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1. Úvod 

Dnešní turbulentní prostředí nutí podniky neustále reagovat na potřeby tržního prostředí. 

Hlavním prvkem, který lze momentálně rozvíjet, jsou zaměstnanci společnosti a jejich 

osobnost. Spokojenost a funkčnost v personální oblasti zaručuje rozkvět podniku. Ideálním 

prvkem je personální audit, který pomocí zkoumání a analýz zaměstnanců v podniku 

přeskupuje a hledá efektivnější a vhodnější složení zaměstnanců, popřípadě týmu. 

  Právě proto bude bakalářská práce zaměřena na jednu část personálního auditu a to 

zkoumání vhodného uskupení členů v týmu. Trendem se stává moderní organizační struktura, 

která je schopna se měnit a vyvíjet. Možnosti růstu efektivity práce, na které je dnes založena 

ekonomika, je při direktivním způsobu řízení omezena. Zaměření se na individuální přístup 

k lidem je jedinou cestou, jak zvyšovat efektivitu práce v podnicích. Páteří podniků bude 

bezesporu týmová práce založená na dobrých mezilidských vztazích a vnitřní motivaci 

nezávislých jedinců, ochotných dobrovolně spolupracovat, aby společně dosáhli vyššího 

výkonu. 

Vhodného seskupení členů v týmu bude hlavním tématem této práce. Zkušeností 

s týmovou prací přibývá, ale neúspěšných projektů také. K tomu, aby byl projekt úspěšně 

dokončen, musí sestavení týmu vycházet z konkrétní situace v dané firmě. Velkou roli zde 

hrají faktory jako osobnost manažera, složení týmů, charakteristika úkolu a okolní i vnitřní 

prostředí, ve kterém se firma nachází. 

Cílem bakalářské práce je analýza současných rolí v týmu a navrhnutí nového 

efektivnějšího seskupení členů týmu v marketingové společnosti. 

Práce je rozdělená do dvou částí. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o týmové 

spolupráci, cílech týmu, stavbě týmu a jeho složení z hlediska rolí. V praktické části je 

provedena analýza týmových rolí v marketingové společnosti Data Servis – informace s.r.o. 

Společnost se zabývá rozsáhlou publikační, konferenční a přednáškovou činností. 

Výsledkem analýzy bude zhodnocení cílů týmu, se kterými se jeho členové identifikují a 

které je proto dokáží motivovat. Dále bude zjišťováno, zda složení týmu a rozdělení rolí 

umožňuje koordinaci a spolupráci.  
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Na závěr budou stanovena doporučení, která povedou ke zlepšení týmové spolupráce a 

k vyšší efektivnosti práce. 
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2. Teoretická východiska personálního auditu 

V teoretické část jsou popsány veškeré teoretické poznatky, které byly využívány v praxi a na 

kterých je celá bakalářská práce založena. Nelze aplikovat a dosáhnout efektivních výsledků, 

dokud není znám teoretický základ. 

 

2.1. Personální práce – personalistika 

Jedná se o část řízení organizace, která se zaměřuje na vše, co se týká člověka v pracovním 

procesu. Konkrétně se jedná o jeho získávání, formování, fungování, využívání, organizování 

a propojování jeho činností, výsledků práce, jeho pracovních schopností a pracovního 

chování, vztahu k vykonané práci, organizaci, spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiž se 

v souvislosti se svou prací stýká. Důležité je také jeho osobního uspokojení z vykonané práce, 

jeho personálního a sociálního rozvoje. Smyslem a cílem je tedy řízení lidských zdrojů.
1
 

 

2.2. Personální audit 

Mezi významné a moderní nástroje pro zjišťování stavu v řízení a fungování organizace 

s ohledem na řízení lidských zdrojů se řadí personální audit.    

Personální audit poskytuje objektivní analýzu, hodnocení činností a procesů ve společnosti, 

které se týkají kvality optimálního množství a efektivního využití lidských zdrojů v 

návaznosti na strategii a cíle společnosti. 

Pomocí personálního auditu lze zmapovat personální situaci firmy. Je možné se zaměřit i na 

práci jednotlivých zaměstnanců či týmů. Personální audit je zakončen předáním závěrečné 

zprávy zaměřené na problematické oblasti. Může se zaměřit rovněž na vzdělávání a motivaci 

jednotlivců i týmu. Nedílnou součástí závěrečné zprávy je hodnocení efektivity práce 

jednotlivých zaměstnanců, eventuálně návrhy na organizační změny. Personální audit je 

optimálním krokem pro přípravu firemního vzdělávání, přesně udává směr rozvoje 

zaměstnance v souladu s potřebami a požadavky pracovní pozice. Personální audit lze 

provádět pro celou společnost nebo jen pro její jednotlivé organizační složky.  

Personální audit poskytuje zaměstnavateli komplexní obraz o personální situaci uvnitř firmy. 

Slouží k identifikaci potenciálu jednotlivých pracovníků a týmů, k poznání jejich motivačních 

                                                           
1
KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 3. vyd. Managment press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. s.5 – 39. 
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struktur, ke stanovení jejich rozvojových možností a ke vzájemnému porovnávání 

jednotlivých pracovníků v různých kritériích. Výstupem je i síť mezilidských komunikačních 

vazeb mezi pracovníky. 

V závěru procesu je zaměstnavateli doporučen další směr jednotlivých pracovníků a návrh na 

utvoření pracovních týmů. 

Výsledky personálního auditu pomohou efektivněji naplnit strategii společnosti v oblasti 

plánování, rozvoje lidských zdrojů a personální politiky. Dále zvýšení spokojenosti 

zaměstnanců, a tedy i vyšší efektivitu práce.
2
 

Komplexní personální audit se skládá ze zodpovězení odpovědí na tyto nejčastější otázky: 

 Kolik pracovníků je třeba mít ve firmě, aby zastali současný objem práce (případně 

plánované snížení, či zvýšení objemu zakázek)? 

 Kdo z pracovníků je ideální pro danou pracovní pozici? 

 Jak je nastavený personální systém ve firmě?
3
 

Celý proces se skládá z následujících kroků, které jsou také přehledně znázorněny v grafu 

2.1.: 

1. Identifikace cíle (rozhory se zadavateli, dohodnout a stanovit cíle SMART) 

2. Analýza současného stavu (výběr vhodných technik a metodik pro přípravu auditu 

(dotazník, podklady pro řízené rozhovory, sběr potřebných informací atd.) 

3. Identifikace slabin (popsání a upozornění na nedostatky v procesech, využívání 

potenciálu lidí, využívání lidí s nesprávnými dovednostmi, vlastnostmi a znalostmi, 

nedostatečné komunikace apod.) 

4. Návrh opatření ke zlepšení (závěrečná zpráva obsahuje kromě popisu a konstatování 

stavu i návrhy na zlepšení) 

5. Implementace – podpora v implementaci (obsahuje projednání výsledků personálního 

auditu a přijetí účinných opatření pro zlepšování, návrh způsobu zapojení pracovníků 

do změn, pomoc při vedení rozhovorů s pracovníky, apod. 

                                                           

2 Www.praceabrigady.info [online]. 2007 [cit. 2011-04-21]. Personální audit. Dostupné z WWW: 

<http://www.praceabrigady.info/personalaudit.php>. 

3
 Www.gnostika.cz [online]. 2011 [cit. 2011-04-21]. Komplexní personální audit. Dostupné z WWW: 

<http://www.gnostika.cz/inpage/personalni-audit/>. 
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Graf 2.1. Proces personálního auditu 

  

Zdroj: Www.gnostika.cz [online]. 2011 [cit. 2011-04-21]. Komplexní personální audit. Dostupné z WWW: 

<http://www.gnostika.cz/inpage/personalni-audit/>. 

 

2.3. Tým 

Tato bakalářská práce se zabývá personálním auditem, zvláště utvořením efektivního týmu. 

Proto budou další řádky věnovány problematice týmu. 

 

Tým je jasně definovaný celek spolupracujících lidí s časově omezeným úkolem, limitovanou 

velikostí, jasnými pravidly a rolemi a s charakteristickým procesem práce. Všichni členové 

jsou si rovni a usilují o společný cíl. Optimální velikost týmu se pohybuje v rozmezí 5 až 9 

osob. Tým je specifický klimatem důvěry, otevřenosti, podpory a přátelskou atmosférou. 

Správně sestavený pracovní tým je klíč k úspěchu, bohužel toho nelze dosáhnout bez 

minimálně základních znalostí psychologie osobnosti. 

 

Výhody týmové práce 

- Tvořivější než jednotlivci 

- Snadněji se rozpoznávají a odstraňují chyby 

- Zvyšuje se ochota k riziku, neobvyklým řešením a originalitě 

- Zmírňují se extrémní názory a řešení 

- Prohlubuje se informační základna 



6 
 

- Usnadňuje celkovou organizaci práce 

- Má výchovný dopad na mladší spolupracovníky 

- Vytváří podmínky pro rozvoj všech členů 

 

Nevýhody týmové práce 

- Může vést k nereálnému optimismu v týmu ve smyslu dosažení výsledku 

- Přeceňování jednoty vlastního týmu 

 

V tuto chvíli budou vysvětleny základní pojmy vztahující se k týmu.
4
 

 

Teambuilding 

V současné době se pod slovem teambuilding míní jakákoliv aktivita, která se děje ve skupině 

přes narozeninovou párty, outdoorové kurzy až po týmový assesment. Pro podporu 

teambuildingu existují i externí společnosti, které se zabývají vzděláváním, tmelením anebo 

aktivním odpočinkem. 

 

Týmová práce 

Výsledky týmové práce jsou ovlivněny objektivními a subjektivními skutečnostmi. Mezi ty 

objektivní podmínky patří: velikost týmu, profesní, demografická a kvalifikační struktura, čas, 

charakter pracovního úkolu a stanovené cíle. 

 

Pozice a role v pracovním týmu 

V týmech nebývají jednotlivé pracovní pozice předem definovány, ale velice rychle a 

spontánně se vytvoří struktura sociálních vztahů založená na postupném přebírání pracovních 

pozic jednotlivými pracovníky. Tento proces je nezbytný a mnohdy na něm závisí celkový čas 

potřebný k provedení úkolu. 

 

Každý tým musí obsahovat především tyto tři funkce (G. Scheibel), které si jednotliví členové 

„rozdělí“ podle svých odborných a sociálních kompetencí: 

- Funkce orientovaná na dosažení věcného cíle (sdílení společných cílů) 

- Funkce analytická a kontrolní (společná řeč a jazyk) 

- Funkce udržující tým (vyvážená orientace na vztahy a úkoly) 

                                                           
4
 ZAHRÁDKOVÁ, E. Teambuilding. 1. vyd. Portál, 2005. 173 s. ISBN 80-7367-042-9. 
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Aby tým dosáhl úspěchu, je nutné, aby všichni členové týmu prokazovali dostatečný stupeň 

sebepoznání a sebekritičnosti. Postupem času se formují další role, které vznikají z aktivity 

jednotlivců a pomáhají k dosažení cílů týmu. 

