 6 - Úvodní snímek prezentace 
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ení jsem se rozhodl zvolit prezentaci. Takto 

leny krizového štábu, např. 

ční podporou. Níže je 

praktickými radami pro „režiséra“ 

 

na žádost primátora města Havířova přes 

 je to SOPIS jih ve Frýdku-

ení není pevně stanoven. 

členů krizového štábu 

ěstnanců. V tuto chvíli 

 



 

 

 Do cvičení schválně

Měla by se tímto způsobem alespo

vypětí členů týmu.  

 

8.2. Hra „mimořádné 

 Tuto interaktivní techniku jsem za

nechal volně inspirovat [5]

přítomnosti a tématikou blíže k

 

Obrázek 7 -

 

 Skupinu rozdělíme do p

pozorovatele (není přesně ur

člověk, který podobnou hru už zná)

Vyhrává ten tým, který správn

vždy pro jednoho člena týmu. Sout

počet postižených obyvatel

logického základu a vzájemné vazby

ení schválně nezařazuji přestávky, aby navazovala jedna fáze za druhou. 

sobem alespoň částečně simulovat časová náročnost a psychické 

Hra „mimořádné události“ 

Tuto interaktivní techniku jsem zařadil hned na začátek cvičení.

[5], kde se hra stáčí více do minulosti. Námě

ítomnosti a tématikou blíže k práci krizového štábu.  

- Motivační úvod ke hře "mimořádné události"

líme do pětičlenných týmů. Každý tým může

esně určeno, kdo by měl tímto pozorovatelem být, m

k, který podobnou hru už zná), který sleduje vývoj hry a zapisuje své poznámky

Vyhrává ten tým, který správně odpoví na otázky. Níže uvedené odstavce 

lena týmu. Soutěžícím je nutno vysvětlit, že události, rozložení m

et postižených obyvatel a vzniklé škody jsou vybrány náhodně

a vzájemné vazby. V případě hledání souvislostí 
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estávky, aby navazovala jedna fáze za druhou. 

čnost a psychické 

čení. Při tvorbě jsem se 

í více do minulosti. Námět jsem převedl do 

 

ádné události" 

ůže mít navíc k sobě 

l tímto pozorovatelem být, může to být 

a zapisuje své poznámky. 

Níže uvedené odstavce informací jsou 

tlit, že události, rozložení měst, 

a vzniklé škody jsou vybrány náhodně, bez jakéhokoliv 

 by nikdo k řešení 



 

 

nedospěl. V příloze je uveden arch pro pozorovatele cvi

zaměřit na: 

a) úkolové procesy: 

a. jednání podporující efektivnost týmu,

b. jednání snižující efektivnost týmu a

b) interpersonální procesy:

a. jednání podporující 

b. jednání snižující efektivnost týmu.

 

Obrázek 

 

Informace pro osobu 1 

V sousední obci vedle Havíř

Při zemětřesení bylo postiženo 367 osob.

V jedné obci bylo postiženo 285 osob a hmotné škody jsou 15 mil. K

Jen jedna obec je situována na východní stran

Vedle obce postižené blackoutem je obec, které budou trvat likvida

V jedné obci bylo postiženo 367 osob a hmotné škody jsou 23 mi

 

 

je uveden arch pro pozorovatele cvičení. Ten by se m

jednání podporující efektivnost týmu, 

ednání snižující efektivnost týmu a 

rocesy: 

jednání podporující efektivnost týmu, 

jednání snižující efektivnost týmu. 

Obrázek 8 - Pravidla hry "mimořádná událost" 

sousední obci vedle Havířova bylo postiženo 348 osob. 

esení bylo postiženo 367 osob. 

obci bylo postiženo 285 osob a hmotné škody jsou 15 mil. Kč 

Jen jedna obec je situována na východní straně. 

lackoutem je obec, které budou trvat likvidační práce 18 hodin.

jedné obci bylo postiženo 367 osob a hmotné škody jsou 23 mil. Kč. 
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ení. Ten by se měl v průběhu hry 

 

 

ční práce 18 hodin. 
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Informace pro osobu 2 

V Horní Suché je postiženo 348 osob. 

