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1 ÚVOD 

Již odedávna se mezi lidmi traduje: „Víc hlav, víc ví.“.  Právě toto pořekadlo se v poslední 

době začíná promítat i do firemní praxe. Společnosti čím dál více začínají využívat týmovou 

spolupráci, jako moderní nástroj organizace práce vedoucí ke zvyšování konkurenceschopnosti, 

zejména kvůli efektivitě, kterou tým dokáže vyprodukovat. Součinnost členů týmu vede ve 

většině případů ke kvalitnějším výsledkům, než by byli schopni členové vytvořit jako jednotlivci, 

především proto, že vzájemnou spoluprací mohou být kompenzovány nedostatky jedněch 

pracovníků kvalitami pracovníků jiných. Býti členem týmu je do jisté míry dovednost, ne všichni 

jsou totiž přirozenými týmovými hráči, avšak se správným přístupem a ochotou spolupracovat se 

této roli může naučit bezmála každý. I „sólista“ zvyklý pracovat výhradně sám za sebe, může 

dojít k závěru, že jako součást týmu je pro společnost daleko více prospěšný. Tým funguje do 

jisté míry i jako nástroj utužování vztahů na pracovišti a posilování pocitu sounáležitosti, zejména 

díky vzájemné podpoře členů, výměně znalostí a poznatků, kreativním přístupům k řešení 

problémů a rozdělení odpovědnosti mezi všechny členy týmu stejnou měrou. 

Téma pro tuto bakalářskou práci bylo zvoleno záměrně, především z důvodu vlastního 

vzdělání v této oblasti a porovnání teoretických poznatků v odborné literatuře s fungováním týmu 

v praxi.  Práce je konkrétně věnována týmu prodejců nových vozů ve společnosti BONO auto, 

a.s., jeho fungování a schopnosti dosahovat, společnými silami, vytyčených cíle. Na jedné straně 

poukážeme na úspěchy, kterých tým pravidelně dosahuje v oblasti plnění stanovených úkolů, na 

straně druhé se však budeme zabývat i problémy související se skladbou týmu, od čehož se odvíjí 

i cíle této bakalářské práce. 

Oba cíle této bakalářské práce se tedy týkají struktury týmu. V prvé řadě bude pozornost 

zaměřena na složení týmu z hlediska týmových rolí, které se zde, dle výsledků Belbinova testu 

týmových, vyskytují. Vyhodnotíme přínosnost jednotlivých rolí pro tento konkrétní tým a 

určíme, jaké nevýhody může skrývat absence rolí, které v týmu zastoupeny nejsou. Druhým 

cílem této práce pak bude navržení postupu delegování náplně práce bývalého prodejce 

nových vozů, který byl povýšen, a tak nadále nemůže tuto práci v plném rozsahu vykonávat. 

Co se týče obsahu práce, je rozdělena do čtyř hlavních celků, které na sebe volně navazují. 

První část tvoří teorie vztahující se k hlavnímu tématu, tedy týmu a týmové práci. Zde se také 
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pokusíme tuto oblast na základě odborné literatury přiblížit. V této části se také podíváme na 

teoretická východiska související s cíli této práce, týmové role a delegování. 

Druhý celek je zaměřen na představení společnosti a týmu prodejců zde působícího. 

Objasníme, jaké cíle jsou pro tento tým stanoveny, jaká je náplň práce jeho členů a provedeme 

také rekapitulaci dosud dosažených prodejních výsledků týmové práce. 

Třetí část se týká konkrétního vymezení metod, které poslouží pro řešení dané problematiky, 

a jejich aplikace. Vyobrazeny budou výsledky testu týmových rolí a výsledky dotazování a 

strukturovaného rozhovoru jako podklad pro navržení postupu delegování práce. 

V poslední části této bakalářské práce budou shrnuty informace zjištěné v průběhu šetření a 

na jejich základě budou navržena závěrečná doporučení pro zlepšení současné situace, ve které se 

tým prodejců nových vozů společnosti BONO auto, a.s. nachází. 
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2 TEORETICKÉ POJETÍ TÝMU A TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE  

Tato kapitola bakalářské práce je zaměřena na teoretické poznatky týkající se nejen týmu a 

týmové spolupráce, ale také oblastí s tím souvisejících. Naznačíme, jaké výhody plynou z této 

formy spolupráce a naopak, co může jinak pozitivní efekt potlačovat. Budeme se věnovat 

konkrétně prodejnímu týmu a jeho hlavním aspektům, protože právě týmu prodejců je věnována 

v této práci pozornost. Podrobně budou přiblíženy týmové role, jakožto důležitý aspekt fungování 

týmu z hlediska jeho členů, a následně také smysl delegování úkolů, z důvodu objasnění postupu, 

užitého v kapitole závěrečných doporučení. 

Znalost teorie je považována za krok směřující k efektivní aplikaci v praxi. 

 

2.1 Tým 

Pro slovo tým existuje nepřeberné množství definic. Podle Baye (2000) by se tým dal 

definovat jako malá pracovní skupina, která je členěna dle funkcí, má společně stanovené cíle, 

existují zde intenzivní vzájemné vztahy a panuje zde kolektivní duch a silná soudržnost mezi 

jejími členy. 

V definici je sice použit termín pracovní skupina, ale není pravdou, že každá pracovní 

skupina je týmem. Kovács (2011, s. 175) uvádí: „Rozdíl mezi týmem a skupinou spočívá zejména 

ve schopnostech a připravenosti jejich členů řešit úkoly, které si vyžadují značnou míru 

propojenosti znalostí, dovedností a invence.“. 

Ne všechny týmy však dokáží své poslání splnit, důležité je tedy, aby byl tým efektivní. 

Adair (1994) charakterizuje efektivní tým jako takový, který nejúčinnějším způsobem dosáhne 

stanovených cílů a pak, bude-li to zapotřebí, bude tento tým schopen převzít i náročnější úkoly. 

 

2.1.1 Členové týmu 

Ten, kdo by si myslel, že o úspěchu týmu rozhoduje pouze kvalifikace a odbornost jeho 

členů, by se mýlil. Důležitá je, vedle zmíněné profesionální zdatnosti, také ochota týmově 

spolupracovat a samozřejmě osobnostní charakteristiky jednotlivých členů. Meier (2009, s. 15) 
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uvádí jakési důkazy týmové schopnosti, za čímž se skrývají vlastnosti, které by měl mít ideální 

člen týmu. Jsou to: 

 pozitivní postoj k týmové práci, 

(není zde žádoucí příliš individualistický přístup k práci) 

 myšlenková pružnost, kreativita a zvědavost, 

(účast v diskusích a tolerance nápadů ostatních členů) 

 frustrační tolerance, 

(členové týmu musí dobře snášet případné zamítnutí jejich návrhů) 

 schopnost přijmout kritiku, 

 schopnost a ochota se učit. 

 

2.1.2 Vedoucí týmu 

Osobnost vedoucího týmu má značný vliv jak na atmosféru panující v týmu, tak na jeho 

výkony. Měl by být pro ostatní členy týmu inspirací a dle Adaira (1994) je dobrý vedoucí ten, 

kdo udělá z částí celek, aby jej pak mohl směřovat správným směrem k plnění vytyčených cílů. 

Správný manažer týmu by měl rovněž nalézt rovnováhu mezi orientací na výsledky a výkon týmu 

a dobrými pracovními vztahy, pro dosažení jakési harmonie v týmu.  

A proč je vlastně vedoucí týmu potřebný? Stuchlík (2008, s. 39) uvádí: „Praxe opakovaně 

potvrzuje staletou pravdu, že ve skupině musí být někdo, kdo: rozhoduje, plánuje, kontroluje, 

organizuje, implementuje, dotahuje a usnadňuje komunikaci, motivuje, umožňuje členům týmu 

sebeprosazení – integraci.“. 

Manažer týmu by se měl dle Horváthové (2008) umět: 

 přimět členy týmu k plnění stanovených cílů, 

 napomáhat týmové diskusi, rozvíjet ji a regulovat, 

 jednotlivé členy týmu patřičně motivovat k činnosti, 

 vytvářet pozitivní klima, 

 mít velmi dobře zvládnuté komunikační dovednosti, 

 povzbudit jednotlivce k efektivní spolupráci, 
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 vytvářet takovou atmosféru v týmu, aby zde panovala důvěra a porozumění mezi 

jednotlivými členy, 

 správně identifikovat potřeby a zájmy ostatních, 

 usměrňovat potenciální vnitřní týmové konflikty. 

Pro fungování týmu jsou důležité tři prvky – cíl, tým a jednotliví členové a z těchto tří prvků 

jsou také odvozeny základní odpovědnosti vedoucího znázorněné podle Adaira (1994) 

v překrývajících se kruzích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.1.1: Základní odpovědnosti vedoucího (Adair, 1994, s. 122) 

 

2.1.3 Velikost týmu 

Nelze s úplnou přesností tvrdit, že ten či onen počet členů v týmu je nejvhodnější, jelikož by 

se velikost týmu měla odvíjet především od objemu požadované práce, její povahy a s tím 

související povahy cíle, kterého má být společnou prací dosaženo. Každý tým se svými cíli a 

zaměřením liší, těžko bychom v praxi hledali dva identické týmy. Odborná literatura říká, že 

nejvhodnějším počtem je pět až jedenáct členů, dle Horváthové (2008) by měl mít ideální tým 

členů sedm. Správná velikost by měla být stanovena tak, aby v týmu figurovali jedinci 

s potřebnými znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi, aby bylo řízení týmu bezproblémové, a aby 

počet stále ještě umožňoval efektivní přenos informací a komunikaci mezi jednotlivými členy. 

ZAJISTIT 

SPLNĚNÍ 

ÚKOLU 
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Když vezmeme v potaz extrémní hodnoty, tak tým s méně než pěti členy může postrádat 

tvůrčí potenciál, pracuje s propojením menšího množství znalostí a dovedností a malá velikost 

rovněž limituje rozmanitost pohledů a názorů na řešenou problematiku. Pozitivum malých týmů 

však může spočívat v intenzivnějších vztazích, panuje zde důvěrnější atmosféra, projevuje se také 

větší angažovanost členů a rozhodovací proces se zkracuje. Naopak u týmů, které co do počtu 

členů přesahují číslo deset, se rozhodovací proces může prodlužovat a tím i snižovat efektivita 

práce tohoto týmu. Snížená může být také participace méně asertivních jedinců ve velkých 

týmech.  

Optimální velikost týmu tedy není jasně definovaná a při rozhodování o počtu členů je tedy 

důležité brát v potaz jak pracovní náplň týmu, tak i osobnostní dispozice jednotlivých adeptů. 

 

2.1.4 Formy týmů 

Pro rozlišení forem týmu jsou podle Baye (2000) směrodatné dva faktory, a sice doba 

existence týmu (časově omezená či neomezená) a organizační identita (tým buď je, nebo není 

součástí formální organizace). Z kombinace všech možností vyplývají čtyři různé formy týmů. 

 

 Časově omezené týmy, které jsou součástí formální organizace 

Řadíme zde kroužky kvality, které lze charakterizovat jako homogenní pracovní skupiny 

zřizované ve výrobních závodech. Členy tohoto týmu jsou většinou pracovníci jednoho 

úseku, kteří se již znají. Smyslem jejich účasti v kroužku kvality je během osmi až 

čtrnácti dnů vypozorovat, zanalyzovat a odstranit odchylky týkající se kvality práce právě 

v jejich úseku a za tímto účelem se scházejí přibližně jedenkrát za dva týdny. Po uplynutí 

stanovené doby se tento tým rozpadá a jeho členové se vrací zpět ke své původní práci. 