K docílení tohoto stavu může napomoci jak správný výběr lidí do pracovního týmu, tak 

činnost vedoucího pracovníka. Při sestavování týmu je třeba vyjít z důsledné komplexní 

znalosti jednotlivých jeho členů, je třeba brát v úvahu nejen jejich přednosti, ale i nedostatky. 

V praxi je nutné dbát na to, aby se přednosti i nedostatky jedinců vzájemně doplňovaly, a aby 

měl každý pracovník dostatek prostoru k uplatnění a rozvoji svých silných stránek. 

Při práci v týmu se odpovědnost rozšiřuje. Na jednu věc myslí více lidí z různých stran 

pohledu. 

 

Tým versus Pracovní skupina 

V týmu neexistuje vnitřní organizační struktura. Jediným projevem organizace je 

jmenování vedoucího týmu. Tato pozice většinou bývá obsazena až na základě rozhodnutí 

členů týmu, ale může jít i o jediný vnější zásah. Všechny ostatní funkční charakteristiky týmu 

vznikají neformálně až v průběhu jeho vlastní činnosti. 

Tým podává společný výkon a společně se zodpovídá za výsledky. 

Tým bývá vytvořen k vyřešení jednotlivého problému a po dosažení se rozpadá. Pokud se 

ukáže, že byl daný tým efektivní, je možné v stávajícím složení členů pokračovat i ve 

spojitosti s dalšími projekty.
5
 

 

V pracovní skupině jsou velmi přesně popsána jednotlivá pracovní místa, z kterých plynou i 

příslušné povinnosti, pravomoci a odpovědnosti. Předem jsou určeny formální horizontální 

i vertikální mocenské a kooperační vztahy. 

 

Vytváření týmové práce plní řadu věcných, obsahových, ale i sociálně psychologických 

funkcí. Z tohoto důvodu je velmi důležitý pečlivý výběr pracovníků. Nejedná se jen o jejich 

odborné znalosti, pracovní a životní zkušenosti, ale minimálně i o stejný podíl osobnostního 

profilu každého potenciálního člena týmu. 

                                                           

5
 ZAHRÁDKOVÁ, E. Teambuilding. 1. vyd. Portál, 2005. 173 s. ISBN 80-7367-042-9. str. 20. 
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Existuje řada specialistů, jejichž odbornost, pracovní nasazení a výkon jsou skutečně 

mimořádné, ale jejich schopnost, ochota a komunikativnost ke spoluprácí jsou velmi 

problematické. 

Mnohem problematičtější jsou však pracovníci, kteří mají potřebu se před kolektivem 

předvádět a upozorňovat na sebe i za cenu osobních konfliktů. 

V pracovním týmu by měli být zastoupeni reprezentanti širokého spektra profesní, funkční, 

demografické i osobnostní struktury. 

Při vytváření týmu je vhodné přihlížet i k vzájemným sympatiím či antipatiím mezi členy 

týmu. Jmenování vedoucího by na tyto aspekty také mělo brát ohled. 

V praxi se tento výběr zakládá na přímých dotazech členům zvolené skupiny a na jejich 

jednoznačných a neanonymních odpovědích. Otázek bývá jen několik (obvykle 2 až 5), např.: 

S kým byste nejraději spolupracovala při řešení daného problému? Kdo vám obvykle nejvíce 

komplikuje společnou práci? Koho byste zvolila vedoucím týmu?, a podobně. Pro zpracování 

odpovědí je ideální grafické zobrazení, které zobrazuje kromě četnosti i převažující směry 

voleb. U této rychlé metody je nutné vymezit hranice skupiny a předem musí být stanoven i 

počet výběrů. Celý test je vhodné provést tak, aby se účastníci ani později nedozvěděli o 

skutečnostech kdo, koho a v jaké souvislosti volil. 

 

Pokud se tým neskládá minimálně z 5 osob, mohou vznikat konfliktní vztahy vůči 

jednotlivci. Pokud překročíme maximální stanovený limit členů v týmu, je pravděpodobné, 

že se začnou tvořit koalice, jejichž výsledný efekt by byl nedostačující, komunikace by se 

stala obtížnější a míra vlastní seberealizace nižší. 

Velmi důležitým bodem je složitost řešeného problému. Týmová práce je velmi efektivní, 

pokud má řešit složité úkoly, kdy využíváme různých úhlů pohledu a hodnotících soudů. 

Pokud řešení akceptuje jen jedinou cestu k vyřešení, není vhodné pro řešení týmem. 

Týmová práce je neustálým procesem učení mezi členy týmu a to vyžaduje výraznou kulturu 

diskuse a tolerance. Právě tyto podmínky jsou mnohdy bariérou při využívání týmové práce. 

Případné chyby mohou eliminovat vnější pozorovatelé a kritici. 

 

 

2.3.1. Belbinovy týmové role  

Podle autora testu tým dobře funguje, je-li v něm zastoupeno všech 9 rolí. Každý člen týmu 

má většinou několik rolí v různé intenzitě. Účelem při sestavování týmu je vybrat 

zaměstnance tak, aby zastoupení jednotlivých rolí v týmu bylo vyvážené. 
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Jednotlivé role v týmu: 
6
 

1. Inovátor – chrlič, myslitel: 

a. tvořivý, využívající své fantazie, intelektu, znalostí, intuice a imaginace, 

individualista, vážný, nekonvenční. 

b. tendence podceňovat praktické detaily a konvence, má „hlavu v oblacích“. 

c. je často zakladatelem firem, tvůrce nových produktů, procesů a teorií. 

2. Vyhledávač zdrojů – schránil: 

a. jedná se většinou o extroverty, kteří mají velmi dobré komunikační vlastnosti a 

umí vyhledávat nové příležitosti a kontakty. 

b. potřebuje být ostatními chválen a povzbuzován, pokud tomu tak není, ztrácí 

motivaci, má tendence k povrchnosti, rychle ztrácí počáteční zájem. 

c. vyhledává příležitosti, informace a navazuje kontakty. 

3. Koordinátor – předseda: 

a. je schopný směřovat ostatní ke společnému cíli, má respekt, rozpozná kvality 

jednotlivých členů, je klidný, sebejistý, umí se ovládat. 

b. občas má konflikty s formovači. 

c. vede lidi s rozdílnými znalostmi a povahami. 

4. Vyhodnocovač – rejpal, kontrolor: 

a. má schopnost kritického myšlení, málokdy se mýlí, věcný, neemocionální, 

opatrný. 

b. je pomalejší, často příliš kritický, využívá analyticko-logické myšlení více než 

emoce, schází mu inspirace a schopnost motivovat lidi. 

c. analyzuje problémy, hodnotí návrhy, nápady a řešení, má bystrý úsudek, je 

důsledný. 

5. Formovač – rejža: 

a. rád vede ostatní, je to akční typ, je asertivní, soutěživí, napjatý, dynamický 

vynalézavý. 

b. tvrdohlavý, většinou extrovert, má sklon reagovat velmi emocionálně, často je 

v konfliktu, je náchylný k projevům podráždění a netrpělivosti, má sklon 

provokovat a urážet ostatní. 

                                                           
6
 VAJNER, L. Výběr pracovníků do týmu. 1. vyd. Grada Publishing, 2007. 112 s. ISBN 978-80-247-1739-5. s. 42. 
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c. dobrý manažer v období krize – dokáže vytvářet silný tlak a soutěživé 

prostředí, nebojí se podniknout nepopulární patření. 

6. Týmový pracovník – hasič: 

a. stmelovač týmu, mírný, přátelský, vnímavý, diplomatický, dokáže naslouchat 

druhým a vnímat je – má zájem o ostatní. 

b. může být nerozhodný v kritických situacích, nedokáže jasně prezentovat svůj 

názor, nemá rád konflikty a dokonce se jim vyhýbá. 

c. lidé pod jejich vedením velmi dobře spolupracují, zabraňuje konfliktům. 

7. Realizátor – tahoun: 

a. Je to praktik, žije v realitě, systematicky pracuje, má organizační talent, vždy 

dělá to, co se musí udělat, je konzervativní, „čitelný“, spolehlivý, loajální, má 

smysl pro povinnost, je pracovitý. 

b. často postrádá spontánnost, na členy v týmu působí přísně, je nepružný, odmítá 

nové myšlenky a věci. 

c. je užitečný pro svou spolehlivost a organizační schopnosti, má praktický 

úsudek, smysl pro disciplínu. 

8. Dotahovač: 

a. je zaměřen na detail, vše dělá až do konce, je svědomitý. 

b. je úzkostný, introvert, má sklony k pedanterii, je netolerantní k náhodným 

řešením, má tendence zveličovat malé problémy, nerad deleguje. 

c. je nedocenitelný, pokud úkoly vyžadují velkou koncentraci a vysoký stupeň 

přesnosti, prosazuje naléhavé úkoly, dodržuje termíny a harmonogramy. 

9. Specialista: 

a. má expertní znalosti a dovednosti ve vlastní specializaci, je zaujatý pro věc, 

iniciativní. 

b. má problémy s komunikací, projevuje nezájem pro ostatní, nechápe potřeby 

ostatních, nepovažuje se za součást týmu. 

c. má nezastupitelnou úlohu pro své znalosti a dovednosti. 

 

Není nutné, aby byl tým složen vždy z 9 členů. V praxi dokáže většina lidí zastávat 2 – 3 

funkce. Pokud vedoucí týmu dokáže skloubit a využít přednosti lidí a zároveň eliminovat 

jejich slabé stránky, může se bez některých rolí prakticky obejít. Hlavním cílem není 

zastoupení všech týmových rolí za každou cenu, ale spíše to, aby se jednotliví členové 

dokázali vhodným způsobem doplňovat a vzájemně si vycházet vstříc. 
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Jednou z „postradatelných“ rolí může být myslitel čili nositel tvůrčího myšlení a 

imaginace. Jeho absenci v týmu lze úspěšně kompenzovat systematickým stimulováním a 

využíváním tvůrčího potenciálu celé skupiny prostřednictvím brainstormingu a podobných 

metod. Roli specialisty může nahradit v případě potřeby vnější expert či poradce. Role 

koordinátora je typicky nepostradatelnou rolí. 

Zastoupení všech týmových rolí v týmu ani zdaleka nezaručuje automatickou efektivitu a 

funkčnost. Každá osobnost je velmi individuální. Zde mohou být jednotliví členové 

přirovnáváni k dílkům puzzle, kdy nehledáme pouze vhodný tvar, ale i barvu. 

Manažer týmu by měl v jednotlivých stádiích řešení problému delegovat roli vedoucího týmu 

na jednotlivce, kteří jsou k tomu z hlediska stimulace a podpory žádoucích aktivit a postupů 

skutečně kompetentní. 

Čtyři hlavní kvality týmu jsou moc, výkon, nápady a vztahy. 

 

 

2.3.2. Skupinová dynamika 

Skupinová dynamika popisuje, co a jak moc ovlivňuje rychlost změn a vývoje ve skupině. 