V jedné obci byla škoda vyčíslena na 21 mil. Kč a sousední obec zasáhla větrná smršť. 

Jedním z vašich skupinových úkolů je určit, která obec bude provádět likvidační práce 25 

hodin. 

Jedna obec byla zasažena blackoutem a v sousední vesnici bylo zasaženo 263 osob. 

Obce jsou uspořádány do půlkruhu, jedna vedle druhé. 

Jedním z vašich skupinových úkolů je rozhodnout, která mimořádná událost zasáhla 

Těrlicko. 

 

Informace pro osobu 3 

V každé obci jsou materiální škody jiné.  

V Albrechticích se udály sociální nepokoje. 

V jedné obci jsou odhadované škody vyčísleny na 23 mil. Kč a likvidační práce na dobu 72 

hodin. 

Povodně a větrná smršť byly v sousedních vesnicích. 

V každé obci je jiný počet zasažených osob. 

V jedné obci jsou odhadované škody vyčísleny na 13 mil. Kč a likvidační práce na dobu 48 

hodin. 

 

Informace pro osobu 4 

Vaše skupina má méně než 3 úkoly. 

Pouze jedna obec je na západní straně. 

V obci, kde bylo zasaženo 348 osob, jsou škody odhadovány na 13 mil. Kč. 

Každá obec odhaduje délku likvidačních prací na jinou dobu. 

Na východ od Bludovic je obec s 310 postiženými obyvateli. 

Obec postižená větrnou smrští je jediná na západním konci. 

 

Informace pro osobu 5 

Větrná smršť postihla 285 osob. 

Nejsevernější obec odhaduje škodu na 13 mil. Kč 

Ve dvou sousedních obcích byla odhadována škoda na 20 a 13 mil. Kč. 

Po povodních se odhadují likvidační práce na 52 hodin. 

Všechny obce nesou jiná jména. 

Škody způsobené blackoutem jsou odhadovány na 13 mil. Kč. 



 

 

 Hra je ukončena správnými odpov

limitu 40 minut. Na následném snímku promítneme správné vy

soutěžící srovnat se svými odpov

 

 Správné odpovědi jsou tedy tyto:

1) Která obec bude provád

2) Která mimořádná událost postihla T

 

Obrázek 9 - Správné 

 

 Po ukončení této fáze hry p

by měli rozebrat svou roli a

pozorovatel (pokud byl někdo do hry vybrán). Ten svým nezaujatým pohledem „zven

může účinně vyřešit nezodpov

spory. Celou diskuzi podpo

nenásilně moderovat a rozvíjet. 

 

ena správnými odpověďmi od všech týmů, nebo uplynutím 

limitu 40 minut. Na následném snímku promítneme správné vyřešení, aby si ho mohli 

žící srovnat se svými odpověďmi.  

ědi jsou tedy tyto: 

terá obec bude provádět likvidační práce po dobu 25 hodin – Horní Bludovice

ádná událost postihla Těrlicko – Zemětřesení  

Správné řešení zadání hry „Mimořádné události

ení této fáze hry přichází další, neméně důležitá, diskuze v

li rozebrat svou roli a dynamiku týmu. Podstatnou roli hraje v

pozorovatel (pokud byl někdo do hry vybrán). Ten svým nezaujatým pohledem „zven

ešit nezodpovězené otázky uvnitř týmu, popřípadě 

spory. Celou diskuzi podpoříme promítnutím snímku s otázkami, které ji pom

 moderovat a rozvíjet.  
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, nebo uplynutím časového 

řešení, aby si ho mohli 

Horní Bludovice 

 

ádné události" 

ležitá, diskuze v týmu. Členové 

dynamiku týmu. Podstatnou roli hraje v tuto chvíli i 

kdo do hry vybrán). Ten svým nezaujatým pohledem „zvenčí“ 

ě urovnat vznikající 

otázkami, které ji pomůžou 



 

 

Obrázek 

 

8.3. Určení role v

  

 

Obrázek 10 - Otázky k diskuzi ke hře „MU“ 

Určení role v týmu 

Obrázek 11 - Týmové role 
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 V páté kapitole, mimo jiné, popisuji týmové role a jejich devět podob. Každá je pro 

komplexnost týmů v něčem vhodná. V předešlé hře došlo na reálné fungování týmu a při 

„hraní“ se zajisté alespoň trochu projevilo, jaké kdo zastává role. Abychom se více a 

konkrétněji v týmu poznali, je zde zařazen test. Tento test je kompletně převzat od 

Bělohlávka [2]. 