 

 Časově omezené týmy, které nejsou součástí formální organizace 

Tyto týmy často sestávají z členů, kteří pochází z odlišných oborů, mohou to být i 

pracovníci z různých hierarchických vrstev společnosti. Tyto týmy bývají menší co do 

počtu a mají speciální úkol. Po splnění zadaného úkolu je tento tým rozpuštěn. 
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 Týmy dlouhodobého charakteru neidentické s organizací 

Do této skupiny řadíme především projektové týmy z oblasti výzkumu, vývoje či 

zpracování dat. Tyto projektové týmy jsou tvořeny za účelem řešení určitého úkolu a jeho 

členové jsou osoby vyčleněné z formální organizace. Doba existence takového týmu je 

dva roky i více. 

 

 Týmy dlouhodobého charakteru identické s organizací 

Orientace těchto týmů je zaměřena na ekonomické cíle, na posilování 

konkurenceschopnosti, neustálé zlepšování a snižování chybovosti ve výrobě. Jsou 

tvořeny až dvaceti členy a fungují na principu sebeřízení. 

 

2.1.5 Faktory úspěšnosti týmu 

Aby mohl tým využít svůj potenciál, musí pro to mít vytvořeny určité podmínky. Dle Baye 

(2000) jde v prvé řadě o to, že podnik musí pro tým vytvořit jakýsi rámec pro jeho fungování, 

přesněji řečeno organizační rámcové podmínky. Tyto podmínky obsahují například prohlášení 

týmové práce za novou formu práce v dané společnosti a dále jde o vymezení odpovědnosti a 

kompetencí či stanovení vedoucího týmu.  

Dalším problémem, který musí být vyřešen hned v počátcích fungování týmu, je logistika 

informací. Jde jak o informace směřující dovnitř týmu, tak o informace mířící z týmu ven. 

Stěžejní je, ujasnit si, co, kdy a komu přesně sdělit, jakožto informace směrem z týmu ven, a také 

o to zjistit, jak dlouho potrvá, než tým získá určité informace pro sebe. Důležité je rovněž 

rozčlenění informací, které komu náleží. 

Bay (2000) dále upozorňuje na podceňování rozvoje týmu a zmiňuje potřebu výcviku 

vedoucích v oblasti vedení týmu a také potřebu zvyšovaní kvalifikace členů samotných. Hovoří 

také o zpřístupnění personálních zdrojů v podniku, především z důvodu, že některé situace nelze 

vyřešit pouze za přítomnosti členů týmu. 

Tyto doposud zmíněné aspekty patřily k externím faktorům ovlivňujícím úspěšnost týmu. 

Nyní vymezíme interní faktory úspěšnosti rozdělené do dvou skupin. 
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2.1.5.1 Strukturální faktory 

Tyto faktory tvoří konstrukci celého týmu. Pokud chybějí, mohou vznikat problémy v oblasti 

mezilidských vztahů. V návaznosti na chybějící faktory pak nemohou probíhat ani jednotlivé 

procesy, protože jak říká Bay (2000, s. 24): „…platí zásada nadřazenosti struktury nad 

procesem.“. Mezi tyto faktory pak řadí: 

 společné týmové cíle, 

(Nelze zaměňovat s příkazy. Musí být všem od počátku jasné.) 

 vedení týmu, 

(Tým bez vedení nefunguje, avšak vztah je zde odlišný od klasického liniového 

vedení.) 

 integrovaný systém controllingu, 

(Řídicí systém pro směrování týmu k úspěchu, je součástí celopodnikové 

koncepce controllingu.) 

 rozdělení rolí a úkolů 

(Vyjasněno, kdo má jaké úkoly, kdo vystupuje jako zástupce týmu.) 

 rámec rozhodovacích pravomocí, 

(Jasné vymezení pravomocí.) 

 kvalifikační strukturu. 

(Rozsah dovedností, bez kterých tým může jen těžko dosahovat požadovaného 

výsledku.) 

2.1.5.2 Procesní faktory 

Též zvané měkké faktory, rozhodují o rychlosti růstu týmu. Nejdůležitějšími procesními 

faktory jsou dle Baye (2000, s.26): 

 chování v týmu v oblasti informací, 

 stupeň otevřenosti při řešení problémů a konfliktů, 

 vůle ke vzájemným vztahům a úspěchu (týmový duch), 

 procesy zpětné vazby v týmu, 

 úroveň standardizace procesů, 

 kontinuální zlepšování procesu. 
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2.2 Týmová spolupráce 

Základ týmové práce je dle Horváthové (2008) spatřován v důvěře a otevřenosti, v dobrých 

vztazích na pracovišti a ve vzájemném respektu a čestnosti. Součinnost členů při dosahování 

společných cílů je podpořena spojením jejich potenciálu a úsilí, a týmovou práci lze tedy 

charakterizovat i jako znásobení předností a potlačení nedostatků jednotlivců. 

 

2.2.1 Proces týmové práce 

Proces týmové práce udává Horváthová (2008) v několika fázích: 

a) vytyčení cílů týmu, 

(Cíle pro tým musí být správně zadané, nejlépe dle techniky SMART (specifický, 

měřitelný, akceptovaný, reálný, termínovaný cíl). Cíl by měl být v souladu s cíli 

celé organizace a členové týmu by s ním měli být ztotožněni. Různé cíle by tedy 

měly být ve vzájemném souladu.) 

b) tvorba týmu, 

(Výběr členů týmu je do jisté míry předurčen posláním týmu, jelikož by členové 

týmu měli být, na základě svých osobnostních charakteristik, znalostí a 

dovedností, schopni zadaného cíle dosáhnout. Musí být ovšem také ochotni tuto 

týmovou práci kvalitně a náležitě vykonat.) 

c) tvorba základního rámce pro řešení úkolu a stanovení pravidel pro týmovou 

práci, 

(V této fázi jde o seznámení členů s cíli a jakousi aktivizaci týmové práce. Dále 

přichází na řadu tvorba základní podoby řešení úkolu. Musí být také stanovena 

pravidla pro práci v týmu.) 

d) proces samotného řešení úkolu, 

(Seznámení týmu s termíny plnění jak dílčích úkolů, tak úkolu celého. Následně je 

proveden popis činností, které bude třeba vykonat, jsou vymezeny metody k řešení 

problému. Řešeno je také určení pravomocí a odpovědnosti.) 

e) ukončení práce týmu, zpětné zhodnocení a odhalení dosažených výsledků, 

(V této fázi je týmová práce ukončena, je provedena evaluace výsledného efektu. 

Pod výsledky práce by měli být podepsáni všichni její členové.) 



  

 

15 

 

f) zpětná vazba. 

(Zpětná vazba reflektuje týmovou práci, plynou z ní ponaučení.) 

 

2.2.2 Základní pravidla práce v týmu  

 Všichni členové týmu nesou zodpovědnost za způsob řešení problému či úkolu a jsou si 

odpovědnosti patřičně vědomi. 

 Všichni členové aktivně prezentují své názory ve skupinové debatě. 

 Narušování času vymezeného výhradně pro týmovou práci je zakázáno v jakýchkoliv 

formách. 

 Existuje svoboda názoru, nikdo nesmí být za svůj názor napadnut či zesměšněn. 

 Nesmí docházet k odvádění pozornosti od dosažitelných cílů, na které je nutno se 

soustředit. 

 V úvahu jsou brány veškeré návrhy řešení a nápady. 

 Se způsobem řešení úkolu souhlasí všichni členové týmu a úsilí vynakládané na dosažení 

cíle má synergický efekt. 

 V týmu panuje vysoká úroveň motivace ze strany organizace, což si členové plně 

uvědomují.  

(upraveno dle: Kovács, 2011) 

2.2.3 Pozitiva práce v týmu 

Není divu, že v současné praxi stále více podniků preferuje týmovou práci před prací 

každého pracovníka zvlášť, jelikož tato spolupráce v sobě skýtá mnohá pozitiva. Stuchlík (2008) 

hovoří o jakémsi „dopingovém“ prvku, který lze nazvat též jako skupinová dynamika, která 

v týmu akceleruje výkon a spojí sílu jinak izolovaných jednotlivců. 

Přínosem se podle Horváthové (2008) stává: 

 propojení znalostí jednotlivých členů, 

 výstupem práce je více řešení, 

 mezi členy působí vzájemná inspirace ke kreativním způsobům řešení situací, 

 komunikace a spolupráce podporuje rozvoj členů, 

 členové se od sebe mohou vzájemně učit sdílením znalostí a dovedností, 
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 eliminace chyb jednotlivců, 

 růst motivace, 

 kompromisní řešení problémů, a tím i vyloučení extrémních názorů a postojů, 

 uznání jednotlivce jako člena týmu, zvýšení jeho sebevědomí, snížení obavy ze selhání a 

zodpovědnosti, 

 prevence proti stresu ve smyslu rozdělení práce mezi všechny členy týmu. 

2.2.4 Synergický efekt 

Tam, kde výstup díky součinnosti členů v týmu převyšuje prostý součet výkonů jednotlivých 

členů při samostatné práci, vzniká synergický efekt.  

Příčina synergie tkví především ve větším počtu řešitelů zadaného úkolů. Dochází k situaci, 

že přednosti některých členů týmu jsou schopny zakrýt nedokonalosti členů jiných a ve výsledku 

je pak výstup o poznání kvalitnější díky uplatněné korekci schopnějších členů. Pozitivně působí i 

propojování znalostí, zkušeností a dovedností jednotlivých členů a jejich vzájemné povzbuzování 

k práci. Další příčinou synergie je tvůrčí přístup pramenící ve vzájemné inspiraci členů. 

Dle Horváthové (2008, s. 120), synergický efekt (SE) „Je dán rozdílem mezi výsledkem 

práce, kterého by dosáhl sehraný tým (VT), a výsledkem, kterého by bylo dosaženo souhrnem 

výsledků práce jednotlivců (SVJ).“ Problematika synergického efektu se pro snazší pochopení v 

literatuře mnohdy vysvětluje pomocí „matematického“ zápisu, viz níže. 

 

 

 

2.3 Bariéry práce v týmu 

Pokud tým nedosahuje výsledků, ve kterých se projeví synergický efekt, je zřejmé, že jeho 

práce není efektivní a musí existovat „něco“, co týmu brání lepších výkonů dosahovat. Tuto 

situaci, kdy by prostý součet výsledků práce jednotlivců předčil výslednou práci dosaženou 

v týmu, nazýváme negativní synergií. Obdobně jako u synergického efektu lze tuto problematiku 

vyjádřit matematickým zápisem, viz níže. 

 

SE = VT – SVJ 

 1 + 1 + 1 + 1 = 7 

1 + 1 + 1 = 1 
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Bělohlávek (2008, s. 14) uvádí jako příčiny způsobující negativní synergický efekt, tedy 

bariéry bránící v efektivnějším výkonu, následující: 

 různost cílů, 

Jednotlivci se snaží prosazovat vlastní cíle na úkor cíle společného. 

 silná snaha jedinců o sebeprosazení, 

V týmech, kde spolu pracuje několik soutěživých jedinců, společný výsledek ustupuje 

do pozadí kvůli jejich potřebě prosadit svůj názor, zvítězit ve sporech, atd.. 

 neschopnost prosadit dobrý názor, 

K této situaci dochází u tvůrčích jedinců, kteří však nejsou dostatečně asertivní pro 

prosazení svého názoru, myšlenky. Tým přichází o nové nápady. 

 nedostatečné řízení diskuse, 

Pokud jsou jedni členové týmu asertivní a průbojní a jiní bázliví a stydliví, dochází 

k utlačování „slabších“ jedinců. 

 potřeba delší doby k dohodě a rozhodnutí, 

V případě, kdy je třeba o něčem rychle, operativně rozhodnout je týmové řešení spíše 

zdrojem zdržení. 

 negativní tlak skupiny, 

Kdyby se člen týmu měl v některých situacích rozhodovat sám za sebe, nepřizpůsobil 

by se zbytku skupiny, postupoval by odlišně a efektivněji. 

 obava z odlišnosti, 

Členové týmu se mohou dostat do situace, kdy raději akceptují názor většiny, 

mnohdy i špatný, než aby se vymykali obecně přijímanému způsobu řešení. 

 skupinová lenost, 

Jednotlivci polevují ve svých pracovních výkonech, když si jsou vědomi, že výsledek 

nezávisí pouze na nich, nýbrž i na ostatních členech týmu. 