 

Na skupinovou dynamiku má vliv: 

 Rychlost vývoje skupiny (dlouhodobější týmy mají pomalejší dynamiku) 

 Míra společných zážitků (čím více se spolupracovníci mezi sebou znají a mají 

společného, tím rychlejší je vývoj skupiny) 

  Styl vedení 

 Závažnost práce týmu a míra stresu 

 Styl řešení konfliktů 

 Složení týmu 

 Vztahy mezi členy před založením skupiny 

 Ambice a osobní cíle jednotlivých členů 

 

2.3.2.1. 7 fází skupinové dynamiky 

Jednotlivé publikace se v počtu fází skupinové dynamiky liší. Vybráno bylo nejpodrobnější 

členění, které bylo následně ještě doplněno o fáze, které chyběly. V Tabulce 2.1. jsou blíže 

popsány sociální a pracovní vztahy jednotlivých etap. 
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Taulka 2.1. – Sociální a pracovní vztahy jednotlivých etap skupinové dynamiky 

Etapa Sociální vztahy Pracovní vztahy 

Forming 
Nejistota, závislost na vedoucím, 

testování přiměřenosti sociálního chování 

Formulace pracovních cílů, 

volba metod práce, stanovení 

zásada pravidel práce v týmu 

Storming 

Obsazování sociálních rolí, konflikt mezi 

jednotlivci i mezi dílčími skupinami, 

řešení otázek moci, kontroly a disciplíny 

Polarizace názorů a stanovisek, 

odmítnutí sociální kontroly 

individuálních výsledků 

Norming 

Vzniká týmová soudružnost, uplatnění a 

respektování sociálních norem, vzniká 

vědomí  - MY 

Vzniká kooperace, věcné řešení 

úkolů, dosažení prvních cílů 

Performing 

Společné řešení interpersonálních 

problémů, flexibilní zvládnutí pracovních 

rolí, společná odpovědnost, přirozenost 

jednání 

Plná orientace na dosažení 

pracovních cílů, pozitivní 

výsledky, orientace na budoucí 

práci 

Adjourning 
Posilování všech pozitivních rysů týmové 

práce 

Snaha překonat v další prácí 

týmu počáteční chyby cílem 

týmovým tréninkem 

 

Zdroj: ZAHRÁDKOVÁ, E. Teambuilding. 1. vyd. Portál, 2005. 173 s. ISBN 80-7367-042-9., str. 51 – 66. 

 

Jednotlivé etapy skupinové dynamiky: 

1. Vznik (starting) 

2. Formování (forming) - orientace 

3. Bouření, krize (storming) - konfrontace 

4. Stabilizace, normování (norming) – utváření pravidel 

5. Výkon produktivita (performing) 

6. Udržení (adjourning) 

7. Uzavírání (closing) nebo 8. Oživení (refresh) 

 

Pokud se má něco ve skupině změnit, je třeba spolupracovat s celou skupinou. Když se 

spolupracuje pouze s některými jednotlivci, je velmi pravděpodobné, že se změny neprojeví, 

protože tlak ostatních členů skupiny bude působit zpět ke starým pravidlům. 

 

2.3.4. Vývojové stupně spolupráce  

Nejčastěji je uváděno následujících 5 vývojových stupňů spolupráce, jejich charakteristika je 

zřejmá již ze samotného názvu: 
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 Samotáři – sám proti všem: samotář má dojem, že vše zvládne sám a s vším si poradí. 

Lidí kolem jsou vnímáni jako rušitelé anebo soutěžitelé. 

 Parta – ti nejvěrnější: Lidé v úzkém kruhu, kteří se navzájem vybrali a ladí si natolik, 

že jsou odhodláni se navzájem podporovat. Tato skupina není příliš ochotná se měnit – 

tzv. stará parta. 

 Kmen- ti, kteří se potřebují: jedinci si uvědomují, že práce je natolik rozsáhlá a složitá, 

že se bez ostatních neobejdou. Tím se vytváří okruh se společným cílem, i když se 

mohou názorově lišit. Lidé jsou otevřeni změnám ve skupině i jejímu rozšíření (malé 

firmy, oddělení). 

 Společenství – ti, kteří se ovlivňují: Společenství vnímá souvislosti práce a společný 

cíl, i když k němu přispívají různě a jejich každodenní cíle mohou jít dokonce proti 

sobě. 

 Součást celku – sám se všemi: Jedinec si uvědomuje celkové souvislosti, svou 

jedinečnost, ale i jedinečnost ostatních. To, co dělá, dělá, jak nejlépe dovede a 

podporuje v tom i ostatní. Jedinec může spolupracovat s kýmkoliv. 7 

 

2.3.5. Rizikové chování ve skupině  

V průběhu času fungování skupiny se může vyskytnout rizikové chování v rámci skupiny. 

Mnohdy se nemusí ani jednat o slovní vyjádření, ale pouze o špatnou atmosféru a energii 

mezi jednotlivci, která může znehodnotit fungování skupiny jako celku.
8
 

 

Nejčastější druhy rizikového chování: 

 Hon na čarodějnice – hledání viníka (atmosféra opatrnosti a podezřívání, chyba je 

nepřijatelná, vyvolání pocitu viny). 

 řešení: nevylučovat lidi, ale postupy, zaměřit se na řešení, nikoli na zjišťování, kdo 

udělal chybu. 

 

 Nejde to – pesimismus (demotivace pracovníků, ztráta energie na obhajování, 

přemrštěná kritika se stane součástí týmu, …). 

 řešení: pracujte s návrhy řešení a jejich zlepšením, nikoli s námitkami, kudy to nejde. 

 

                                                           
7
 ZAHRÁDKOVÁ, E. Teambuilding. 1. vyd. Portál, 2005. 173 s. ISBN 80-7367-042-9., s. 91. 

8
 ZAHRÁDKOVÁ, E. Teambuilding. 1. vyd. Portál, 2005. 173 s. ISBN 80-7367-042-9., s 72. 
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 Zákopová válka – vnitřní agrese v týmu (nízká výkonnost týmu, velká fluktuace, 

rozvrácený tým vyčerpávající se v osobních sporech). 

 řešení: problém probíhá na osobní úrovni, je vhodné ho řešit s vnějším přispěním, 

deklarujte svou vůli k řešení i druhé straně, jasně a stručně sdělte, co je vaším cílem, 

co byste chtěli změnit, stanovte kroky reálné změny, velmi složité a často i nemožné 

řešit. 

 

 Skupinové myšlení – hlavně, aby nikdo nepřečníval (celý tým táhne za jeden provaz, 

avšak dosáhnou zcela jiného cíle, než byl ten původní. Přitom se všichni přesvědčují a 

utvrzují, že je to cíl správný a že dělají dobrou věc.). 

 řešení: nechte prostor pro kritické hlasy, zvažujte varianty řešení. 

 

 Socialismus – pasivita, schovávání se v davu. 

 řešení: jasně rozdělit odpovědnosti za jednotlivé úkoly a kroky, pracovat s jednotlivci, 

aby nenabyli dojmu, že v týmu nejsou vidět. 9 

 

 Chování, které blokuje řešení náročných situací: 

- Když se strany nechtějí dohodnout. 

- Když je někdo z týmu černá ovce. 

- Když je v týmu atmosféra sevřenosti a manipulace. 

 

2.3.6. Finanční ohodnocení týmu  

Vzhledem k charakteru týmové práce se osvědčuje stanovit jednotný základní minimální plat 

a nadtarifní složky vázat na dosažení věcných cílů, popř. na dobu jejich realizace. Vedoucí 

týmu by měl mít pravomoc rozhodovat o rozdělování těchto prostředků a jeho plat by měl být 

násobkem (předem stanoveným koeficientem) konečného průměrného platu všech členů 

týmu.
10

 

 

2.4. Metody použité v analytické části 

V této fázi by bylo ideální shrnout konkrétní metody, které jsou využívány v praktické části. 

Hlavním důvodem je přehlednost a bližší uvedení do problematiky. 

                                                           
9
 ZAHRÁDKOVÁ, E. Teambuilding. 1. vyd. Portál, 2005. 173 s. ISBN 80-7367-042-9., s. 72. 

10
 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 3. vyd. Managment press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. 
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2.4.1.Test emoční inteligence 

Emoční inteligence je souhrn emočních schopností – kompetencí.  Díky emoční  inteligenci 

jsme schopni dosahovat toho, co chceme, cítit se spokojeně a vycházet s lidmi v našem okolí i 

sami se sebou. V současnosti je emoční inteligence považována za jeden z klíčových faktorů 

ovlivňujících úspěch v životě, ovlivňuje naše vnímání života (např. schopnost prožívat štěstí), 

ovlivňuje důvěru ve vlastní síly, schopnost motivovat sebe sama a dosahovat toho, co chceme, 

stejně jako jednat s druhými lidmi. Při zhruba stejné inteligenci rozhodují o úspěchu v životě i 

ve škole emoční kvality. Emoční inteligenci se děti učí napodobováním. Dospělí lidé mohou 

emoční inteligenci zvyšovat tréninkem. 

Goleman, světově známý psycholog, testoval vysoce postavené manažery. Nejúspěšnější 

nebyli ti s nejvyšším IQ nebo hodnotnými vysokoškolskými diplomy, ale ti, kteří se 

dostávali do středu komunikačních sítí díky svým osobním kvalitám, nikoliv z důvodu své 

pracovní pozice. Emocionální inteligence se stává novým klíčem k úspěchu. Manažeři s 

vysokou emocionální inteligencí jsou schopni výborné komunikace s okolím, lépe motivují 

sebe i své podřízené, jsou schopni v týmu efektivně pracovat, lépe řeší krizové situace a v 

případě potřeby se jim dostává pomoci dříve než těm, jejichž EQ je nižší. 

Míra emoční inteligence v podstatě určuje, jak dokážeme využít svých znalostí a dovedností. 

Pokud jste nadprůměrně inteligentním člověkem, ale máte potíže se začleněním do 

společnosti, vaše šance prosadit se je podstatně nižší. Méně inteligentní, avšak sebevědomý a 

společenský jedinec Vás snadno předběhne. Nejdříve reagují emoce (vztek, strach, ale i 

radost…) a pak teprve rozum. Američtí personalisté s nadsázkou říkají, že lidé jsou přijímáni 

na základě IQ, ale povyšováni na základě EQ. 

 

 Struktura kvalit emoční inteligence je tvořena následujícími faktory: 

1. Schopnosti vztahující se k vlastní osobě 

1.1 Sebeuvědomění 

Schopnost orientovat se ve vlastních duševních pochodech a stavech, jistota preferencí, 

znalost vlastních možností, schopnost využití intuice. 

 Emoční sebeuvědomění: cit pro vlastní emoce a objektivní hodnocení jejich dopadu. 

 Sebedůvěra: sebejistota, vědomí vlastní ceny, možností a schopností. 



16 
 

 Reálné sebehodnocení: uvědomění si vlastních kladných a záporných stránek a jejich 

hranice. 