 Účastníci dostanou archy s tabulkami (viz příloha 2). Zde jsou v tabulkách uvedeny 

otázky, na které respondent odpovídá zakřížkováním správné odpovědi v příslušném 

políčku. Po dokončení provedeme zápis bodů do vyhodnocovací tabulky a následně 

zapíšeme dílčí součty u jednotlivých rolí (viz Příloha 3).  

 

 Vyhodnocení: 

 

a) Přidělíme odpovídající body: 

a. odpověď NE je hodnocena 0 body, 

b. odpověď ZČÁSTI je hodnocena 1 bodem, 

c. odpověď ANO je hodnocena 2 body. 

 

b) Vepíšeme body do tabulky a sečteme řádky.  

Tabulka 3 – Dílčí součty pro vyhodnocení týmových rolí 

 

A B C D E F G součet role 

1. 10. 19. 28. 37. 46. 55.  inovátor 

2. 11. 20. 29. 38. 47. 56.  vyhledávač 

3. 12. 21. 30. 39. 48. 57.  koordinátor 

4. 13. 22. 31. 40. 49. 58.  formovač 

5. 14. 23. 32. 41. 50. 59.  vyhodnocovatel 

6. 15. 24. 33. 42. 51. 60.  týmový pracovník 

7. 16. 25. 34. 43. 52. 61  realizátor 

8. 17. 26. 35. 44. 53. 62.  dokončovatel 

9. 18. 27. 36. 45. 54. 63.  specialista 



 

 

 Po závěrečném souč

že hráči mohou být dominantní ve více rolích. Ovšem m

vynikat v žádné roli.  

 Pro lepší představu složení týmu m

zakreslovat pomocí různých barev. Tím 

rolí v krizovém štábu. Při ideálním rozložení by v

 

Obrázek 

 

 Po tomto testu je vhodné za

program. Opět nabádám k

cvičící v mírném stresu.  

 

8.4. Start cvičení „VELKÁ VLNA

 Námět této manažerské hry

důležité, jak rozehru pro krizový štáb „režisér“ cvi

ném součtu vyneseme čísla do vyhodnocovací tabulky. Je nutno dodat, 

i mohou být dominantní ve více rolích. Ovšem může se tak

edstavu složení týmu můžeme výsledky jednotlivých 

zných barev. Tím získáme grafickou představu o složení týmových 

ři ideálním rozložení by v týmu měly být zastoupeny všechny role.

Obrázek 12 - Vyhodnocovací tabulka týmových rolí

Po tomto testu je vhodné zařadit kratší přestávku a připravit se tak na další 

t nabádám k tomu, aby přestávka byla opravdu krátká. 

Start cvičení „VELKÁ VLNA“ 

t této manažerské hry jsem řešil v přípravné fázi cvičení. V

ležité, jak rozehru pro krizový štáb „režisér“ cvičení provede. 
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vyhodnocovací tabulky. Je nutno dodat, 

že se také stát, že nebudou 

žeme výsledky jednotlivých členů týmu 

edstavu o složení týmových 

ly být zastoupeny všechny role. 

 

Vyhodnocovací tabulka týmových rolí 

ipravit se tak na další 

estávka byla opravdu krátká. Abychom udrželi 

čení. V tuto chvíli je 



 

 

 

 

 

Obrázek 

Obrázek 13 - "Rozehrání" námětu 

Obrázek 14 - Časová osa do zasedání KŠ I 
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Obrázek 

 

 Tímto způsobem jsou 

vývoji události.  