 špatné mezilidské vztahy. 

Vypjaté vztahy na pracovišti způsobují, že se lidé soustředí, více než na pracovní 

povinnosti, na vzájemné neshody a konflikty. 

 

2.4 Komunikace v týmu 

Schopnost členů týmu mezi sebou bez problému komunikovat je jedna z věcí, která se 

pozitivně podepisuje na výsledcích týmu. Důležitým faktorem týmové komunikace je otevřenost 

členů v rámci diskusí a řešení problémů. Osoba, která se bojí říct nahlas ve skupině svůj názor, ať 

už pro to má jakýkoliv důvod, je pro tým méně přínosná než osoba, která se navzdory možnému 

neúspěchu nebojí svou verzi řešení či nápadu veřejně prezentovat. 
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Pokud dojde k nedorozumění při komunikaci, nejedná se o žádný zvláštní jev, avšak 

eliminace nebo alespoň regulace neshod v chápání jeden druhého na minimum je klíčem 

k udržení pozitivní atmosféry v týmu, a je tudíž i v zájmu všech členů. Nedorozumění mohou 

vznikat rozdílnou interpretací získané informace a zkreslením informací při jejím přenosu od 

odesílatele k příjemci. Dle Meiera (2009) jsou tedy značné rozdíly mezi tím, co odesílatel 

informace říct chce, co skutečně řekne, co akusticky dorazí k příjemci, co příjemce vnímá a jak si 

danou informaci interpretuje. Následně může být zpětná vazba k odesílateli zcestná právě 

v případě, kdy příjemce nesprávně porozumí sdělované informaci. Toto nazýváme komunikačním 

šumem. 

Aby byla komunikace efektivní, uvádí Horváthová (2008) následující pravidla: 

 odesílatel by měl přesně vědět, co chce příjemci sdělit, 

 je nezbytné použít jazyk srozumitelný pro obě strany, 

 důležitá je pečlivá příprava komunikace, 

 podstatný je dobrý odhad míry potřeby dané informace pro příjemce, 

 je nutné, aby nastala shoda, mezi tím co se říká a jak se to říká, 

 důležitou roli hrají i emoce a pozitivní přístup účastníků komunikace. 

2.5 Teambuilding 

Budování týmu, neboli teambuilding je nástrojem ke zlepšování mezilidských vztahů v rámci 

týmu a také nástrojem k eliminaci problémů při vykonávání činností směřujících k naplnění 

stanovených týmových cílů. 

Horváthová (2008) uvádí oblasti, kterými se budování týmu zabývá: 

 rozvoj a zkvalitnění efektivní spolupráce v rámci týmu, 

 prohloubení sebepoznání a poznání ostatních členů, 

 zlepšování schopnosti týmu zvládat náročné situace, 

 efektivnější rozdělení týmových rolí, 

 zlepšení komunikace v týmu, 

 prohloubení vzájemné důvěry mezi členy týmu, 

 umění řešit konflikty v týmu. 
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Firma, která se rozhodne teambuilding realizovat z důvodu potřeby řešení specifického 

problému, který se v týmu vyskytl, si může vybrat, zda zorganizuje takovouto akci svépomocí 

(v tomto případě by však měla mít účelně vyvinuté teambuildingové programy) nebo využije 

služeb některé z agentur na trhu, které se přímo specializují na programy budování týmů. 

Další nutnost volby nastává pro společnosti při výběru typu takového programu. Horváthová 

(2008, s. 113) uvádí dva možné typy teambuildingových aktivit: 

 Mimo organizaci (outdoor training), 

 Uvnitř organizace (indoor training). 

Akce pořádané mimo pracoviště se většinou odehrávají pod širým nebem. Tento typ se 

vyznačuje především svou akčností a zábavným pojetím, které může účastníkům přinést mnoho 

nevšedních zážitků a především umožní členům týmu se uvolnit a oprostit od pracovního 

prostředí. Jediným faktorem, který může takovýto program narušit je počasí. Outdoorové 

teambuildingové akce jsou obecně oblíbenější než ty, které se odehrávají „pod střechou“. Tento 

typ není natolik oblíben, zejména kvůli menší atraktivitě činností zde prováděných, které jsou 

limitovány prostorem. Pro indoor training jsou využívány zejména konferenční místností v místě 

pracoviště nebo i mimo něj, v jiném prostoru k tomu určeném (hotely, vzdělávací centra, atp.).  

 

2.6 Prodejní tým a jeho členové 

I když se může zdát, že jsou prodejci do jisté míry sólisté při vykonávání své práce, pojetí 

skupiny obchodníků jako týmu má své opodstatnění. Především, pokud jde o tým, jehož členové 

jsou zaměřeni na prodej stejného druhu výrobků či služby. Společně pak dosahují stanovených 

cílů, ve většině případu to je plán prodeje. Jiný příklad týmového přístupu může být přenášení 

vztahů se zákazníky na kolegy, kteří jsou zaměřeni na prodej jiného druhu výrobku či služby, 

dále spolupráce a pomoc se zákazníky v rámci velkých propagačních akcí, využívání nesčetných 

zkušeností ke společnému zlepšování oslovení klientů a jednání s nimi, vzájemná inspirace a 

podpora prodejců apod. 

2.6.1 Žádoucí vlastnosti prodejce 

Hlavní zdroj úspěchu týmu zaměřeného na prodej je spatřována v orientaci na zákazníka. 

K tomu, aby prodejce mohl u zákazníka vyvolat zájem o jeho produkt, pochopit jeho potřeby, 
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doporučit mu nejvhodnější variantu produktu a přesvědčit jej ke koupi, musí mít velice dobře 

zvládnuté komunikační dovednosti. To, zda má obchodník dobře osvojené komunikační 

dovednosti, závisí na dalších proměnných, především na osobnostních charakteristikách, 

sociabilitě a úrovni extroverze. Komunikace však není jedinou cestou k uspokojení zákazníka a 

realizaci produktu, velkou roli zde hraje také schopnost prodejce klientovi naslouchat.  

Khelerová (2010, s. 15) uvádí šest způsobů jak se zalíbit lidem. Totiž i zalíbení zákazníka 

v prodejci hraje určitou roli v jeho rozhodování, zda koupit právě jím nabízený produkt, či hledat 

uspokojení v obdobném produktu u konkurence, jejíž prodejce však bude k zákazníkovi mnohem 

milejší. 

1) Zajímejte se upřímně o lidi. 

2) Usmívejte se. 

3) Pamatujte si jména lidí a oslovujte je. 

4) Buďte pozornými posluchači. Přimějte druhého k tomu, aby hovořil o sobě. 

5) Hovořte o všem, co zajímá druhého. 

6) Upřímně vzbuďte v partnerovi pocit, že je důležitou osobou. 

Dalším faktorem ovlivňujícím „kvalitu“ prodejce je jeho odborná znalost v oblasti 

prodávaného produktu. Některé výrobky či služby může prodávat úspěšně po krátkém proškolení 

i člověk, který je pouze přirozeně komunikativní, u jiných sofistikovanějších výrobků a služeb je 

třeba, aby byl prodejce dostatečně vzdělaný v daném oboru a byl schopen hloubku svých znalostí 

promítnout do jednání s klientem.  

Neméně významnou roli při kontaktu se zákazníkem hraje image obchodníka. Některé 

společnosti mají například kodex oblékání či chování zapracovaný do interních předpisů, ve 

všech ostatních případech dle Bělohlávka (2008, s. 116) platí, že: „Vizáž a chování prodejce by 

mělo být v souladu s očekáváním zákazníků.“. 

2.6.2 Stimulace prodejců k výkonům 

Stimulace týmu prodejců musí být mířená, spolu s podporou dobrých mezilidských vztahů, 

především k výkonům. V obchodní sféře je snadné poměřovat výsledky pracovníků. Hodnotit lze 

objem prodeje, počet uzavřených smluv či podíl na trhu. Každá společnost si pak vybírá, na 

základě které proměnné bude své zaměstnance klasifikovat. Měření výkonů je zde velice důležité, 

jelikož pro obchodní tým je nejefektivnější způsob motivace variabilní složka mzdy (prémie, 
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bonusy, odměny), která se právě od dosažených výsledků odvíjí. K dalším nástrojům stimulace 

patří mimořádné bonusy např. za získání nového zákazníka, úspěšný prodej nového 

nezaběhnutého výrobku nebo naopak staršího výrobku, který již delší dobu „leží“ ve skladu. 

2.6.3 Problémy obchodních týmů 

V této části si přiblížíme některé problémy, které mohou tým prodejců jako celek nebo jeho 

jednotlivé členy potkat a narušit, tak jeho fungování. 

Zvláštností prodejních týmů bývá fakt, že je vedoucí vzdálen od svých podřízených 

zaměstnanců, jelikož každý většinou působí v jiné lokalitě, proto zde mohou vznikat problémy 

v komunikaci mezi manažerem a členy prodejního týmu, kteří se osobně potkávají jen zřídka a 

komunikace se uskutečňuje spíše skrze e-mail či telefon. 

Výkony, kterých tým dosahuje, jsou závislé na mnoha externích faktorech. Tudíž každá 

změna na trhu, v poptávce po daném výrobku, při agresivní cenové politice konkurentů či vstupu 

nové konkurenční firmy do odvětví, znamená pro prodejce znesnadnění realizace výrobků a je 

tedy nutné na tyto změny pružně reagovat. 

Jiný problém týkající se osobnosti prodejce může pramenit ze stereotypní práce. Prodejce se 

sice setkává s různými lidmi, avšak jednání s nimi se zásadním způsobem neodlišují. Navíc je 

obchodník pod neustálým tlakem nastavených plánů prodeje a i přes to musí na zákazníky za 

všech okolností působit energicky a optimisticky. Tyto všechny aspekty mohou vést až k odporu 

ke styku s lidmi a psychologickému vyčerpání jedince a tedy i ke ztrátě zájmu o tento druh práce. 

V  situacích, kdy se prodejce snaží za každou cenu dosáhnout co nejlepších výsledků, může 

docházet k nežádoucímu jednání s klienty. Formou takovéhoto jednání může být pomlouvání 

konkurentů a jejich produktů či získávání zákazníků prostřednictvím finančních i nefinančních 

úplatků. Těmto nežádoucím obchodním praktikám lze předcházet proškolením prodejců ohledně 

možností odměňování loajálních klientů. 

 

2.7 Týmové role 

Při sestavování týmu se ve většině případů klade důraz na to, aby potenciální členové měli 

odpovídající spektrum znalostí a dovedností v souvislosti s posláním a cíli tohoto týmu. Méně je 

pozornost soustředěna na osobnostní vlastnosti lidí. Touto problematikou se zabýval pan R. 
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Meredith Belbin, který také definoval devět týmových rolí. Pojem týmová role lze chápat jako 

jakýsi vzorec ustáleného chování a jednání jedince, který je ovlivněn hned několika faktory. 

 

 

Obrázek 2.7.1:Faktory ovlivňující chování z hlediska týmových rolí (upraveno dle: Belbin, 2010) 

 

Na základě uvedených faktorů se dá konstatovat, že je týmová role ve své podstatě projevem 

osobnosti člověka podbarveným aktuální situací. Dle Belbina (2010) je možné jednotlivé faktory 

blíže objasnit následujícím způsobem. 