 

1.2 Sebeovládání 

Schopnost zvládat okamžité impulsy a emoce. 

 Schopnost inovace: schopnost dobře přijímat a navrhovat nové nápady, postupy, 

přístupy. 

 Přizpůsobivost: schopnost přiměřeně reagovat na změny. 

 Svědomitost: schopnost nést odpovědnost za vlastní chování i za pracovní výkon. 

 Spolehlivost: schopnost dodržování základních pravidel slušnosti a smysl pro fair 

play. 

 

1.3 Motivace k vyšším cílům 

Emoční tendence přímo vedoucí k vzestupu nebo ho přinejmenším usnadňující. 

 Ctižádostivost: snaha o zlepšení vlastní práce, zdravý perfekcionismus. 

 Optimismus: vytrvalost na cestě k cíli, ochota překonávat překážky. 

 Loajalita: ztotožnění se se záměry a cíli skupiny či organizace. 

 Iniciativa: schopnost se pohotově chopit příležitosti. 

 

2. Kompetence v oblasti mezilidských vztahů 

(Schopnost správně se v nich orientovat) 

2.1 Empatie 

Uvědomování si pocitů, potřeb a zájmů ostatních lidí. 

 Cit pro „politiku“ organizace, sledování tendencí: schopnost správně se orientovat v 

protichůdných emocionálních proudech uvnitř skupiny či organizace, cit pro 

proměnlivost mocenských vztahů. 

 Schopnost stimulovat osobnostní růst ostatních: vycítit, kdy je třeba povzbuzení či 

podpory k rozvinutí jejich schopností. 

 Snaha o rozvíjení a využití diverzity: dosažení vyšší výkonnosti týmu využitím 

rozdílností mezi jeho členy. 

 Pochopení: správný odhad pocitů a tendencí ostatních a schopnost a ochota k nim 

přihlížet, aktivně je ovlivňovat. 
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 Orientace na zákazníka: předvídání a správné rozpoznání jeho potřeb, snaha je 

uspokojit. 

 

2.2 Obratnost ve společenském styku 

Flexibilita, schopnost docílit žádoucí reakce ze strany ostatních. 

 Schopnost ovlivňovat: volba správné taktiky k získání souhlasu. 

 Schopnost komunikace: vysílání jasných a přesvědčivých signálů. 

 Schopnost spolupracovat: spolu s ostatními směřovat k vytčenému cíli. 

 Ochota ke změnám: podněcovat či organizovat prospěšné změny na pracovišti. 

 Schopnost zvládat konflikty: obratnost ve vyjednávání, urovnávání sporů. 

 Schopnost vytvářet vazby: podpora užitečných vzájemných vztahů ve skupině, 

schopnost přispět k jejímu stmelení. 

 Vůdčí schopnosti: schopnost nadchnout ostatní pro nějaký cíl, umět se postavit do 

čela; umění vést skupinu lidí. 

 Schopnost týmové práce: na různých úrovních prohlubovat týmovou spolupráci, 

kultivovat společné zaměření. 

 

Zřejmě nejdůležitější kvalitou z uvedeného přehledu struktury emoční inteligence je 

sebeuvědomování - umožňuje nám udržet si a prohlubovat určitou sebekontrolu. Význam této 

schopnosti pochopil již Aristoteles, který hovoří o „obtížné práci vůle“: „…Kdokoliv se může 

rozčílit - je to snadné,“ napsal v Etice Nikomachově, „ale rozzlobit se na správnou osobu, v 

přiměřeném stupni, v pravý čas, pro správný účel a správným způsobem - to není snadné…“ 

Význam sebevědomí a sebeuvědomování nám pomáhá odpovědět i na otázku, proč v případě 

porážky, neúspěchu, frustrace jsou někteří lidé schopnější se znovu „sebrat“ a pokračovat v 

plnění dalších úkolů - dokáží totiž přerušit okruh destruktivních nálad, jimiž jsou smutek 

spojený s nedostatkem odvahy; dokáží relaxovat; to působí na nálady účinněji, než zlost nebo 

úzkost. 

 

Poté, co se začalo více o emoční inteligenci hovořit a byl prokázán její zásadní význam pro 

úspěšnost v pracovních i mezilidských vztazích, se objevují i snahy její úroveň nějakým 

způsobem testovat, „měřit“. Problémem je, že se nejedná o jednu kvalitu, ale o jejich souhrn; 

dokonce jsou běžní lidé, kteří mají vysoce rozvinutou některou z těchto schopností, ale v 

jiných jsou slabší. 
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„Nelze brát průměr svých emocionálních dovedností,“ tvrdí harvardský psycholog profesor 

Jerome Kagan. „To je to, co je rovněž špatného v pojetí inteligence jakožto psychické 

schopnosti. Někteří lidé snášejí dobře vztek, ale neumějí zvládnout strach. Někteří lidé se 

neumějí radovat. Takže každá emoce musí být posuzována odlišně.“ 

Emoční inteligence přitom však není protikladem inteligence mentální. Někteří lidé jsou 

požehnáni velkou měrou obojím, některým je z obojího dáno nemnoho. Odborníci se nyní 

shodují, že mezi předpoklady pro úspěch zaujímá inteligence přibližně 20%, zbytek závisí na 

všem možném - od společenské vrstvy po náhodná nervová spojení. 

Z výcviku emoční inteligence se stává zejména v USA výnosný obchod. Tento výcvik má 

celkem racionální jádro. Mozkové struktury, které souvisí s emoční inteligencí, vývojově 

dozrávají až v adolescenci. Hlavně do této doby je lze významně ovlivňovat, pravděpodobně 

však i mnohem déle. Na rozdíl od mentální inteligence, která je především vrozená a 

výchovou ji lze ovlivnit jen málo, je tedy možno emoční inteligenci opravdu trénovat. 

Nadšení pro výcvik emoční inteligence se snaží brzdit vědci, kteří se jí systematicky zabývají. 

Yaleský psycholog Saloveyna jedné straně říká: „Miluji myšlenku, že chceme učit lidi, aby 

lépe rozuměli svému citovému životu, pomáhat jim dosahovat jejich cílů,“ ale vzápětí dodává: 

„To, s čím nesouhlasím, je výcvik v přizpůsobování se sociálnímu očekávání.“ 

Nebezpečí spočívá zejména v učení se emocionálním dovednostem v dětství – může to vést k 

tomu, že se děti naučí, že na jakoukoli existující situaci existuje „správná“ emocionální 

odpověď - smích na zábavě, pláč na pohřbech, klidné sezení v kostele. 

Problémem se stává morální pohled. Právě tak jako génius může využít svůj intelekt buď k 

tomu, aby bojoval s rakovinou, nebo k tomu, aby vyvinul smrtelný virus, může někdo s 

velkou schopností empatie využít této schopnosti jak k inspirování svých kolegů, tak k jejich 

zneužívání. Bez morálních hledisek, která by lidem určovala, jak svých schopností užívat, 

může být emocionální inteligence využívána jak pro dobro, tak pro zlo.
11

 

Tento test popisuje, nakolik procent jednotliví zaměstnanci vykonávají práci, jakou mají 

motivaci, schopnosti a jak dokáží využívat situací ve svůj prospěch. Na základě těchto 

výsledků na sobě mohou jednotliví zaměstnanci pracovat. Zřetelně vidí, dle procentuálního 

rozložení, které schopnosti využívají více a které méně.  
                                                           

11
 ANDRŠOVÁ, Stáňa . Www.rvp.cz : Březen, měsíc Emoční inteligence [online]. 1.3.2010, 1.3.2010 [cit. 

2011-04-21]. Metoodický portál RVP. Dostupné z WWW: 

<http://digifolio.rvp.cz/view/artefact.php?artefact=9483&view=1935>. ISSN 1802-4785. 
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Test se skládá z výroků, které jsou rozděleny do třech škál. U každého výroku musí 

respondent označit znaménko „+“ nebo „-„. Kladná znamená, že se zaměstnanec s daným 

výrokem spíše ztotožňuje, záporná definuje naprostý opak. Některé výroky jsou označeny 

křížkem. Respondenti neměli křížům věnovat žádnou pozornost. Těchto znamének se využívá 

jen při vyhodnocování testu. Suma znamének se v jednotlivých oblastech přepočte na 

procenta.  

 

Prvně se sčítají všechna kladná znaménka ve škále číslo I. Dále se sčítají všechna kladná 

znaménka, která jsou navíc označena křížkem. Kladná znaménka označená křížkem 

znázorňují hodnotu Kritického rodičovského já. Rozdíl mezi celkovým počtem „+“ v první 

škále a počtem „1“ u zakřížkovaných otázek této škály je hodnota Ochranitelského 

rodičovského Já.  

Počet všech kladných znamének v části II. vyjadřuje hodnotu Dospělého Já. 

V III. Části se postupuje obdobně jako v I. části, opět se tedy provádí celkový součet kladných 

znamének. Kladná znaménka s křížkem tvoří přirozené dětské já. Když se tato hodnota odečte 

od všech kladných znamének v této škále, je znám údaj vyjadřující Přizpůsobivé dětské Já.  

 

2.4.2. Belbinův test týmových rolí 

Tento rozsáhlý test charakterizuje jednotlivé členy skupiny a zařazuje tedy jejich osobnost 

mezi 9 rolí. Cílem je vytvořit efektivní tým. Nový tým by měl mít obsaženy všechny role, 

pokud možno ve vyvážených poměrech. Některé role jsou méně podstatné. Takovéto role se 

dají lehce vyeliminovat anebo doplnit externisty v případě potřeby. 

 

2.4.3. Doplňující otázky 

Doplňující otázky byly použity, aby se zjistila vzájemná sympatie mezi jednotlivými členy ve 

skupině. I kdyby byly splněny všechny teoretické normy, ale vzájemné vztahy kolísaly, 

nedalo by se pokračovat v týmové práci a veškeré předešlé testování a simulace skladby týmu 

by byly zbytečné. 
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3.  Aplikace personálního auditu na vybranou firmu 

V tuto chvíli bude provedena analytická část, která bude spočívat v aplikaci týmové analýzy, 

která zjistí, zda-li je sloení týmu efektivní a vhodné. Poté budou následovat návrhy a 

doporučení, která povedou k zefektivnění týmu v konkrétní společnosti.  

 

Nejprve je ale důležité představit společnost. 

 

3.1. Představení společnosti 

Společnost Data Servis – informace s.r.o. se sídlem v Sleské Ostravě patří mezi významné 

poradenské společnosti s působností v České a Slovenské republice. V oblasti výzkumu, 

kterým se celá společnost zabývá, pracuje více než 15 let a klade důraz na dlouholetou 

spolupráci s klienty a vzájemný růst. 

 

Společnost je součástí aliančního uskupení DATAgroup, které má za sebou 16letou historii. 

Každá z firem má svou specializaci. Společným jmenovatelem jsou procesy a činnosti 

marketingu na území České republiky, Slovenské republiky a Polska. 