 K dalším podrobnostem

a) předpokládaný dopad zvláštní povodn

zasažených osob, charakteristik

b) doba průchodu průlomové vlny obcí,

c) stav vyjednávání, 

d) zpráva o provedeném varování a vyrozum

e) situace o aktuálním vývoji evakuace, 

f) grafické zpracování se zaznamenáním místa události, vý

složek IZS a vymezeným katastrem obce Albrechtice.

 

 

Obrázek 15 - Časová osa událostí do zasedání KŠ II

sobem jsou členové štábu seznámeni s nejdůležitějšími body v

dalším podrobnostem, o kterých byli členové informováni, patř

edpokládaný dopad zvláštní povodně na obec Albrechtice (p

zasažených osob, charakteristika zasažené plochy), 

ůlomové vlny obcí, 

zpráva o provedeném varování a vyrozumění dvou obcí Albrechtic a Stonavy,

situace o aktuálním vývoji evakuace,  

zpracování se zaznamenáním místa události, výčtem a po

složek IZS a vymezeným katastrem obce Albrechtice. 
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asová osa událostí do zasedání KŠ II 

ějšími body v časovém 

patří: 

chtice (přibližný počet 

ní dvou obcí Albrechtic a Stonavy, 

tem a počtem zasahujících 



 

 

Obrázek 16

 

 Nyní je všechno potř

Tedy vytvářet návrhy a podklady pro rozhodnutí primátora m

 

Obrázek 

16 - Grafické zpracování s výčtem jednotek IZS

Nyní je všechno potřebné řečeno a můžeme nechat členy krizového štábu pracovat. 

et návrhy a podklady pro rozhodnutí primátora města.  

Obrázek 17 - Rozehra zvláštní povodně 

48 

 

tem jednotek IZS 

leny krizového štábu pracovat. 

 



 

 

Obrázek 

 

 Nastala nová situace, došlo ke

protržena. Jaké kroky uskute

 

8.5. Závěrečné zhodnocení

 Tato část je charakteristická zamyšlením se nad ukon

probrat jednotlivé kroky, kt

jestli to tak bylo správné, č

členů.  

 Těsně před ukončením cvi

Doufám, že takto pojaté cvi

praktické zkušenosti využijí nejen v

ve všech mezilidských vztazích

 V této závěrečné fázi jsem se setkal s

štábu. Jaké můžou být objektivní kritéria pro toto hodnocení

ideálně uskutečněných úkol

Měřením jednotlivých úseků

možnost hodnocení.  

Obrázek 18 - Grafické zpracování průlomové vlny

situace, došlo ke kritickému vývoji a hráz přehrad

protržena. Jaké kroky uskuteční krizový štáb nyní?  

Závěrečné zhodnocení cvičení 

ást je charakteristická zamyšlením se nad ukončeným cvič

probrat jednotlivé kroky, které krizový štáb navrhl. Provést jejich analýza a vyhodnocení, 

jestli to tak bylo správné, či nikoliv. Zde záleží na zkušenostech a vzdě

končením cvičení by mělo dojít ke komplexnímu

cvičené bude členy krizového štábu vnímáno pozitivn

zkušenosti využijí nejen v práci, ale taktéž ve svém soukromém život

ve všech mezilidských vztazích.  

né fázi jsem se setkal s problémem, jak hodnotit práci krizo

žou být objektivní kritéria pro toto hodnocení? Měl by to být nap

ných úkolů nebo by se práce hodnotila podle č

ením jednotlivých úseků práce štábu? Může existovat ještě úplně jiný úhel pohled
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lomové vlny 

řehrady byla explozí 

eným cvičením. Měly by se 

navrhl. Provést jejich analýza a vyhodnocení, 

i nikoliv. Zde záleží na zkušenostech a vzdělání jednotlivých 

lo dojít ke komplexnímu zhodnocení. 
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 Hledání řešení v této oblasti je zvlášť náročný problém, který svou charakteristikou 

a rozsahem přesahuje zadání mé diplomové práce. Proto se mu nevěnuji, ale vytvoření 

jakési metodiky pro hodnocení práce krizového štábu by se mohlo stát zajímavým 

námětem pro další práci. 
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9. ZÁVĚR 

 Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit návod, jak zařadit do přípravy krizových 

štábů manažerské hry. Při zamyšlení nad pojmem manažerské hry se dostáváme k úvahám 

o jakési simulační hře. Ale pojem je širší a poskytuje nám dostatečné pole působnosti. 