 Chování je z hlediska osobnosti ovlivněno zejména úrovní extroverze či introverze a 

mírou projevované úzkostlivosti 

  Mentálními schopnosti neboli způsobem myšlení, může člověk do jisté míry své 

přirozené chování potlačit a nahradit jej rozumově přijatelnějším způsobem chování.  

 Aktuální hodnoty člověka se projevují jako nastavený způsob reakce na určité 

podněty.  

 Chování jedince se odvíjí od množství získaných zkušeností. 

 Učení se potřebným rolím člověka všestranně rozvíjí. 

2.7.1 Specifika jednotlivých týmových rolí 

Jak už bylo řečeno, R. Meredith Belbin definoval devět různých rolí, které se vyznačují 

různorodými charakteristikami osobnosti a specifickým způsobem chování a jednání. V ideálním 
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případě by měl tým obsahovat všech devět typů rolí, ale jak již bylo zmíněno v kapitole 2.1.3, 

která pojednávala o velikosti týmu, ne vždy je optimální, aby tým sestával z většího počtu členů. 

Mít v týmu devět členů, jen aby byly obsazeny všechny role, však není nutné. Existuje totiž jen 

hrstka lidí, kteří přesně odpovídají jedinému typu role. Většina lidí spíše odpovídá kombinaci 

několika typů, což umožňuje i při menší velikosti týmu obsadit všechny týmové role. 

Nyní si představíme podrobně všech devět rolí, přiblížíme jejich kvality i nedostatky, jakým 

způsobem je třeba zastánce jednotlivých rolí motivovat, jak rozvíjet konkrétní silné stránky rolí a 

naopak, jak potlačovat stránky slabé. 

2.7.1.1 Inovátor (Plant) 

Inovátor, překládáno do češtiny i jako Myslitel, je role tvořivá, nápaditá a svými myšlenkami 

se značně odlišuje od ostatních členů. Když ostatní říkají: „To nejde!“, Inovátor volí jiný úhel 

pohledu a přichází s novými netradičními, nekonvenčními nápady a postupy řešení, a to i 

v případě velmi zapeklitých problémů. Inovátoři bývají spíše introverti, pohybující se díky své 

bujné představivosti v nereálných dimenzích. Často jde o méně mluvné a citlivé jedince. Tito lidé 

jsou kvůli své odlišnosti považováni za podivíny. Slabou stránkou bývá neschopnost komunikace 

a přílišné zaujetí svými úkoly. Někdy může zaujatost vést až k situaci, že Inovátor odmítá 

jakýkoliv jiný způsob řešení a svéhlavě prosazuje svůj názor jako jediný správný, což narušuje 

princip týmovosti v oblasti shody nad výběrem nejefektivnější varianty. Motivací pro tuto roli 

jsou především nové nápady, možnosti a potřeba kreativního přístupu. 

Rozvoj silných stránek Inovátora: 

 zadávání úkolů, pro jejichž řešení je nutná jistá dávka kreativity a je zde prostor pro 

seberealizaci jedince, 

 zařazení do řešitelského týmu, aby měl možnost uplatnit své netradiční nápady a 

rozvíjet své tvůrčí schopnosti, 

 zapojení do řešení složitých problémů, pro získání odlišného pohledu na věc. 

Potlačení nedostatků role Inovátora: 

 naučit jej respektovat nápady jiných při používání technik kreativního myšlení  

 vedení nadřízeného směřující Inovátora k výběru pouze prioritních námětů 

(neprosazovat nutně všechny) a jejich dokončení, 
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 směřovat jej k nutnosti formalizace jeho nápadů, např. zařazením do zlepšovatelských 

struktur. 

Vztahy role Inovátor 

Ideálním vedoucím je pro tuto roli Koordinátor, který ví jak nejlépe zužitkovat takto nadané 

jedince. Týmový pracovník v roli nadřízeného dokáže z Inovátora díky svému přátelskému 

přístupu „vytáhnout“ maximum. V pozici vedoucího je pro Inovátora nepřípustný Formovač či 

Realizátor kvůli nízké schopnosti tolerance.  

S pracovníky na stejném hierarchickém stupni nejlépe vychází v rolích Koordinátorů, 

Týmových pracovníků a Vyhledávačů zdrojů. Spolupráce s Vyhodnocovateli jinými Inovátory a 

hlavně s Realizátory může v tomto případě být zdrojem nepříjemných konfliktů. 

Inovátor v roli nadřízeného vykazuje efektivní spolupráci s podřízeným Realizátorem a 

Vyhodnocovatelem. Naopak potřeba rychlého jednání rolí Usměrňovač a Vyhledávač zdrojů se 

nestrpí s rozvážným jednáním vedoucího Inovátora. 

 

2.7.1.2 Vyhledávač zdrojů (Resource Investigator) 

Hovorní a dynamičtí extroverti, svou živostí a nadšením dokáží objevit jakékoliv nové 

zdroje. Vhodná role pro vyhledávání nových a rozvíjení stávajících známostí, kontaktů či 

informací, čímž také zajišťuje zprostředkování vztahů směrem ven z týmu. Jeho předností je 

optimistická a otevřená povaha, flexibilita, zvídavost a nebojácnost. Vždy informují ostatní o 

dosažitelnosti cílů. Jejich stinnou stránkou je rychlé opadání původního nadšení pro věc, proto 

potřebují neustálou stimulaci. Problém nastává, pokud jejich flexibilita přeroste v nekázeň. 

Motivací jsou pro tyto jedince krátkodobé výkonové cíle a podněty přinášející nové atraktivní 

možnosti práce. 

Rozvoj silných stránek Vyhledávače zdrojů: 

 zahrnutí do operativních úkolů náročných na schopnost komunikace a přesvědčování, 

 zapojování do projektů zaměřených na změny v organizaci, vytváří příznivé 

podmínky pro realizaci těchto změn, 

 cílem jeho práce by mělo být především navazování nových kontaktů a získávání 

nových informací.  
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Potlačení nedostatků role Vyhledávač zdrojů: 

 odbourávání nedostatečné koncentrace svědomitým vedením ze strany manažera, 

důraz na kontrolu jeho činnosti, vyvíjení tlaku s cílem donutit jej dokončit rozdělanou 

práci, 

 omezení aktivit, zaměření pouze na úzký okruh činností s cílem eliminace 

nedokončených činností z důvodu opadnutí zájmu, 

 orientovat jej na dlouhodobé činnosti s nutností stanovení priorit, s cílem naučit jej 

lépe hospodařit s časem. 

Vztahy role Vyhledávač zdrojů 

Díky své otevřené povaze a toleranci nemívají vyhledávači zdrojů se spolupracovníky 

výrazné konflikty. Dobře si vedou pod nadvládou Usměrňovačů, jelikož dobře zvládají tlak 

vyvíjený z jejich strany. Méně vyhovující jsou pak vztahy s vedoucími v rolích Kompletovačů či 

Specialistů, kteří mají vysoké nároky na preciznost.  

S oběma rolemi, které Vyhledávači zdrojů příliš nevyhovují v roli manažera, ne příliš dobře 

vychází také na stejné kolegiální úrovni. Lépe mu vyhovuje spolupráce s Realizátory a 

Týmovými pracovníky. 

Jako vedoucí preferuje spolupráci s Kompletovači, kteří dokáží svými přednostmi zakrýt 

slabé stránky Vyhledávačů zdrojů. Podřízený Usměrňovač mu rovněž vyhovuje z důvodu 

schopnosti samostatné organizace práce, avšak tento vztah může snadno narušit přehnaná 

soutěživost Usměrňovače. 

2.7.1.3 Koordinátor (Co-ordinator) 

Koordinátor je jedna ze dvou rolí přirozených vůdců. Jeho styl vedení je mírný, přátelský a 

demokratický. Je si vědom potřeby součinnosti všech členů k dosažení požadovaného cíle. Má 

schopnost rozpoznávat v čem tkví potenciál jednotlivých členů a umí jej ve prospěch týmu 

náležitě zužitkovat. Dokáže sladit zájmy jednotlivců se zájmy týmu či celé organizace. Jelikož je 

Koordinátor člověk příjemný, klidný a obětavý, veškeré konflikty se snaží řešit umírněně a věří 

v jejich kladné rozuzlení. Mnohdy upřednostňuje úspěch celého týmu, před svým vlastním. 

Někdy bývá v oblasti rozhodování snadno ovlivnitelný a nechá se strhnout většinou. V některých 
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situacích má sklon s ostatními členy týmu manipulovat a přenechávat svou vlastní práci jiným 

lidem. Motivuje jej rozvoj seberealizace a rozšiřování kompetencí podřízených zaměstnanců. 

Rozvoj silných stránek Koordinátora: 

 příležitost k vedení týmu, ve kterém působí značně samostatní jedinci, kterým může 

poskytnout prostor pro realizaci a náležitě je motivovat, 

 zapojení do tvorby motivačních systémů firmy, pro jeho smysl propojovat potřeby 

zaměstnanců a potřebami celé organizace, 

 pověřit jej koučováním spolupracovníků v oblasti odborných či manažerských 

dovedností. 

Potlačení nedostatků role Koordinátor: 

 učení se respektu k přednostem spolupracovníků, zaujetí nekompromisního postoje, 

 užití přísnějšího stylu vedení, je-li potřeba, 

 eliminace přehnaného delegování, neusnadňovat si příliš svou vlastní práci. 

Vztahy role Koordinátor 

Ačkoliv může docházet ve vztahu k jedincům v roli Usměrňovač ke konfliktům z důvodu 

odlišného pohledu na styl vedení, Koordinátor z pozice podřízeného dokáže velice dobře 

ovlivňovat vedoucí Usměrňovače. Dobré vztahy lze očekávat také s nařízeným v roli Inovátora, 

jehož slabiny je Koordinátor schopen kompenzovat. Nevyhovující šéf je pro Koordinátora 

Týmový pracovník. 

Na stejné úrovni již činí problém součinnost s Usměrňovači, zřejmě kvůli odlišným 

prioritám. Spolupráci naopak svědčí spojení Koordinátorů s Týmovými pracovníky, co se týče 

sociální oblasti, či s Realizátory, především v organizačních záležitostech. 

Jak již bylo řečeno, Koordinátor je přirozeně dobrým vedoucím, kterému vyhovují podřízení 

Inovátoři. Naopak je tomu u podřízených pracovníků v roli Usměrňovače, kteří často zpochybňují 

činy a rozhodnutí vedoucího Koordinátora 

2.7.1.4 Usměrňovač (Shaper) 

Usměrňovač, též zvaný v mnohé odborné literatuře jako Formovač, je charakteristický svým 

přísným, direktivním stylem vedení. Jde o druhou roli, které náleží schopnost pro účelné vedení 
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týmu. Je to osoba s přirozenou autoritou oplývající množstvím energie, zaměřená převážně na 

výkonovou stránku práce, což souvisí se značnou cílevědomostí. Nebojí se práce pod tlakem a má 

odvahu realizovat i nepopulární opatření. Má potřebu vše zvládnout v daných termínech. V týmu 

působí jako akcelerátor činnosti, nutí ostatní do akce. Často bývá až přehnaně kritický 

k podřízeným, nestrpí jakékoliv projevy neschopnosti lidí. Mezi jeho negativní vlastnosti patří 

sklon k provokaci a urážkám, neschopnost empatie. Výkon, výsledky práce a vysoké pracovní 

nasazení chápe jako motivaci, vnitřně jej pak motivuje jeho soutěživost a ambice. 