 

Společnost úzce spolupracuje s odborníky z oboru ze zahraničí. Tato spolupráce umožňuje 

společnosti přístup k aktuálnímu světovému know-how, novinkám a trendům v marketingové 

oblasti. 

 

Jedná se o odborníky z těchto institucí: 

 University of Michigan, USA (Profesor Rajeev Batra, PhD.) 

 Vienna University of Economics and Business Administration (Prof. Dr. Günter 

Schweiger) 

 University of Zagreb, Chorvatsko (Profesor Mira Marusic) 

 University of Twente, Nizozemí (Prof. dr. Carla C. J. M. Millar) 

 Univerzity of Umea, Švédsko (Profesor Håkan Boter, Dr. Eklof) aj. 

 

Společnost je členem organizace ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing 

Research) a zaručuje v celém procesu sběru a zpracování dat striktní dodržování 

Mezinárodního Kodexu standardů pro výzkum, podle kterého postupuje ve své každodenní 

http://www.esomar.org/
http://www.esomar.org/
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činnosti více než 4000 členů ve více než 100 zemích. 

Společnot je také členem České společnosti pro jakost, uznávaného vzdělávacího centra 

pro získávání poznatků a šíření znalostí o managementu jakosti. 

Společnost zastává místo odborného konzultanta POPAI (Point of Purchase Advertising 

International). POPAI pomáhá svým členům efektivně využívat reklamu v místě prodeje. 

Představuje celosvětově téměř 2000 členů.
12

 

 

3.1.1. Organizace společnosti 

Hlavní slovo má vedení společnosti, které úzce spolupracuje s jednatelem společnosti. Jak je 

vidět z grafu 3.1. Organizace společnosti.  

 

Graf 3.1. Organizace společnosti 

 

 
 

 

Zdroj: interní podklady společnosti 

                                                           

12
 Http://www.data-servis.eu [online]. c2011 [cit. 2011-04-21]. Data Servis. Dostupné z WWW: 

<http://www.data-servis.eu>. ISSN 1802-4785. 
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Majitelka společnosti a také jednatelka, jsou na stejné úrovni.  Sekretariát, marketing a 

obchod, řízení projektů, personální oddělení, finance a právní oddělení je podřízeno ředitelce 

společnosti. Všechny tyto oddělení jsou na stejné úrovni. Právní oddělení je externí. V oblasti 

financí působí, kromě firemních zaměstnanců, také externí účetní a daňová poradkyně.  

Hlavní osoby, které zastupují majoritní funkce, jsou: ředitelka společnosti, office manager, 

project manager a dvě office asistentky. 

 

Řízení projektů tvoří supervizor a metodik a dále navazuje interní řízení projektu. Data jsou 

pořizována a kontrolována tazateli, operátory CC a externisty, jak lze vidět v grafu 3.1. 

Organizace společnosti. Shromážděná data jsou dále zpracovávána interními zaměstnanci. 

 

3.1.2. Popis  analyzovaného týmu 

Tým se skládá z analytiků a operátorů zpracování dat (6 osob), koordinátorek tazatelské sítě a 

call centra (3 osoby), externího pracovníka (1osoba) a zbylého zázemí společnosti (2 osoby). 

Pracovníci si jsou rovni, pouze 3 zaměstnanci zastávají vyšší pozice v porovnání se zbylými 

členy týmu. Jedná se o pozice v oblasti personálního oddělení, supervizor a metodik a interní 

řízení projektu. 

Obvykle pracují zaměstnanci ve dvou časově omezených skupinách. Členové jednotlivých 

skupin nejsou přesně vymezeni.  

 

3.2. Testování v praxi  

Po tomto představení společnosti budou komentovány a vyhodnoceny testy, které byly 

popsány v teoretické části a následně aplikovány. 

3.2.1. Belbinův test týmových rolí 

K zhodnocení složení týmu byl zvolen známý Belbinův test rolí, který je k nahlédnutí 

v příloze č. 2. Cílem testu bylo potvrdit hypotézu, že tým má správné složení a rozdělení rolí 

umožňující koordinaci a spolupráci, která zajistí splnění úkolu a zlepší firemní kulturu. Testu 

se podrobili všichni členové týmu. Respondentům byly předány informace jakým způsobem 

test vyplnit, aby nedošlo k nedorozumění. Inklinace jednotlivých respondentů k rolím 

umožnila posoudit zaměření a ambice jednotlivých členů týmu a zároveň pomohla zjistit, 

které role tým postrádá. 
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Belbinův test týmových rolí je rozdělen na 7 částí. V každé části jednotliví členové volili 

odpovědi, s kterými se nejvíce ztotožňují. V každé oblasti měli k dispozici 12 bodů, které 

přerozdělovali k výrokům, které si sami vybrali. Počet výroků i množství bodů bylo rozděleno 

zcela subjektivně. Respondenti tedy nebyli nijak omezeni ve výběru. Obecně platí, že čím 

více se jednotlivec s konkrétním výrokem ztotožňuje, tím větším počtem bodů by měl přidělit 

k jednotlivé definici. Jednotlivá bodová hodnocení se zaznamenávají do Tabulky 3.1. Arch 

pro zaznamenávání bodů z Belbinova testu týmových rolí dle šablony. 

Tabulka 3.1. Arch  pro zaznamenávání bodů z Belbinova testu týmových rolí 

Část 

Body příslušného 

tvrzení                             

I 13   10   14   17   19   12   18   15   16   11   

II 28   23   21   26   25   27   20   29   22   24   

III 33   36   30   32   38   34   39   31   37   35   

IV 45   47   49   42   43   40   44   46   41   48   

V 57   54   55   53   50   52   51   56   58   59   

VI 62   69   64   68   66   63   67   65   61   60   

VII 75   73   76   70   71   79   74   72   78   77   

Suma                                         

Role INOV. VŠUD. KOOR. FORM. ANAL. STME. REAL. DOKO. SPEC. N. B. 

Zdroj: interní podklady společnosti 

Body u jednotlivých otázek a částí se poté sčítají ve sloupci dané role. Role, u které je bodové 

ohodnocení nejvyšší, je hlavní rolí. Podle bodového rozložení se dále mohou určovat role 

významné, méně významné a doprovodné. 

V teoretické části bylo definováno, že jeden pracovník může zastávat více rolí v týmu, tento 

fakt se potvrdil i v praxi. Zaměstnanci naplňovali vždy 1 hlavní roli a dále 1- 4 role vedlejší. 

Role hlavní je v tabulce označena zeleně. Jedná se o políčko v řádku, kde zaměstnanec dosáhl 

nejvyššího bodového ohodnocení. Ostatní role, které jsou barevně zvýrazněny, jsou role 

vedlejší, ale i přesto významné a jejich síla je také ohodnocena bodově i barevně. Barevně 

jsou označena další 3 pásma: významné, méně významné a doprovodné role, jak je uvedeno 

níže v legendě u Tabulky 3.2. rozložení Belbinových rolí.  
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Tabulka 3.2. Rozložení Belbinových rolí. 

1 Lucie R. 5 13 11 22 0 3 8 11 3 8 

2 Alena I. 6 3 0 7 20 0 28 9 8 3 

3 Miroslava P. 0 10 6 0 14 18 22 2 12 0 

4 Miroslav T. 2 13 12 6 4 28 5 0 4 10 

5 Hanka V. 0 2 12 0 8 16 23 12 8 3 

6 Zdeňka K. 0 9 6 0 0 14 21 3 10 22 

7 Tomáš H. 7 0 6 10 19 2 23 14 3 0 

8 Dagmar V. 6 6 6 12 0 12 18 12 12 0 

9 Martina B. 6 0 3 0 0 24 15 18 12 6 

10 Zdeňka S. 1 10 9 4 5 14 13 13 9 4 

11 Vendula R. 2 2 6 3 5 18 22 8 10 8 

12 Lumír N. 5 2 8 4 6 1 14 27 14 1 

  

Ino 

vá 

tor 

Všu 

dy 

byl 

Koor 

diná 

tor 

For 

mo 

vač 

Ana 

ly 

tik 

Stme 

lo 

vač 

Rea 

lizá 

tor 

Dokon 

čovač 

Spe 

cia 

lista 

NB 

 
suma 40 70 85 68 81 150 212 129 105 65 

            

 
Legenda: 

 
hlavní   

  

   
významné     

   

   
méně významné    

   

   
doprovodné   

   
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Role myslitele stejně tak jako role specialisty se v testované skupině vyskytla pouze jednou. 

Tyto role jsou nejméně podstatné pro to, abychom vytvořili ideální tým. Naopak nezbytný 

koordinátor byl zastoupen třikrát se střední intenzitou. Bohužel ani jeden zaměstnanec 

nemá roli koordinátora ve výčtu týmových rolí na hlavní pozici. Toto rozložení zaručuje 

alespoň teoreticky úspěšné vytvoření týmu. Nejčastěji je zastoupena role realizátora a 

stmelovače. V těchto sloupcích vysoce převažují zelená políčka. Nejméně je zastoupena role 

inovátora. Většina členů získala body ve sloupci inovátora, ale v porovnání s body v řádku u 

jednotlivých osob je toto zastoupení tak nevýrazné, že nemohla být tato role označena ani 

jako doprovodná. Role inovátora tedy mohla být označena jako doprovodná pouze u 

zaměstnankyně č. 8. Nejvíce neutrální bodů získala pracovnice č. 6. Jak je vidět v tabulce, její 

počet neutrálních bodů tvoří 1/3 všech neutrálních bodů skupiny. Dokonce množství 

neutrálních bodů je vyšší, než v kterékoli roli u dané zaměstnankyně. Suma sčítá body 

zastoupené vždy u jedné konkrétní role.  



25 
 

U role stmelovače je vhodné pozorovat skupinu a dávat pozor na to, aby chování celku 

nepřipomínalo skupinové myšlení viz kapitola 2.4.11. Hlavním cílem skupiny by se mohly 

stát dobré vztahy, ale cíl by jí unikal a taktéž by se mohly objevovat obavy projevit výtky vůči 

jednotlivým členům ve skupině a k jejich práci. 

 

3.2.2. Test Emoční inteligence  

U tohoto testu se přerozdělené body mezi jednotlivá „Já“ dávají do poměru tak, aby je bylo 

možné vyjádřit v procentech (%). U Kritického a Ochranitelského rodičovského Já tvoří 

základ, čili 100% 30 bodů. Dospělé Já má základ 44 bodů, U Přirozeného dětského Já je 

maximem 19 bodů a Přizpůsobivého dětského Já 20 bodů. Pro větší přehlednost zobrazuji 

základny jednotlivých oblastí v Tabulce 3.3. 