 Teoretickou část své práce jsem rozdělil do více kapitol. V jedné kapitole se 

zabývám krizovými štáby: legislativou, důvodem vzniku a náplní jejich práce. Protože 

krizový štáb funguje na různých úrovních, zaměřil jsem se na krizový štáb určené obce. 

Touto obcí je statutární město Havířov.  

 V následné kapitole se zabývám teambuildingem neboli výstavbou týmu. Věnuji se 

týmu jako takovému, jeho struktuře a různým týmovým rolím. Dále věnuji pozornost 

osobě vedoucího týmu a vzájemné komunikaci uvnitř skupiny. Po definicích týmu se 

rozepisuji dál o týmové práci. Především mě zajímá synergický efekt týmové práce a 

jednotlivé vývojové fáze týmové práce.  

 Hra je zajímavý fenomén, jak se shodují všichni, kteří se jej snažili pojmout a 

teoretizovat. Hry jsou také v mé práci obsaženy v různých formách. Způsobů teoretického 

pojetí her je několik. Pokusil jsem se vybrat všeobecně nejuznávanější a dle něj 

charakterizovat a kategorizovat hry.  

 V další části své práce se věnuji přípravě a realizaci cvičení, ve kterém využívám 

manažerské hry. Přípravná fáze je důležitá. Zmiňuji se o prvcích přípravy cvičení. Jedná se 

jak o oblast „rozehry“, tedy jak je uvedeno cvičení pro členy krizového štábu, tak o oblast 

samotného technického a dokumentačního zabezpečení. 

 V poslední kapitole popisuji jednotlivé konkrétní kroky pro „režiséra“ cvičení. Pro 

lepší průběh jsem vytvořil prezentaci, která slouží k provedení účastníků celým cvičením. 

Tato příprava štábu je rozdělena do více částí. V první části se hraje hra zaměřená na 

komunikaci v týmu. Bez správné komunikace je cesta k dobrému výsledku ve hře obtížná. 

Na závěr hry je připravena zpětná vazba, pomocí které se hráči zamyslí nad svou 

komunikací a případnými problémy v ní. Následuje test, ve kterém si jednotlivci otestují 

své role v týmu. Výsledek si mohou porovnat s reálným průběhem předešlé hry. A na 

závěr následuje cvičení na téma zvláštní povodně. Scénář cvičení je rozdělen tak, aby 

členové krizového štábu cvičili ve dvou fázích. První je „před protržením hráze“ a pak 

následuje fáze „po protržení“. 

 Cvičení je náročné i v tom, že mezi jednotlivé fáze nejsou zařazeny zbytečné 

přestávky, a tak je simulována psychická náročnost práce krizového štábu.  
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 Rovněž si myslím, že má práce je v praxi dobře využitelná. V tomto směru bych 

rád upozornil na prezentaci, kterou přikládám. Podklady jsou zpracovány tak, že je 

můžeme okamžitě využít a cvičení provést.  

 Závěrem musím konstatovat, že tvorba mé diplomové práce mi značně rozšířila 

pohled na problematiku teambuildingu a manažerských her.  
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10. SEZNAM ZKRATEK: 

 

BR Bezpečnostní rada 

EVA Evakuace 

HOPKS Hospodářské opatření pro krizové stavy 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IBC Integrované bezpečnostní centrum  

IZS Integrovaný záchranný systém 

KS Krizový stav 

KŠ Krizový štáb 

PČR Policie České republiky 

SOPIS Sektorové operační a informační středisko 

SPS Stálá pracovní skupina 

ŠVZ Štáb velitele zásahu 

ZZS Zdravotní záchranná služba 
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