Rozvoj silných stránek Usměrňovače: 

 zadávání složitých úkolů, které se vymykají běžné pracovní náplni, s prostorem pro 

seberealizaci, 

 pověřit jej řešením krizové situace, která vyžaduje pohotové a účelné vedení týmu za 

ztížených podmínek, v časovém presu a při nedostatku zdrojů a informací, 

 direktivní přístup využít ke „zkrocení“ obtížně zvládatelných jedinců. 

Potlačení nedostatků role Usměrňovač: 

 učení se taktnějšímu jednání s lidmi, 

 získání nadhledu při hledání příčin problémů, ne vše je způsobeno neschopností lidí, 

naučit jej vnímat objektivní příčiny, 

 snaha o větší pochopení názorů ostatních lidí. 

Vztahy role Usměrňovač 

Osoby zastávající tuto roli bývají ve srovnání s jinými týmovými rolemi úspěšnější a lépe se 

jim daří i v kariérním růstu. Můžou být však i příčnou personálních problémů a neshod. 

Koordinátor se zdá být pro vedení Usměrňovače nejvhodnější. Dalším efektivním nařízeným 

může být Vyhodnocovatel, pokud si dokáže sjednat respekt. Pod jiným vedením, zejména 

nadřízeným v roli Realizátora, budou vztahy s Usměrňovačem skýtat jisté problémy a konflikty. 

Na kolegiální úrovni Formovač nejvíce ocení spolupráci s Vyhledávačem zdrojů a jinými 

dynamickými typy. 

Manažer Usměrňovač má nejlepší vztahy s podřízeným Týmovým pracovníkem, který 

nejlépe snáší jeho dominanci. Vztahu podřízenosti by také mohly vyhovovat role Realizátor či 
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Kompletovač. Koordinátor či Monitor vyhodnocovatel nejsou vhodné role pro vedení 

Usměrňovačem, zejména díky rozdílným názorům a odlišným představám o vedení. 

 

2.7.1.5 Monitor vyhodnocovač (Monitor Evaluator) 

V literatuře se rovněž uvádí tato role pod názvem Vyhodnocovatel. Tato osoba se může jevit 

jako nejméně se účastnící dění v týmu, je obezřetná, rozvážná mnohdy i kritická, aktivity týmu 

sleduje spíše bez zájmu a nadšení. Při rozhodování vše pomalu a důkladně promýšlí a dává do 

souvislosti všechny ovlivňující faktory, uvědomuje si možná rizika. Má snahu na tom, aby tým 

nepodléhal unáhleným rozhodnutím. Negativním vlivem může být jeho přílišná kritika a hledání 

vad na teprve vznikajících nápadech ostatních, což může být důsledkem potlačení tvorby 

jakýchkoliv nových idejí. Motivuje jej reálný úspěch výsledku práce a snaha o ochranu před 

chybným rozhodnutím. 

Rozvoj silných stránek Vyhodnocovatele: 

 zapojení do podnikatelských projektů, kde dokáže tým nasměrovat tak, aby se dalo 

vyhnout potenciálním problémům, 

 účast v průřezových týmech, kde může přispět svou rozvážností a pohledem na věc 

z různých hledisek. 

Potlačení nedostatků role Vyhodnocovatel: 

 učení se taktnímu sdělování svých výhrad a kritiky, 

 projevovat větší nadšení ze spolupráce s ostatními, 

 neudělovat mu úkoly náročné na kreativní myšlení, naopak zapojovat jej ve fázi 

hodnocení variant. 

Vztahy role Vyhodnocovatel: 

Vedoucí v roli Koordinátora vyhovuje tomuto typu z důvodu ochoty si v jistých záležitostech 

nechat poradit. Nejnevhodnějším nadřízeným je pro něj naopak rázný Usměrňovač. 

Pro spolupráci na stejné úrovni jsou pro Vyhodnocovatele vhodní Koordinátoři či 

Realizátoři. Méně efektivní je pak součinnost s dalšími Vyhodnocovateli a Kompletovači. 
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Jako vedoucímu, mu vyhovují podřízení Realizátoři, ale ani u ostatních rolí nemívá výrazné 

problémy, s výjimkou stejné role či role Inovátora. 

 

2.7.1.6 Týmový pracovník (Team Worker) 

Mírná, vnímavá, přátelská a empatická role Týmového pracovníka bývá největší oporou 

týmu, co se mezilidských vztahů týče. Vytvářejí v týmu pozitivní atmosféru. Pomoc druhým je 

pro něj samozřejmost. U ostatních hledají hlavně pozitivní stránky a negativa omlouvají. Jejich 

zájmem je předně uspokojit potřeby ostatních osob a až posléze své vlastní. Bravurně zvládají 

odvracení potenciálních konfliktů. Slabiny této role jsou spatřovány v přílišné neprůbojnosti a 

nerozhodnosti. Motivací jsou pro něj příznivé pracovní podmínky a příjemné klima na pracovišti, 

které u něj vytváří dojem soudržnosti týmu. 

Rozvoj silných stránek Týmového pracovníka: 

 využívání jeho schopnosti empatie k navazování kontaktů a pomoc kolegům se 

začleněním do kolektivu, 

 zapojení do řešení konfliktních situací pro nalezení přijatelného řešení pro obě strany, 

 účast v sociálních aktivitách ke stmelování týmu. 

Potlačení nedostatků role Týmový pracovník: 

 učení se objektivnímu rozhodování s využitím rozhodovacích technik, 

 snaha o budování nekompromisního přístupu, neomlouvat nedostatky, naučit se 

objektivně hodnotit spolupracovníky, 

 zvládání obtížných mezilidských vztahů a situací, trénování asertivní komunikace. 

Vztahy role Týmový pracovník 

Pro příslušníky této role je nejvhodnějším vedoucím Usměrňovač. Nevyhovující je 

nadřízenost jiného Týmového pracovníka. 

Ačkoliv je spolupráce těchto osob slučitelná s bezmála všemi ostatními rolemi, díky 

shodnému způsobu myšlení nejlépe vychází s dalšími Týmovými pracovníky. Součinnost je na 

kolegiální úrovni výhodná také pro Inovátory, kterým tato role pomáhá s rozvojem myšlenek a 
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zvládáním vztahových záležitostí. Rovnocenný vztah s Usměrňovačem může být narušován jeho 

dominancí. 

V pozici nadřízeného preferují Týmoví pracovníci soběstačné jedince, kteří si umí sami 

zorganizovat práci, tomuto odpovídají především Specialisté. Výjimkou jsou opět Usměrňovači. 

 

2.7.1.7 Realizátor (Implementer) 

Role Realizátora se vyznačuje praktičností, spolehlivostí a disciplinovaností. Vyhovuje mu 

přesně zorganizovaná práce, která má jakýsi řád. Zakládá si na dodržování pravidel, postupů, 

norem a harmonogramů a nesnese jejich porušování, natož anarchii.  Je svědomitý, důsledný a 

má velmi dobré organizační schopnosti. Jeho slabinou je lpění na zavedených systémech a 

odmítání jakýchkoliv změn. Nedokáže využívat intuici. Nejvyšší hodnotou a zároveň i motivací 

je pro takového člověka jistota, přesná pravidla a postupy. 

Rozvoj silných stránek Realizátora: 

 úkoly jemu zadávané by měly být co nejpřesněji definovány a měl by být jasně 

stanoven rozsah jeho pravomocí, 

 zapojení do procesu tvorby systémů, pravidel, apod.,  

 pověřit jej zorganizováním nepřehledné pracovní oblasti. 

Potlačení nedostatků role Realizátor: 

 snaha o odbourání pocitu nepřekonatelnosti předpisů, 

 učení přizpůsobovat se organizačním změnám pomocí jejich plánování a 

systematické realizace, 

 trénink samostatného a tvůrčího myšlení s cílem odbourání přílišné vazby na 

dosavadní systém. 

Vztahy role Realizátor 

Této roli vyhovuje vedoucí s přesnými požadavky na své podřízené, tomuto odpovídá role 

Usměrňovače či Dokončovatele. Problémy mohou nastat při shodné roli manažera a 

zaměstnance, dochází pak k narůstání byrokracie. 
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Ve stejném postavení vyhovuje Realizátorovi spolupráce s Koordinátorem, 

Vyhodnocovatelem, Vyhledávačem zdrojů, Dokončovatelem i Specialistou. Konflikty s větší 

pravděpodobností nastanou při součinnosti s Inovátory a ostatními Realizátory. 

V roli manažera vedoucí zaujímá ke svým zaměstnancům značně formální vztah. Vyhovuje 

mu přizpůsobivý Týmový pracovník, naopak nejméně vhodný je pro něj podřízený Inovátor či 

Vyhledávač zdrojů, kvůli nedostatečnému respektování pravidel. 

 

2.7.1.8 Kompletovač finišer (Completer Finisher) 

Tuto roli můžeme v odborných publikacích nalézt také pod názvem Dokončovatel či 

Dotahovač. Je to role typově podobná Vyhodnocovateli, ale oproti němu se více zaměřuje na 

detaily, a tak pozbývá schopnost nadhledu. Pro tuto osobu není nikdy nic dostatečně dokonalé, 

nedůvěřuje schopnostem svých kolegů, považuje je za málo precizní a svědomité, je přesvědčena, 

že jen ona sama dovede práci vykonat důkladně, v čemž tkví i její odpor k delegování. Úkoly 

svěřené Dokončovatelům jsou vždy vypracovány pečlivě, důsledně a hlavně v požadovaném 

termínu. Smysl pro něj má pouze práce dotažená do konce a do posledního detailu. Vše 

nedokonalé přetváří do stavu dokonalosti. Díky svému přehnanému sklonu k detailizmu ztrácí 

nadhled a unikají mu širší souvislosti Jedinou jeho motivací je perfektní výsledek práce. 

Rozvoj silných stránek Dokončovatele: 

 účast v kontrolních aktivitách, 

 chvála za odvedenou práci s výzvou pro menší časovou náročnost k získání stejně 

kvalitního výstupu. 

Potlačení nedostatků role Dokončovatel: 

 osvojení rozlišování prioritních úkolů, které skutečně potřebují dotáhnout do konce a 

těch, které není nutně do detailů dokončit, 

 naučit jej plánovat si aktivity, aby se zbytečně dlouho nezabýval detaily, 

 najít smysl v delegování. 
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Vztahy role Dokončovatel 

Dobrým podřízeným je tato role pro vedoucího Vyhledávače zdrojů, Inovátora či 

Usměrňovače. S ostatními rolemi v tomto vztahu pracuje hůře. 

U rolí stejného postavení se setkává s největším respektem ze strany Realizátorů, kteří jsou 

jim v jistých ohledech podobní. Konflikty mohou nastat při spolupráci s Vyhledávači zdrojů.  

Od podřízených vyžadují Dokončovatelé především spolehlivost, což splňuje především role 

Realizátora. Stejně jako u rovnocenného postavení se ani v tomto vztahu nesnesou 

s Vyhledávačem zdrojů. 

 

2.7.1.9 Specialista (Specialist) 

Osoba vybavená obrovským znalostním či dovednostním potenciálem v určité odborné 

oblasti. Svou profesní zdatností zajišťuje týmu image profesionálnosti. Většinou se soustředí 

pouze na oblast, která jej zajímá a rozvíjí se v ní, vše ostatní vnímá jako podřadné. Ve prospěch 

svého osobního rozvoj je schopen vzdát se veškerého volného času i pracovních aktivit. Dokud 

nedokončí rozpracovaný úkol, neodchází od něj. Přínos pro tým však může být v některých 

případech jen minimální, díky jeho příliš úzké specializaci, která také zapříčiňuje to, že není 

schopen pochopit problémy ostatních členů v mezioborovém týmu. Mnohdy mluví jazykem 

svého oboru a ostatní členové týmu mají problém s pochopením jeho myšlenek. Motivovat 

takového člověka lze jen pomocí rozvoje jeho znalostí, možností získání nových zkušeností a 

všeobecným uznáním v jeho oboru. 