Tabulka 3.3. základny v jednotlivých oblastech emoční inteligence 

Oblasti: Základna 100% 

Kritické rodičovské já 30 bodů 

Ochranitelské rodičovské já 30 bodů 

Dospělé já 44 bodů 

Přirozené dětské já 19 bodů 

Přizpůsobivé dětské já 20 bodů 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Největší rozdíly ve skupině se objevují v části „Dětské Já“ neboli „motivaci k vyšším 

cílům“, kde rozdíl mezi maximem a minimem dosahuje 57%. Maxima dosáhl zaměstnanec 

číslo 7. Ukazatel znázorňuje zdravý perfekcionismus, schopnost chytit se příležitosti, 

vycházet se skupinou. Jak je možné vidět v Tabulce 3.4. Výsledky testu emoční inteligence, 

tento zaměstnanec je také nejčastěji volen jako vedoucí týmu. 
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Tabulka 3.4. Výsledky testu Emoční inteligence 

1 Lucie R.   oo 3, 5, 9 50% 67% 82% 58% 45% 

2 Alena I. x   8, 3, 7 57% 40% 57% 47% 45% 

3 Miroslava P.     11, 7, 4 37% 77% 57% 42% 65% 

4 Miroslav T.     1, 9, 11 53% 80% 66% 58% 65% 

5 Hanka V.     1, 4 50% 57% 57% 16% 50% 

6 Zdeňka K. xxx   1, 4, 9,  27% 50% 59% 37% 55% 

7 Tomáš H.   ooooooo 10, 1 47% 60% 84% 47% 55% 

8 Dagmar V. x   7, 2, 1 37% 77% 50% 26% 35% 

9 Martina B.   o 4, 5, 11 37% 73% 45% 42% 55% 

10 Zdeňka S.   o 

12, 1, 4, 

11 40% 90% 45% 53% 50% 

11 Vendula R.     1, 9, 4 57% 80% 27% 37% 60% 

12 Lumír N.     7, 10, 9 43% 66% 36% 37% 40% 

  

- + Tým  

Kritic. 

rodič. 

Já 

Ochran. 

rodič. 

Já 

Dětské 

Já 

Přirozené 

dětské Já 

Přizpůs. 

dětské 

Já 

    

rozdíl      

max-

min 30% 50% 57% 42% 30% 

 
Legenda:  

        

 

  maximum  "+" vedoucí týmu 

   

 

  minimum "-" komplikující práci 

    - množství „o“ nebo „x“ udává četnost   

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejmenší rozdíly mezi maximem a minimem jsou u Kritického rodičovského Já, tedy 

sebeuvědomění a Přizpůsobivého dětského Já, čili obratnosti ve společenském styku. U 

sebeuvědomění dosáhla minima zaměstnankyně číslo 6, která byla nejčastěji označovanou 

osobou, která nejvíce komplikuje společnou práci. Je to pravděpodobně tím, že si 

neuvědomuje sama sebe, své schopnosti a možnosti. 

U Přizpůsobivého dětského Já dosáhla minima zaměstnankyně číslo 8, která získala jeden hlas 

v kolonce pro zaměstnance, který nejvíce komplikuje společnou práci. Přizpůsobivé dětské Já, 

jak je popsáno výše v teoretické části vyjadřuje, nakolik je osoba týmový hráč, nakolik je 

schopna komunikovat, zvládat konflikty, přinutit ostatní k reakcím, které jsou jí žádoucí. 

  

U Ochranitelského rodičovského Já neboli sebeovládání dosáhla maxima zaměstnankyně 

číslo 10 a minima zaměstnankyně číslo 2. Ukazatel vyjadřuje spolehlivost, svědomitost, 

schopnost reagovat na změny a přizpůsobivost. Zaměstnankyně s maximem získala jeden 
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hlas, aby byla vedoucím týmu, naopak zaměstnankyně s minimem byla označena jako kolega, 

který komplikuje práci, a to také jedním hlasem. 

 

Přirozené dětské já neboli Empatie, které tvoří poslední část emočního testu, vyjadřuje 

schopnost předvídat zákazníkovo chování, těžit z rozličnosti týmu a podporovat kolegy. 

Minima dosáhla zaměstnankyně číslo 5 a maxima kolegové číslo 1 a 4. Všechny tyto 

pracovníky jsem dosadila do týmu číslo 1. Tím, že v jednom týmu budou obsazeni kolegové 

dosahující maxima i minima v této oblasti, bude výsledný efekt víc než nadprůměrný, neboť 

kolegové s maximálním ohodnocením jsou dva. Kolega s minimálním procentuálním 

ohodnocením je pouze jeden. Nemyslím si, že by tato široká diferencovanost měla mít vliv na 

vztahy ve skupině. Kdybychom pracovníka s minimálním ohodnocením přidali do skupiny, 

kde ostatní členové zaujímají spodní příčky stupnice, byla by skupina celkově slabá a časem 

by začala velmi zaostávat.  

 

3.2.3. Doplňující otázky 

Spolu s dvěma testy (Belbinův tet týmových rolí, Test emoční inteligence) vyplňovali 

zaměstnanci společnosti i základní údaje týkající se jejich pozice, pracovní náplně a 

odpovědností vyplývajících z pracovní náplně. K těmto dotazům byly připojeny i otázky 

s kým by nejraději spolupracovali, koho by zvolili vedoucím týmu, co a kdo jim nejvíce 

komplikuje společnou práci. Tyto otázky byly zařazeny do testování, aby se zjistily vzájemné 

vtahy (sympatie) ve skupině. Přehledné znázornění některých otázek je uvedeno u tabulky 

Tabulka 3.4. Výsledky testu Emoční inteligence. 

 

Velkým překvapením bylo přesažení časového limitu ze strany zaměstnanců pro vyplnění 

veškerých podkladů. Také nebyli schopni odpovědět na některé otázky. Před vyplňováním 

byli všichni zaměstnanci informování o tom, že na tyto dotazy mají hledat konkrétní odpovědi 

(kdo a co) pouze ve své zkoumané skupině. 

Na otázku: „Koho byste zvolila vedoucím týmu?“, získal nejvíce preferencí zaměstnanec 

číslo 7. Z maximálního počtu hlasů, a to 12 získal 7 hlasů. Tento zaměstnanec je dosazen do 

týmu číslo 2. Již s menším počtem bodů byla vybrána zaměstnankyně číslo 1, která obdržela 2 

hlasy. Po jednom hlasu získaly zaměstnankyně číslo 9 a 10. 
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Další otázka: „Co vám obvykle nejvíce komplikuje společnou práci?“, se vyskytovaly 

odpovědi typu: nedbalost ostatních, pesimismus některých lidí, nespolehlivost druhých lidí, 

čas, spěch, nedostatečná a špatná komunikace, neochota a špatná připravenost. Nejčastěji 

volenou odpovědí byl čas. Doposud nechápu, co si mám myslet o odpovědi „Nevím“. 

Na základě odpovědí bylo usouzeno, že jsou na zaměstnance kladeny vysoké nároky, ve 

smyslu množství práce. Pracovní povinnosti doprovází negativní chování. Bohužel nebylo 

možné s přesností určit, zda je problémem komunikace, neochota a nespolehlivost mezi více 

pracovníky anebo se jedná jen o ojedinělé chování jednoho zaměstnance anebo malé skupinky 

zaměstnanců, kteří jednají samostatně anebo zaujímají pesimismus společně a dále se v něm 

podporují. 

Po konzultaci výsledků s majitelkou firmy a probírání téma čas a množství práce, mi 

majitelka sdělila velmi výstižný závěr: „… ono je jednodušší něco udělat 5x a nepřemýšlet u 

toho, než se nad prací zamyslet a při opakováních ji zefektivnit…“. Daný stav ve společnosti 

nemohl být lépe okomentován.  

Odpověďi na třetí otázku „ Kdo vám obvykle nejvíce komplikuje společnou práci?“ byly 

velkým překvapením! Vyskytovaly se odpovědi „tazatelé, náhoda, nedostatek času, ten, kdo 

nemá dost času se práci věnovat“ a opět odpověď „nevím“. Dva respondenti dokonce na 

otázku neodpověděli. Odpověď „nevím“ si velmi oblíbila zaměstnankyně číslo 4. Je zvláštní, 

že člověk, který zodpovídá za zpracování dotazníků, není schopen a ochoten odpovědět na 

velmi jednoduchou otázku. Jediné, co může být pro společnost uklidňující je fakt, že daná 

zaměstnankyně se věnuje mimo jiné hlavně administrativě. 

Pouze zaměstnankyně číslo 10 označila v odpovědi 3 kolegy. Pracovníci číslo 7 a 12, kteří 

byli obsazeni v druhém týmu dali svůj hlas kolegyni číslo 6. 

 

3.2.4. Jednotlivé profily zaměstnanců 

Nyní budou znázorněny jednotlivé profily zaměstnanců. Tyto profily byly jednotlivým 

zúčastněným testování rozdány, aby i oni sami na sobě mohli v případě zájmu pracovat a 

zlepšit své schopnosti, které jsou vhodné rozvíjet a nebo naopak potlačit nežádoucí 

charakterové vlastnosti.  
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Lucie R.    

Byla dvěma členy zvolena jako vedoucí týmu.  Toto je možno vyčíst z Tabulky 3.4. Výsledky 

testu Emoční inteligence. 

Na základě těchto sympatií a výsledkům v testu Emoční inteligence a Belbinova testu 

týmových rolí určena jako vedoucí týmu č. 1. 

Belbinovy týmové role: dle Grafu 3.5. Lucie R. 

- hlavní: formovač 

- významný: všudybyl 

- méně významné: koordinátor a dokončovač  

- doprovodné: realizátor 

 

Graf 3.5. Lucie R. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

EQ:  Tabulka 3.4. Výsledky testu Emoční inteligence 

- maximum ve skupině: přirozené dětské já neboli empatie 

- minimum ve skupině: - 

- nadprůměrné zastoupení: dospělé já, ochranitelské rodičovské já 
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2 Alena I.  

Jedním členem týmu byla označena jako kolega, který komplikuje práci. Toto je graficky 

zobrazeno v Tabulce 3.4. Výsledky testu Emoční inteligence. 

Graf 3.6. Alena I. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Belbinovy týmové role: dle Grafu 3.6. Alena I. 

- hlavní: realizátor 

- významný: analitik 

- doprovodné: dokončovač, specialista 

 

EQ: Tabulka 3.4. Výsledky testu Emoční inteligence 

- Maximum ve skupině: kritické rodičovské já 

- Minimum ve skupině: ochranitelské rodičovské já 

- Naprůměrné: dospělé já 

 

Miroslava P. 

Belbinovy týmové role: dle Grafu 3.7. Miroslava P.  

- hlavní: realizátor 

- významné: stmelovač 

- méně významné: analytik, specialista 

- doprovodné: všudybyl 
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Graf 3.7. Miroslava P. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

EQ: Tabulka 3.4. Výsledky testu Emoční inteligence 

- maximum ve skupině: přizpůsobivé dětské já 

- nadprůměrné: ochranitelské rodičovské já, dospělé já  

 

4 Miroslav T.  

Má předpoklady, stát se lídrem týmu. 

Belbinovy týmové role: dle Grafu 3.8. Miroslav T. 