Rozvoj silných stránek Specialisty: 

 zadávání složitých úkolů, při jejichž řešení může uplatnit své odborné znalosti, 

 dát mu možnost neomezeného přístupu k informacím v rámci jeho specializace, 

 projevovat zájem o výsledky jeho práce, 

 zbavit jej veškeré administrativní zátěže. 

Potlačení nedostatků role Specialista: 

 začlenění do průřezových týmů pro pochopení problémů osob jiného zaměření a 

získání širšího pohledu, 
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 trénink prezentačních dovedností, přizpůsobení jazyku laiků, pro snazší komunikaci 

v týmu. 

Vztahy role Specialista 

Dobrým manažerem pro Specialistu může být člověk, který ocení jeho profesionalitu, což 

splňuje role Realizátora. Jiným vhodným vedoucím se zdá být Týmový pracovník a Koordinátor, 

díky důvěře, kterou chovají ke svým podřízeným. Specialista se nepohodne s nadřízeným 

Usměrňovačem či Vyhledávačem zdrojů. 

Jako pracovník na stejné úrovni nejlépe spolupracuje s Realizátory a Týmovými pracovníky, 

naopak kooperace s Inovátory není zdaleka tak efektivní. 

Přednost dávají nadřízení Specialisté podřízeným, se kterými dobře vychází i na kolegiální 

úrovni a to samé platí o problémové spolupráci. 

 

2.7.2 Test týmových rolí 

Po představení všech typů týmových rolí, je nutné říci, jak je lze v praxi odhalit. R. Meredith 

Belbin za účelem identifikace konkrétní role, ke které jednotliví členové týmu inklinují, sestavil 

speciální test. Devět týmových rolí zde určuje devět možností výsledků tohoto testu. Desátá 

možnost výsledku je nazvána kategorií neutrálních bodů, která svědčí o nepochopení otázek 

respondentem či nevyhraněnému chování, není tedy patrné, čím daný člen přispívá k činnosti 

týmu. Výsledky testu pak poskytují analýzu složení týmu z hlediska osobnostních charakteristik 

jednotlivých členů a mohou sloužit i jako nástroj k odhalení případných problémů či neshod 

uvnitř týmu. 

 Pro účely této bakalářské práce byl použit test týmových rolí, který ve své publikaci uvádí 

autorka Khelerová (2010, s.100), viz Příloha č. 1. 

 

2.7.3 Nepochopení teorie týmových rolí 

Belbin (2010) uvádí ve své publikaci sérii mylných představ v chápání týmových rolí. Pro 

eliminaci takového způsobu přemýšlení budou tato nepochopení uvedena na pravou míru. 
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MYLNÉ PŘEDSTAVY SKUTEČNOST 

 

Týmové role jsou měřítkem osobnosti. 

Týmové role představují různorodé požadavky, 

které jsou kladeny členům týmu, a ti je musí 

plnit, aby mohl být tým efektivní. Různí 

jedinci však  reagují na tyto požadavky různě. 

Lidé nemohou svou týmovou roli změnit. 
Ačkoliv jsou zde role, které jsou jedincům 

bližší a ty, které se jim ani zdaleka nepodobají, 

v každém případě zde hraje roli učení. Vždy je 

tedy možný určitý stupeň přizpůsobení. 

Týmové role se liší v závislosti na kultuře. 
Ve všech kulturách byly identifikovány stejné 

základní typy rolí, avšak způsob jakým se 

projevují, záleží na místních zvycích. 

Lidé se v některých typech společností 

nemohou týmovým rolím přizpůsobit. 

Struktura autority někdy skutečně brání 

týmovým rolím v rozkvětu, ale pokud jednou 

tento útisk zmizí, objeví se nové možnosti 

osobního růstu. 

 

Lidé by měli být vedeni k překonání svých 

slabin, aby se tak naučili plnit obstojně 

všechny týmové role. 

Pokud někdo podává výborný výkon v jedné 

roli, pravděpodobně bude jeho výkon v roli 

jiné slabší. Je důležitější sehrávat určité role 

stoprocentně, než pokrývat celou škálu rolí, 

jelikož bychom tak upírali možnost zastávat 

určitou týmovou roli ostatním. 

Tabulka 2.7.1: Nepochopení teorie týmových rolí (upraveno dle: Belbin, 2010) 

 

2.8 Delegování úkolů 

Delegování lze definovat jako: „Postup manažera, který přiděluje svým zaměstnancům úkoly 

a potřebné pravomoci a odpovědnosti k jejich plnění takovým způsobem, že manažer i 

zaměstnanci poznají měřitelné efekty ve své práci, které se delegováním mohou dostavit.“. 

(Kovács, 2011, s.104) 

Tím, že manažer deleguje určitý úkol na svého podřízeného, mu zároveň dává pravomoc 

k jeho vykonání a na jeho úkor se zbavuje své odpovědnosti, a sice odpovědnosti prováděcí, která 

přímo souvisí s výsledky práce. Manažerovi tak zůstává pouze řídící odpovědnost, kterou 

můžeme charakterizovat jako odpovědnost za výsledky řízení zaměstnanců. 
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Seiwert (1995) rozlišuje 2 typy delegování: 

 trvalé přenesení úkolu na podřízeného, s tím že výkon toho úkolu bude sám i 

kontrolovat, 

 omezené neboli případové delegování, kdy úkol zůstává na funkční úrovni manažera. 

Delegování by mělo být ve výsledku výhodné pro obě strany, jak pro manažera, tak pro 

podřízeného zaměstnance, který má vykonávat delegovanou práci. Aby však tyto výhody mohly 

vyvstat, musí dojít k úspěšnému delegování, jehož předpokladem je podle Seiwerta (1995) ochota 

delegovat (chtění) a schopnost delegovat (dovednost). 

Bělohlávek (2000, s. 74) uvádí 5 hlavních výhod plynoucích z delegování: 

 úspora času, 

 (vedoucí se zbaví části své práce, má větší prostor pro důležitější úkony) 

 změna obsahu práce, 

(u vedoucího stoupá podíl vedoucí práce a klesá podíl práce výkonné) 

  rozvoj kompetencí pracovníků, 

(postupným delegováním náročnějších úkolů na podřízeného se rozvíjejí jeho 

kompetence, učí se novým věcem) 

 testování pracovníků, 

(ověřování způsobilosti pracovníka pro případné povýšení na základě zvládnutí 

delegované práce) 

 motivování pracovníků. 

(zvládnutí obtížnějších delegovaných úkolů uspokojuje potřeby uznání a seberealizace, 

podřízení ukazují svou perspektivu pro další postup) 

2.8.1 Činnosti vhodné a nevhodné pro delegování 

Pro upřesnění je třeba říci, že ne všechny činnosti jsou k delegování vhodné. Existují úkoly, 

které řeší výhradně vedoucí a nepřichází v úvahu je delegovat. Mezi takové činnosti patří 

především úkoly, které manažer řeší zpravidla sám, jelikož vyplývají z jeho náplně práce 

(plánování, organizování, kontrolování, hodnocení a odměňování). Jinými úkoly, které by neměly 

být delegovány, jsou nové činnosti, které zaměstnanci neovládají, nejasné úkoly, rizikové 

činnosti nebo naléhavé úkoly, kdy již není pro delegování prostor.  
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Naopak činnostmi vhodnými pro delegování jsou rutinní, jednoduché a srozumitelné práce, 

úkoly, při kterých se může podřízený rozvíjet, činnosti, které zvládá podřízený rychleji popř. i 

kvalitněji, činnosti motivující pro zaměstnance, činnosti odbourávající stereotyp v práci. 

2.8.2 Možné bariéry delegování 

Ne vždy jsou splněny výše zmíněné faktory úspěšného delegování a nastávají tak bariéry při 

delegování na straně manažera. Ovšem delegování je dvoustranná operace, tudíž musíme počítat i 

s možným „odporem“ k delegování ze strany podřízených zaměstnanců. 

 

Bariéry na straně manažerů 

- Problémy s plánováním činností. 

- Přesvědčení, že pouze manažer může vykonat určité práce. 

- Nejistota a obava ze ztráty autority. 

- Pocit, že jsou zaměstnanci příliš vytížení. 

- Neschopnost nechat dělat zaměstnance chyby. 

- Obava ze ztráty kontroly. 

Bariéry na straně zaměstnanců 

- Obava, že budou kritizování nebo trestání, jestliže budou chybovat. 

- Ztráta motivace, když nebyla dána pobídka pro další přijetí úkolů. 

- Spokojenost se situací, odmítání změn. 

- Malá potřeba podněcující práce. 

- Odvolání se na pravomoci a odpovědnost manažera. 

- Strach z další odpovědnosti. 

- Nedostatečná sebedůvěra. 

- Projevy typu: „… mám dost své vlastní práce …“    (Kovács, 2011, s.109) 
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2.8.3 Postup delegování 

Níže vyobrazená tabulka popisuje postup delegování úkolů a říká, na jaké otázky je nutné 

najít v jednotlivých krocích odpovědi. 

1. KROK 

Rozhodnutí o delegování, ujasnění cílů, pravomocí a odpovědnosti. 

CO? 
Co všechno je třeba udělat? Jaké úkoly se musí konkrétně vyřídit? O 

jaký výsledek usilujeme? Jaké obtíže se dají očekávat? 

PROČ? 
Jaký má úkol účel (motivace, cíle)? Co se stane, když se úkol 

nedokončí nebo neprovede kvalitně? 

2. KROK 

Výběr lidí. 

KDO? 
Kdo je nejvhodnější pro realizaci úkolu nebo činnosti? Jaké mám 

kritéria pro výběr vhodných lidí? Kdo další se bude podílet na 

realizaci? 

3. KROK 

Oznámení toho, co se musí provést z hlediska cílů, pravomocí a odpovědnosti. 

JAK? 
Jak postupovat při realizaci (metody)? Jaké předpisy je třeba 

dodržovat? Jaké útvary je třeba informovat? Jaké mohou být 

maximální náklady? 

ČÍM? 
Jaké pomůcky je třeba použít? Čím musí být podřízený vybaven? 

Jaké podklady bude potřebovat? 

4. KROK 

Sledování výsledků, termínů, standardů výkonu. 

KDY? 

Kdy se musí/má začít s realizací a kdy skončit? Jaké průběžné 

termíny je nutné dodržet? Kdy budu chtít, aby mě podřízení 

informovali o postupu realizace? Kdy a co musím kontrolovat, 

abych mohl popř. zasáhnout? 

Tabulka 2.8.1: Postup delegování (upraveno dle: Kovács, 2011) 

 

2.9 Shrnutí teoretické části 

Tato kapitola osvětlila problematiku týkající se týmu a týmové práce, týmových rolí a 

delegování úkolů. Pochopení těchto teoretických východisek by mělo čtenáři usnadnit orientaci 

v dalších kapitolách této práce.  
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3 PŘEDSTAVENÍ FIRMY, ANALÝZA TÝMU PRODEJCŮ 

Tato část práce bude věnována seznámení s firmou BONO auto, a.s. a týmem prodejců 

nových vozů, který zde působí a je zároveň hlavním námětem této práce. Přiblížíme si obsah 

práce prodejců nových a manažera týmu a také to, k jakým cílům jejich součinnost směřuje. 

 

3.1 Základní údaje o společnosti 

Název: BONO auto, a.s. 

Sídlo: Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína 

Právní forma: akciová společnost 

IČO: 14614812 

Základní kapitál: 23 702 000 Kč, splaceno 100 % 

Statutární orgán – představenstvo:  Ing. Antonín Pončík (předseda představenstva), 

      Radomír Toman (člen představenstva), 

      Jana Pončíková (člen představenstva). 

Dozorčí rada:  RSDr. Milan Dvořák (předseda dozorčí rady), 

   RNDr. Alena Olšáková (člen dozorčí rady), 

   Bc. Martin Toman (člen dozorčí rady). 

 

3.2 Charakteristika společnosti 

Společnost BONO auto a.s., koncesionář vozů Renault a Dacia vznikla v roce 2007, jako 

nástupnická společnost tehdejší KFK s.r.o., fungující již od roku 1991. Původní formou 

podnikaní firmy BONO auto byla společnost s ručením omezeným, na základě rozhodnutí valné 

hromady společnosti ze dne 6. 4. 2012 však firma změnila svou  formu podnikaní, a sice na 

společnost akciovou.  
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V roce 2009 rozšířila firma svou působnost do města Frýdek-Místek, kde byl vybudován 

nový autosalón. Nejde však o samostatnou právní jednotku, ale pouze o pobočku (anténu) firmy, 

což znamená, že původní autosalón v Šenově u Nového Jičína a autosalón ve Frýdku-Místku 

nejsou konkurenty jako takovými, ale naopak spolupracují a výsledků dosahují společnými 

silami. Jistá soutěživost zde však přirozeně panuje, a to ve smyslu možného porovnání 

dosažených výsledků jednotlivých poboček. 

Firma BONO auto, a.s. byla a je, i přes nepříznivé roky následující po jejím vzniku, schopna, 

dle výročních zpráv, vykazovat zisk a stále pracuje na svém zdokonalování a rozšiřování 

klientely, o čemž svědčí i plánovaná výstavba dalšího autosalónu v městě Ostrava. 

Prestiž firmy podtrhují i ocenění, které firma získala. První z roku 2010, kdy společnost 

obdržela ocenění Renault global quality awards, které je udělováno autorizovaným provozovnám 

Renault po celém světě, které dosáhly v daném roce mimořádných výsledků v oblasti péče o 

zákazníka a celkové kvalitě prodejních a poprodejních služeb. Druhé ocenění si firma vysloužila 

hned následující rok. V roce 2011 firma obdržel cenu Dealer of the year, kterou společnost 

Renault uděluje každoročně, od roku 2006, stovce nejlepších dealerů po celém světě. V této 

kategorii za rok 2011 získal ocenění spolu s BONO auto, a.s. i jeden další český dealer Renault. 

BONO auto, a.s. jednou z mnoha koncesí firmy Renault nacházejících se na území České 

republiky a řadí se mezi největší prodejce nových vozů v rámci Severní Moravy. V současné 

době zaměstnává téměř 40 pracovníků a mimo již zmíněný prodej nových vozů zajišťuje firma 

také služby autorizovaného autoservisu, vybaveného jak pro karosářské, tak mechanické opravy, 

jehož součástí je také lakovací dílna, a pneuservisu, jak pro vozidla značky Renault tak i pro vozy 

ostatních značek. Dále prodej náhradních dílů, či zapůjčení náhradního vozidla. Součástí areálu 

autosalónu v Šenově u Nového Jičína je také stanice technické kontroly, kterou však provozuje 

jiný majitel a tyto prostory má pouze v pronájmu. 
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3.3 Představení prodejního týmu  

Tým prodejců nových vozů funguje ve společnosti dlouhodobě a tvoří tak jedno celé 

oddělení firmy, tedy oddělení prodeje nových vozů. Od klasického týmu jej odlišuje rozdělení 

působnosti jeho členů do dvou lokalit, avšak v tomto nelze spatřovat handicap týmu, jelikož 

komunikace mezi jednotlivými členy je podpořena soudobou moderní technikou a mobilitou 

vedoucího. Prodejci obou autosalónů jak v Šenově u Nového Jičína, tak prodejci z Frýdku-

Místku spadají pod vedení jediného manažera prodeje nových vozů, sídlícího v Šenovské 

pobočce, a společně pak tvoří tým, jehož cíle jsou: 

1) dodržování pravidel stanovených Renault ČR, 

2) plnění požadavků majitelů firmy, 

3) realizace produktu, tedy vozů značek Renault a Dacia, což úzce souvisí s uspokojením 

potřeb zákazníků.  

 

Obrázek 3.3.1: Organigram týmu prodejců nových vozů (vlastní tvorba) 

 

Pro upřesnění, jde tedy o tým, který je tvořen pěti členy, třemi prodejci nových vozů, jedním 

akvizičním prodejcem nových vozů a manažerem, který však v současné době zastává dvě 

pracovní role zároveň, a sice manažerskou roli a roli prodejce, z čehož pramení jeden zásadní 
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problém v oblasti fungování týmu, a tak i plnění jednoho z výše zmíněných cílů. Touto 

problematikou se budeme zabývat blíže v další kapitole této bakalářské práce.  

 

3.4 Změny v týmu 

V březnu 2013l, nastala v týmu jistá personální změna, a sice na pozici prodejce nových 

vozů v autosalonu ve Frýdku – Místku. Důvodem pro tuto změnu bylo neplnění pracovních 

povinností, právě onoho, dnes již bývalého prodejce. Nyní je ve fázi zaškolování a učení se 

novým a potřebným dovednostem pan Radim Vrábel. Jeho komunikační dovednosti a 

vystupování před lidmi, což jsou stěžejní vlastnosti jakéhokoliv prodejce, jsou dle slov manažera 

na vysoké úrovni, ale je příliš brzy hodnotit jeho ostatní schopnosti a vlohy pro tuto práci. Právě 

díky smyslu pro jednání s lidmi však nebyl pan Vrábel přijat na pozici klasického prodejce 

nových vozů, nýbrž na pozici prodejce akvizičního. Akviziční prodejce bude mít po řádném 

zaškolení za úkol osobně vyhledávat a získávat nové zákazníky, zejména pokud jde o firmy, které 

užívají vozidla, ať už osobní či užitkové, při své podnikatelské činnosti, a nabízet jim vozy 

značek Renault a Dacia, což pro společnost představuje jakýsi nástroj stimulace prodeje nových 

vozů. 

 

3.5 Náplň práce prodejců nových vozů 

Obsahem práce prodejců nových vozů ve společnosti BONO auto, a.s. je zajišťování procesu 

prodeje nových vozů, který je zároveň cestou ke spokojenosti klienta. Cílem je poskytovat 

prodejní služby takovým způsobem, aby došlo k maximálnímu uspokojení potřeb zákazníka. 

V ideálním případě tak, že klient bude i další případná vozidla nakupovat u daného prodejce a 

dojde k cyklickému opakování procesu prodeje.  

Každý prodejce, jelikož zastává velký podíl na výsledném efektu celého procesu, musí mít 

osvojeny jisté dovednosti a schopnosti (obdélníky), které utvářejí jednotlivé kroky (ovály) 

procesu prodeje nového vozu (viz: Obrázek 3.5.1: Grafické znázornění procesu prodeje nových 

vozů (vlastní tvorba)). 
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Obrázek 3.5.1: Grafické znázornění procesu prodeje nových vozů (vlastní tvorba) 

 

3.6 Náplň práce manažera prodeje nových vozů 

Manažer, jak už to tak bývá, je i v této firmě na jedné straně nadřízeným svého týmu a na 

straně druhé také podřízeným vůči majitelům společnosti.  

V roli nadřízeného je zodpovědný za výkony a plnění povinností prodejců nových vozů obou 

autosalonů, tedy za řádný průběh procesu prodeje a činností s tím souvisejících. Manažer má 

k dispozici služební vůz a je tedy schopen a povinen dojíždět kontrolovat aktivitu prodejců i na 

pobočku ve Frýdku – Místku, tedy mimo své působiště.   
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Jako podřízený je povinen se zodpovídat majitelům firmy v oblasti dosahování cílů 

vytyčených pro prodejní tým, podávat jim informace o výkonech týmu a řešit případné odchylky. 

Důležitou roli hraje v práci manažera nových vozů dosažení možných finančních bonusů, které 

Renault ČR dává koncesím k dispozici po splnění stanovených podmínek, ať už svou vlastní 

prací či delegováním některých činností k tomuto směřujících na své podřízené. Jelikož je pro 

majitele firmy je nanejvýš důležité, aby bylo dosaženo již zmíněných finančních odměn, cíle se 

zde v tomto smyslu prolínají a je tedy zřejmé, že pokud manažer se svým týmem prodejců 

nových vozů zajistí vše potřebné ke splnění kritérií ze strany Renault ČR, splní tím i cíl a 

očekávání svých nadřízených a jeho pracovní výkon lze považovat za stoprocentní. Veškeré 

náležitosti své práce projednává manažer s majiteli společnosti na pravidelných poradách, které 

se konají vždy jednou v měsíci nebo na poradách mimořádných, které může po dohodě svolat 

kdokoli z majitelů a z řad manažerů.  

Dalším úkolem manažera je podpora prodeje nových vozů, kterou zajišťuje pravidelnými 

marketingovými aktivitami, jako je pořádání propagačních akcí společnosti BONO auto, a.s. při 

příležitosti různých kulturních akcí v okresech Nový Jičín a Frýdek – Místek. 

 

3.7 Pravidla a motivační nástroje Renault ČR  

Renault ČR udává mnohá pravidla, kterými podmiňuje získání koncese pro dealery na území 

České republiky a jejích fungování, nutné certifikace, a svou politikou také motivuje jednotlivé 

dealery k získávání bonusů a odměn za plnění stanovených požadavků a nároků.  

Pravidel jako takových je nespočet a týkají se od vzhledu a vybavení autosalónu až po počty 

či chování zaměstnanců. Pro naše účely se budeme dále věnovat pravidlům a motivačním 

nástrojům stanoveným Renault ČR v rámci prodeje nových vozů.  

  

3.7.1 Pravidla chování a jednání se zákazníky 

Dodržování psaných pravidel chování a jednání se zákazníky je závazkem koncesionářů vůči 

Renault ČR. Renault ČR je v této oblasti současně tím, kdo pořádá školení a uděluje certifikace, 

zprostředkovaně skrze školící agenturu, a také tím, kdo následné dodržování kontroluje. 

K ověření dodržování standardů je využívána metoda mystery shoppingu neboli tajného 
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zákazníka. Po „návštěvě“ tohoto tajného zákazníka koncese následně obdrží zpětné vyhodnocení, 

na kolik procent prodejce splnil či nikoliv dané požadavky. Pokud dojde k situaci, že není 

dodrženo požadované procento pravidel (85%), firma musí zažádat o opětovnou návštěvu tajného 

zákazníka, přičemž tuto další kontrolu je nucena sama financovat, což je pro danou firmu forma 

sankce za neplnění předpisů. Pokud prodejce nových vozů neuspěje ani při opětovné návštěvě 

tajného zákazníka, celý proces se opakuje. V případě, že kontrola proběhne pro prodejce, tedy i 

pro společnost, úspěšně a je tedy splněno dodržování těchto pravidel na požadovaný počet 

procent, firma získává nárok na cílovou finanční odměnu stanovenou Renault ČR.   

3.7.1.1 PER4 

Pod názvem PER4 se skrývá 20 zásad pro zaměstnance v oblasti chování prodejců a jednání 

se zákazníky, stanovených Renault ČR, který jejich dodržování, jak již bylo výše zmíněno, i 

kontroluje. Tato příručka pravidel se dělí na dvě části, a sice 10 základních zásad pro prodej a 10 

základních zásad pro poprodejní služby. Mottem toho dokumentu je: „Spokojenost zákazníka – 

závazek pro každý den.“.  