- hlavní: stmelovač 

- významné: všudybyl, koordinátor 

- méně významné: - 

- doprovodné: - 
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Graf 3.8. Miroslav T.  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

EQ: Tabulka 3.4. Výsledky testu Emoční inteligence 

- maximum ve skupině: přirozené dětské já, přizpůsobivé dětské já 

- nadprůměrné: kritické rodičovské já, ochranitelské rodičovské já, dospělé já 

 

5 Hanka V.  

Belbinovy týmové role: dle Grafu 3.9. Hanka V 

- hlavní: realizátor 

- významné: stmelovač 

- méně významné: koordinátor, dokončovač 

- doprovodné: analytik, specialista 

Graf 3.9. Hanka V. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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EQ: Tabulka 3.4. Výsledky testu Emoční inteligence 

- Maximum ve skupině: - 

- Minimum ve skupině: přirozené dětské já 

- Nadprůměrné: ochranitelské rodičovské já, dospělé já 

 

6 Zdeňka K. 

Třemi kolegy označena za člena týmu, který nejvíce komplikuje společnou práci, jak je 

možné vidět v Tabulce 3.4. Výsledky testu Emoční inteligence.. Dosáhla velkého množství 

neutrálních bodů v Belbinově testu (zastoupení v rolích je nevýrazné, nevyhraněnost), což je 

znázorněno v Grafu 3.10. Zdeňka K.  

Belbinovy týmové role: dle Grafu 3.10. Zdeňka K. 

- hlavní: realizátor 

- významné: stmelovač 

- méně významné: specialista 

- doprovodné: všudybyl 

 

Graf 3.10. Zdeňka K. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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EQ: Tabulka 3.4. Výsledky testu Emoční inteligence 

- maximum ve skupině: -  

- minimum ve skupině: kritické rodičovské já 

- nadprůměrné: dospělé já, přizpůsobivé dětské já 

 

7 Tomáš H. 

Sedmi kolegy byl označen za hlavního vedoucího. Toto kladné bodové ohodnocení je nejlépe 

vidět v Tabulce 3.4. Výsledky testu Emoční inteligence. 

 

Belbinovy týmové role: dle Grafu 3.11. Tomáš H. 

- hlavní: realizátor 

- významné: analytik 

- méně významné: dokončovač 

- doprovodné: formovač 

Graf 3.11. Tomáš H. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

EQ: Tabulka 3.4. Výsledky testu Emoční inteligence 

- maximum ve skupině: dospělé já 

- minimum ve skupině: - 

- nadprůměrné: ochranitelské rodičovské já, přizpůsobivé dětské já 
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8 Dagmar V.  

Jedním kolegou označena za spolupracovníka, který komplikuje společnou práci, což je 

znázorněno v Tabulce 3.4. Výsledky testu Emoční inteligence. 

Belbinovy týmové role: dle Grafu 3.12. Dagmar V. 

- hlavní: realizátor 

- významné: specialista, formovač, stmelovač, dokončovač 

- méně významné: 

- doprovodné:inovátor, všudybyl, koordinátor 

Graf 3.12. Dagmar V. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

EQ: Tabulka 3.4. Výsledky testu Emoční inteligence 

- maximum ve skupině: - 

- minimum ve skupině: přizpůsobivé dětské já 

- nadprůměrné: ochranitelské rodičovské já 
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9 Martina B.  

Jedním kolegou byla označena za vedoucího týmu (Tabulka 3.4. Výsledky testu Emoční 

inteligence). Je schopná fungovat v obou týmech (v 1. týmu bude více nahlíženo na sympatie, 

v 2. týmu budou rovnoměrněji rozvrstveny role v týmu). 

Belbinovy týmové role: dle Grafu 3.13. Martina B. 

- hlavní: stmelovač 

- významné: dokončovač 

- méně významné: realizátor 

- doprovodné: specialista 

 

Graf 3.13. Martina 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

EQ: Tabulka 3.4. Výsledky testu Emoční inteligence 

- maximum ve skupině: -  

- minimum ve skupině: -  

- nadprůměrné: ochranitelské rodičovské já, přizpůsobivé dětské já 
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10 Zdeňka S.  

Jedním kolegou byla označena za spolupracovníka, který komplikuje společnou práci. Toto 

lze vyčíst z Tabulky 3.4. Výsledky testu Emoční inteligence. 

 

Belbinovy týmové role: dle Grafu 3.14. Zdeňka S. 

- hlavní: stmelovač 

- významné: realizátor, dokončovač 

- méně významné: všudybyl 

- doprovodné: koordinátor, specialista 

Graf 3.14. Zdeňka S. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

EQ: Tabulka 3.4. Výsledky testu Emoční inteligence 

- maximum ve skupině: ochranitelské rodičovské já 

- minimum ve skupině: -  

- nadprůměrné: přirozené dětské já 
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11 Vendula R.  

Belbinovy týmové role: dle Grafu 3.15. Vendula R. 

- hlavní: realizátor 

- významné: stelovač 

- méně významné: specialista 

- doprovodné: dokončovač 

Graf 3.15. Vendula R. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

EQ: Tabulka 3.4. Výsledky testu Emoční inteligence 

- maximum ve skupině: kritické rodičovské já 

- minimum ve skupině: dospělé já 

- nadprůměrné: ochranitelské rodičovské já, přizpůsobivé dětské já 
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12 Lumír N. 

Belbinovy týmové role: dle Grafu 3.16. Lumír N.  

- hlavní: dokončovač 

- významné: realizátor, specialista 

- méně významné: - 

- doprovodné: koordinátor 

Graf 3.16. Lumír N. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

EQ: Tabulka 3.4. Výsledky testu Emoční inteligence 

- maximum ve skupině: - 

- minimum ve skupině: - 

- nadprůměrné: ochranitelské rodičovské já 
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4. Personální změny vedoucí k zefektivnění činnosti firmy 

Po vypracování praktické části, jejíž hlavní část tvoří Belbinův test týmových rolí a Test 

emoční inteligence, bylo s pomocí počítačového programu Microsoft Excel a také pomocí 

poznatků převážně z absolvovaného předmětu Metod řízení a rozhodování dosaženo jistých 

závěrů. Předem by mělo být zdůrazněno, že Metody řízení a rozhodování mají jistá pravidla, 

ale velká část je tvořena také subjektivním názorem. Čili závěry, které jsou zde uveřejněny, 

jsou vypracovány, tak, jak by bylo postupováno, kdyby byla v roli ředitele testované 

společnosti konkrétní osoba, která utvořila závěr na základě zmíněných testů. Samozřejmě 

každý člověk a manažer zvlášť, je specifickou osobností a názory se mohou lišit. Vedení dané 

společnosti bude při rozhodování a při aplikování jistých kroků a změn určitě přihlížet i 

k mnoha jiným faktorům, ke kterým mi, jako externistovi nebyl umožněn přístup. Závěry jsou 

vytvořeny pouze na základě dvou testů. V žádném případě nebylo čerpáno z osobní 

dlouhodobé zkušenosti s pracovníky. 

Tím, že každý pracovník zastupuje více rolí o různé intenzitě, byl brán ohled i na tuto 

skutečnost při sestavování efektivních týmů. Priority byly stanoveny dle metod řízení a 

rozhodování, tedy byla poměřována intenzita role ve srovnání u samotného zaměstnance, to 

znamená v řádku a také v dané jednotlivé roli, tedy ve sloupci mezi všemi zaměstnanci, viz 

příloha č. 4 (Tabulka 3.2. rozložení Belbinových rolí s barevným rozlišením). 

Dalším faktorem pro výběr členů do týmu bylo využití sympatií a antipatií jednotlivých členů 

s ostatními. Sympatie a antipatie byly zjišťovány pomocí 3 otázek, které byly vyplňovány 

společně s 2 testy. Číselné vyhodnocení otázek je znázorněno u tabulky Tabulka 3.4. Výsledky 

testu Emoční inteligence. Toto vyhodnocení mohlo být mnohem zajímavější, kdyby 

zaměstnanci přesně zodpovídali otázky. Takto byli vybráni členové prvního týmu, který se 

skládá ze zaměstnanců s pořadovými čísly: 1, 3, 4, 5 a 11. Tento tým má zastoupeny téměř 

všechny role většinou s maximálními číselnými ohodnoceními. Nevyskytuje se zde pouze role 

inovátora neboli myslitele, která je nepodstatná. 

Druhý tým je vhodné sestavit z členů s pořadovými čísly: 7, 9, 10 a 12. 

Tyto týmy jsou utvořeny hlavně na základě toho, aby byly zastoupeny podstatné role a 

zároveň byla naplněna preference jednotlivých členů týkajících se sympatií. 

Pro posílení druhého týmu, a to v hlavně v oblasti, kde působí analytik a realizátor, 

doporučuji dosadit zaměstnance s číslem 2, dále pak 8. Pomocí simulace 4 verzí týmu, viz. 
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příloha č. 5 v MC Excelu jsem vyhodnotila tyto dva týmy za nejvhodnější z hlediska 

rozvrstvení jednotlivých rolí a naplnění sympatií. Tým číslo 2 by byl schopný fungovat i bez 

zbylých dvou kolegů s čísly 2 a 8. Tyto členy dosazuji hlavně proto, abych naplnila počet 

členů v týmu. Při menších počtech členů mohou vznikat koalice a tým přestává fungovat. 

Bohužel většina zaměstnanců se shodla na tom, který člen jim nejvíce komplikuje práci. Jedná 

se o zaměstnance číslo 6, minimálního označení dosáhli zaměstnanci číslo 2 a 8. 

Zaměstnanec číslo 6 naplňuje většinu rolí, ale jen s minimálním zastoupením. Preference se 

objevují jen u role realizátora, kde máme dostatek ostatních pracovníků. Sympatie projevil u 

pracovníků, kteří se po testování projevili jako velmi silní a jejichž preference rolí se 

dohromady projevila tak, že by mohly s minimálním doplněním vytvořit samostatný tým. 

Pokud bychom chtěli zaměstnance začlenit do týmu, jednoznačně musíme zvolit první tým. 

Mezi těmito členy se nevyskytují antipatie k zaměstnanci číslo 6, můžeme tvrdit, že vztahy 

jsou neutrální. 

Zaměstnanec číslo 8 jako jediný alespoň minimálně naplňuje roli inovátora. Jeho osobnost je 

rozložena mezi všechny role kromě analyzátora. Rozložení není nijak výrazné. Více se 

projevilo jen u role realizátora, což je pro nás méně podstatné díky bohatému zastoupení 

ostatními pracovníky. Zaměstnance můžeme doplnit do obou týmů, protože sympatizuje se 

členy, kteří jsou zastoupeni jak v prvním, tak v druhém týmu. Jediným mínusem je to, že 

v týmu číslo 2 získal jeden hlas antipatií. 

Vysoký počet neutrálních bodů znamená, že dotazovaný měl problémy s pochopením otázek 

nebo u něj není vyhraněno, čím přispívá k činnosti týmu. Nejvíce neutrálních bodů a to se 

značným převýšením nad ostatními získala zaměstnankyně číslo 6. 

Jediný člen, který nikde nebyl preferován je zaměstnanec číslo 6. Zastoupení v rolích je 

minimální a nevýrazné. Naopak v množství neutrálních bodů s přehledem předčí ostatní. 

Zaměstnanec také získal největší počet hlasů jako kolega, který obvykle komplikuje 

spolupráci. V testu emoční inteligence se také významně neprojevil v žádném z 5 kriterií. 

Pokud by měl být určen jeden zaměstnanec, který má být z kolektivu vyloučen, aby bylo 

ušetřeno finančních výdajů, byl by to právě zaměstnanec č. 6.  

Jako jediný důvod, proč tak neučinit je důvod, že pracovník interně spolupracuje jen krátce a 

zatím se bojí více projevovat ve skupině, a proto se nijak pracovně nevyjímá. Také je možné, 

že volené zaměstnání není jeho silnou stránkou a při jiné funkci by nás velmi překvapil, snad i 
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předčil ostatní. Tento problém nelze snadno odstranit, hlavně díky negativním výsledkům ze 

všech testovaných oblastí.  

Vedení nemělo přesně vymezeno, jakou funkci bude zaměstnankyně zastávat a testování mělo 

přispět k rozhodování a přesné formulaci pracovní náplně. Tyto výsledky majitelku jen více 

utvrdily v přesvědčení, že pracovní vztah bude pravděpodobně ukončen. 

 

Pokud bychom chtěli zaměstnance přece jenom začlenit do kolektivu, je vhodné konzultovat 

toto rozhodnutí s celou skupinou, aby se nevědomky neinklinovalo opět k původnímu režimu. 

Vhodné je využít outdoorových aktivit nebo pomoci společností, které se těmito problémy 

přímo zabývají. Vždy je nutné zhodnotit finanční stránku věci, tedy co je pro společnost 

ekonomicky výhodnější – přijetí a zaškolení nového člena, zkusit vést oba týmy bez kolegy 

číslo 6 a bez dalších nováčků anebo podrobit celou skupinu spolupráci a věnovat jim čas pro 

vytvoření kolektivu. 

Na poslední konzultaci majitelka společnosti informovala o tom, že zaměstnankyně č. 6 

dostala novou šanci. Tento krok musel být při výjezdním zasedání konzultován s celým 

týmem, aby všeobecné tendence spolupráce neupadávaly do starých kolejí. 

Na výjezdním zasedání také byly vyhodnocovány jednotlivé profily zaměstnanců – 

samozřejmě soukromě, aby byla zachována anonymita před skupinou. To znamená, že 

jednotlivý profil byl konzultován s konkrétní osobou. Celé skupině byl velmi zlehka 

odůvodněn celý proces testování a nastíněn aktuální stav. Konečné závěry o jednotlivcích a 

týmu byly publikovány mnou – tedy autorkou – při finální prezentaci. 

Při finální prezentaci, která byla ve společnosti prezentována před celým týmem pracovníků, 

byli informováni zúčastnění zaměstnanci o celkové situace, byly jim doporučeny následující 

postupy a rozdány profily jednotlivých zaměstnanců pro každého člena osobně. V profilu byly 

vyhodnoceny jednotlivé testy s grafickým zpracováním rozložením rolí. Vyhodnocení bylo 

tedy z části anonymní. Konkrétní osoba ale vždy získala úplné údaje a výsledky nezkreslené a 

na základě své vlastní potřeby mého a majitelčina doporučení mohla na svých kladných a 

záporných výsledcích pracovat dle svého uvážení.   

Samozřejmě je možné zdokonalovat profily stávajících pracovníků. V tomto případě bylo 

doporučeno zaměřit se na pracovníka č. 7, který byl určen vedoucím týmu č. 2. I když je 

určen vedoucím týmu, jeho výsledek v Belbinově testu v roli formovače docela výrazně 



43 
 

zaostává oproti vedoucímu první skupiny. Toto není až takovým nedostatkem, neboť právě 

kolega číslo 7 se v emoční oblasti projevil lépe, než zaměstnanec číslo 1. I přesto by v tomto 

případě bylo vhodné aplikovat školení s manažerským zaměřením, aby jejich schopnost 

mohla být nadále rozvíjena v zájmu celého týmu. To, že tito zaměstnanci dosáhli 

v jednotlivých skupinách na pozici vedoucího týmu, ještě zdaleka neznamenám, že jsou 

skuteční vedoucí a že vědí, jak se mají vůči skupině chovat a dále postupovat v jednotlivých 

situacích. Momentální stav je ovlivněn pouze složením týmu, tedy osobnostními profily 

kolegů, kteří se více projevili ve zcela odlišných oblastech.  
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5. Závěr 

Moderní společnost Data Servis – informace s.r.o se snaží udržet prestiž a krok s konkurencí. 

Mezi významné prvky inovačních procesů dnešní doby patří hlavně péče o zaměstnance a 

rozvíjení jejich osobností. Pomocí personálního auditu, konkrétně pomocí analýz pro 

správnou skladbu týmu, byla struktura zaměstnanců zkoumané společnosti upravena tak, aby 

nové uspořádání vedlo k vyšším cílům a spokojenosti zaměstnanců. 

Díky společnému úsilí se podařilo naplnit hlavní cíl bakalářská práce, tedy navrhnutí nového 

efektivnějšího seskupení členů týmu v marketingové společnosti. Využity k tomu byly hlavně 

dvě metody – Belbinův test týmových rolí a test Emoční inteligence. Pro doplnění a celistvost 

byly využity Doplňující otázky vztahující se k sympatiím mezi jednotlivými zaměstnanci. 

Jako první téma, které je zmíněno, jsou odpovědi na otázky, které nejvíce trápily ředitelku 

společnosti. 

Společnost skládající se z pracovníků, jejímž jádrem je dvanáct testovaných kolegů, je 

schopná vytvořit efektivní tým. Dokonce je schopna vytvořit dva efektivní týmy, jak bylo ideí 

vedení. 

První tým je utvořen z kolegů č. 1, 3, 4, 5 a 11. Druhý tým byl zvolen z pracovníků č. 2, 

7, 8, 10 a 12. Kolegu č. 9 je možné přiřadit k oběma týmům. Pokud bude přiřazen 

k prvnímu týmu, bude více přihlíženo k sympatiím. Pokud bude dosazen k druhému týmu, 

bude nahlíženo na rovnoměrnější rozvrstvení rolí v týmu. Tento člen sám o sobě nijak 

neovlivní funkci jednotlivých týmů. V rolích, kde je jeho osobnost silně zastoupena jsou vždy 

ostatní kolegové zastoupeni ještě výrazněji. Jako lídry týmu jsou zvoleni kolegové č. 1 a 7. 

Rozhodnutí bylo uskutečněno na základě emočního testu, dále sympatií ve skupině a hlavně 

Belbinovy typologie rolí. Další člen, o kterém by bylo vhodné uvažovat jako o vůdci je člen 

číslo 4. 

Tím, že týmy bylo možné sestavit ze současných zaměstnanců společnosti, nedošlo 

k aktivnímu vyhledávání nových členů společnosti. Výběrové řízení tedy bylo okomentováno 

pouze dle poskytnutých informací. Nedošlo již na aktivní kroky v praxi. 

 

 



45 
 

Seznam použité literatury: 

1. AMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. . vyd. Grada Publishing, 2002. 856 s. ISBN 

80-247-0469-2. 

2. BRADBERRY, T. Emoční inteligence v praxi. 1.vyd. Columbus, 2007. 182 s. ISBN 

8072492209/978-80-7249-220-6. 

3. BROCKERT, S., BRAUNOVÁ, G. Testy emocionální inteligence, 1.vyd. Ikar, 

1997.176 s. 80-7202-149-4. 

4. DALE, M. Vybíráme zaměstnance: Základní znalosti personalisty. 1. vyd. Computer 

Press, 2007. 181 s. ISBN 978-80-251-1522-0. 

5. EVANGEU, J., E. Diagnostické metody v personalistice. 1. vyd.Grada Publishing, 

2009. 176 s. ISBN 978-80-247-2607-6. 

6. FOOT, M., HOOK, C. Personalistika. CP Books, 2005. 462 s. ISBN 80-7226-515-6. 

7. GOLEMAN, D. Práce s emoční inteligencí, 1.vyd Columbus, 1999. 366 s. ISBN 80-

7249-017-6. 

8. GOLEMAN, D. Emoční inteligence, 1. vyd. Columbus, 1997. 348 s. ISBN 80-85928-

48-5. 

9. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 3. vyd. Managment press, 2001. 367 s. ISBN 80-

7261-033-3. 

10. Schulze, R., Rober R., Emoční inteligence. 1.vyd. Portál, 2007. 367 s. ISBN 978-80-

7367-229-4. 

11. VAJNER, L. Výběr pracovníků do týmu. 1. vyd.Grada Publishing, 2007. 112 s. ISBN 

978-80-247-1739-5. 

12. ZAHRÁDKOVÁ, E. Teambuilding. 1. vyd. Portál, 2005. 173 s. ISBN 80-7367-042-9. 

13. Www.gnostika.cz [online]. 2011 [cit. 2011-04-21]. Komplexní personální audit. 

Dostupné z WWW: <http://www.gnostika.cz/inpage/personalni-audit/>. 

14. Www.praceabrigady.info [online]. 2007 [cit. 2011-04-21]. Personální audit. 

Dostupné z WWW: <http://www.praceabrigady.info/personalaudit.php>. 

15. JAROCKÝ, Juraj. Www.psych-inform.cz [online]. 2007, 13.11.2007 [cit. 2011-04-

21]. Personální audit. Dostupné z WWW: <http://www.psych-

inform.cz/personalni-audit.html>. 

 

http://obchod.portal.cz/search.asp?EXPS=Schulze+Ralf&SearchType=all
http://obchod.portal.cz/search.asp?EXPS=Rober+Richard&SearchType=all


46 
 

16. ANDRŠOVÁ, Stáňa . Www.rvp.cz : Březen, měsíc Emoční inteligence [online]. 

1.3.2010, 1.3.2010 [cit. 2011-04-21]. Metoodický portál RVP. Dostupné z WWW: 

<http://digifolio.rvp.cz/view/artefact.php?artefact=9483&view=1935>. ISSN 

1802-4785. 

17. Http://www.data-servis.eu [online]. c2011 [cit. 2011-04-21]. Data Servis. Dostupné 

z WWW: <http://www.data-servis.eu>. ISSN 1802-4785. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Seznam zkratek 

 

Č.     číslo 

AC    Assesment Centre 

NB    neutrální body 

Kritic. rodič. já  kritické rodičovské já 

Ochran. rodič. já   ochranitelské rodičovské já 

Přizpůs. dětské já  přizpůsobivé dětské já 

Max – min   maximum - minimum 

inov.    inovátor 

všudy.    všudybyl 

koordi.    koordinátor 

formo.    formovač 

analyt.    analytik  

stmelo.    stmelovač 

realiz.    realizátor 

dokon.    dokončovač 

special.   specialista 
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