 

 10 základních zásad pro prodej 

 

1. Zpracovávám požadavky zákazníků odeslané pomocí internetu do 12 pracovních 

hodin. 

2. Přivítám zákazníka nejdéle do dvou minut a určím jeho očekávání. 

3.  Znám modely vozidel a umím vyzdvihnout jejich přednosti v závislosti na očekávání 

zákazníka. 

4. Vyzvu zákazníka, aby se šel seznámit s vozidlem a posadil se do něj. 

5. Nabízím spontánně a systematicky předváděcí jízdu vozidlem. 

6. Předkládám zákazníkovi písemnou a jmenovitou obchodní nabídku. 

7.  Dohodnu se zákazníkem operativní řešení jeho mobility v případě, že nebude 

dodržena dodací lhůta vozu. 

8. Zajišťuji slavnostní předání vozidla. 

9. Představuji zákazníkovi poprodejní služby, které jsou mu k dispozici. 

10. Zavolám zákazníkovi do 5 dnů po předání vozu, abych se ubezpečil, že je spokojený. 
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 10 základních zásad pro poprodejní služby 

 

1. Pokud se jedná o záruční opravu, přijmu zákazníka do 48 hodin a v případě, že je 

vozidlo nepojízdné, okamžitě. 

2. Systematicky a spontánně nabízím operativní řešení mobility zákazníka. 

3. Přijmu a vrátím vozidlo v plánovaném termínu. 

4. Při příjmu zkontroluji v přítomnosti zákazníka stav vozidla. 

5. Sdělím zákazníkovi předpokládanou cenu prací při opravách a přesnou cenu pro 

operace údržby. V případě nepředpokládaných prací se poradím se zákazníkem. 

6. Jakmile je vozidlo připraveno, informuji zákazníka. V případě zpoždění dohodnu se 

zákazníkem nový termín. 

7. Kontroluji kvalitu práce před příchodem zákazníka. 

8. Vysvětluji zákazníkovi vyfakturované položky a provedené práce. 

9. Doprovodím zákazníka k vozidlu. 

10. Zavolám zákazníkovi do 48 hodin po předání vozu, abych se ujistil, že je spokojený. 

(interní zdroj Renault ČR) 

 

3.7.2 Motivační nástroje Renault ČR 

Pro dosažení svých obchodních a kvalitativních cílů vytváří Renault ČR systém motivačních 

ukazatelů, kterými motivuje jednotlivé koncesionáře k plnění stanovených limitních kritérií, na 

které se váže vyplácení finančních bonusů. 

3.7.2.1 Plán prodeje 

Renault ČR stanovuje jednotlivým koncesím plán prodeje pro nadcházející rok rozdělený na 

3 období, kvadrimestry, při jehož dodržení získává koncese nárok na vyplacení finančního 

bonusu. Jedná se o dokument, který dealer Renault obdrží na začátku každého kvadrimestru 

(první v lednu, druhý v květnu, třetí v září), kde je uveden plán prodeje pro danou koncesi 

s přihlédnutím k potenciálu území, odhadu vývoje trhu, obchodní nabídce Renault jako takové a 

také k možnostem firmy samotné. V podstatě jde o nastavení minimálních počtů prodaných vozů 

v daném období. Pozor, slovo prodej zde může být značně zavádějící, jelikož zásadní je v tomto 
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bonusovém programu datum objednávky vozu, nikoliv dodávky. Je tak zabráněno časovým 

nesrovnalostem při hodnocení plnění plánu.  

Modelové rozlišení je zde rovněž důležité, jelikož se od modelu vozidla odvíjí výše 

získávané prémie (v případě splnění plánu). Vliv na výši bonusu má také zajištění rovnoměrnosti 

prodeje po celé sledované období. 

 

3.7.2.2 Demonstrační vozidla 

Demonstračním vozidlem rozumíme vozidlo, které je určeno pro předváděcí jízdy s klienty a 

je k dispozici během celé pracovní doby pro zkušební jízdy, je vystavené na místech k tomu 

určených, je označeno podle standardů Renault. 

Renault ČR každoročně udává koncesionářům, jak by měl vypadat, resp. z jakých modelů 

vozů a v jakém množství, by se měl skládat vozový park demonstračních neboli předváděcích 

vozů. Koncesionáře tedy dostanou pokyny s uvedenými minimálními počty automobilů, které 

musí být do jeho demonstračního vozového parku zahrnuto (modely popř. i jejich výbavu), aby 

jim mohla být poskytnuta finanční participace na těchto vozech ze strany Renault ČR. Pojem 

participace v této souvislosti chápeme jako navýšení marží u jednotlivých vozidel. Navýšení 

marže lze maximalizovat, v případě, že si společnost, jako demonstrační, objedná vozidlo s vyšší 

výbavou. 

Pokud daný koncesionář nerespektuje stanovené minimální počty automobilů, musí nejdříve 

tento počet doplnit, a to bez participace ze strany Renault ČR. Až po naplnění minimálního počtu 

bude na další vozy participaci dostávat.  

Když shrneme laicky, co bylo řečeno v předešlých odstavcích, jedná se vlastně o nepřímou 

finanční pomoc koncesím prostřednictvím snížení cen vozidel určených pro demonstrační účely. 

Vzhledem k relativně krátké stanovené době možnosti setrvání vozu jako předváděcího, je 

zaručeno, že vozidlo bude stále dobře prodejné i po skončení této lhůty a ztráty plynoucí 

z opotřebení budou minimální s přihlédnutím k vyhrazenému účelu používání.  
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3.7.2.3 Skladové zásoby 

Vytvářet skladové zásoby ve společnosti zaměřené na prodej, je přirozené, avšak 

koncesionáře značek Renault a Dacia mají tuto činnost ztíženou, pokud jde těmto společnostem o 

finanční přilepšení. Renault ČR totiž za udržování stanovené skladové povinnosti svým koncesím 

nabízí možnost získání finančních odměn. 

Každá koncese obdrží na začátku kvadrimestru od Renault ČR požadavek na modelový mix 

a počty jednotlivých modelů vozů, které musí mít koncese na svém seznamu skladové zásoby 

v době kontroly, která je předem stanovena a oznámena. 

Automobily, které jsou brány, jako skladové, mohou mít dvojí podobu, a sice fyzickou, jsou 

to tedy vozy již vyrobené, které se nachází fyzicky ve společnosti, která jej má na svém seznamu 

skladových zásob nebo vozy, které jsou ještě ve výrobním procesu, tudíž fyzicky ještě neexistují 

a společnost je vlastní jen virtuálně na svém seznamu, který je zveřejněn na, k tomu určeném, 

webovém rozhraní, skrze které následně Renault ČR také provádí kontrolu dodržení limitů a 

následně rozhoduje o udělení finančního bonusu. 

 

3.7.2.4 RCI Financial services 

Další finanční bonus, který může kterýkoliv koncesionář obdržet, po splnění daných 

požadavků, je bonus od společnosti RCI Financial Services, která spolupracuje s Renault ČR a 

pomáhá podporovat prodej vozů Renault a Dacia svou nabídkou různých forem financování. 

Kritéria pro obdržení odměny jsou stanovena v procentech z celkového počtu prodaných 

vozů. Výše odměny jsou udávány v procentech z celkové financované hodnoty u úvěrů a 

z pořizovací ceny bez daně u leasingu a jsou odstupňované, to znamená, že, čím větší 

procentuální část na celkovém počtu prodaných vozů budou tvořit vozidla, které budou jednou 

z těchto forem financovány, tím větší procento z financované hodnoty může společnost získat 

Součástí nabídky RCI Financial Services jsou také pojistné produkty, na které se rovněž 

vztahuje bonusový program. Pokud na více než stanovené procento vozů financovaných formou 

úvěru či finančního leasingu uzavřou prodejci smlouvu na také na pojištění schopnosti splácet 

nebo pojištění vozidla na první tři roky na plnou cenu (100% pojistné plnění), mají rovněž nárok 

na odstupňovanou odměnu udávanou v procentech z financované hodnoty. 
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Teprve od začátku roku 2013 jsou kritéria určena zvlášť pro vozidla značky Renault a zvlášť 

pro modely Dacia, do konce roku 2012 byly podmínky pro prodeje vozů obou značek shodné. 

 

3.7.3 Výsledky týmové spolupráce z hlediska plnění pravidel a kritérií 

Renault ČR 

a) PER4 

Všichni současní prodejci nových vozů, mimo nově příchozího člena týmu, jsou držiteli 

příslušných certifikací a jejich znalosti se také potvrdily při pravidelných kontrolách, 

dodržování standardů jednání s klienty, tajnými zákazníky. Společnost absolvovala 

doposud všechny kontroly úspěšně a prodejci obhájili své dovednosti. Prozatím tedy 

BONO auto, a.s. nemuselo čelit placení sankcí a nadále hodlá tento stav zachovat, čemuž 

napomáhá pravidelnými školeními prodejců nových vozů a zvyšováním úrovně jejich 

certifikací. 

b) Plán prodeje 

Z pohledu vedení BONO auto, a.s. je plnění plánů prodeje jedním z taktických cílů firmy. 

Jeho dosažení svědčí o vysokých kvalitách prodejního týmu a schopnosti plnit zadané cíle 

v požadovaném čase. Od začátku roku 2008 toto BONO auto, a.s. dokazuje a zdárně 

dosahuje na kvadrimestrálně vyplácené odměny v souvislosti s plněním minimálních 

počtů objednávek za daná období. 

c) Skladová povinnost 

Co se udržování skladových zásob týče, i v tomto ohledu firma pravidelně od roku 2008, 

získává od Renault ČR odměny s tímto související a problém prozatím v oblasti udržování 

skladové povinnosti nespatřuje. 

d) Demonstrační vozidla 

Naplňování požadovaných stavů demonstračních vozidel a tím i získání participace je pro 

kterýkoliv koncesionář „výhodným obchodem“. I společnost BONO auto, a.s. se drží 

tohoto hesla a od začátku roku 2008 se nesetkala s tím, že by participace nedosáhla. 

e) RCI Financial Services 

Cílem BONO auto, a.s. je také dosažení co největšího podílu profinancovaných a 

pojištěných vozů pomocí produktů RCI Financial Services, avšak ne vždy se takto 
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povedlo dosáhnout nejvyššího bonusu. Příkladem je poslední kvadrimestr roku 2012, kdy 

firmě vznikl nárok pouze na minimální možnou odměnu. 

3.8 Prodejní výsledky týmu prodejců nových vozů v letech 2009 -

 2012 

Jak již bylo dříve zmíněno, rozhodujícím kritériem prodeje je počet uzavřených objednávek 

vozů v daném období, a proto následující graf znázorňuje počty objednaných vozů značek 

Renault a Dacia za oba autosalony společnosti BONO auto, a.s.. Údaje jsou uváděny záměrně od 

roku 2009, jelikož v tomto roce byl slavnostně otevřen autosalon ve Frýdku – Místku, a tým, o 

kterém celá tato práce pojednává, tedy vznikl až v tomto roce.  

 

 

Graf 3.8.1: Objednávky vozů v letech (vlastní tvorba dle: interní zdroj Renault ČR) 

Nejmenší počet objednávek automobilů v roce 2009 byl zapříčiněn tím, že autosalon ve 

Frýdku – Místku byl otevřen až v průběhu tohoto roku a částečně se tedy nemohl podílet na 

celkovém počtu uzavřených objednávek. Během prvního roku působení se však prodejci nových 

vozů této pobočky rychle zapracovali a společně s prodejci v Šenově u Nového Jičína, zajistili 

firmě BONO auto, a.s. téměř zdvojnásobení výkonu. Pokles uzavřených objednávek v roce 2011 
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je značně paradoxní, jelikož právě v tomto roce se celkový počet prodaných vozů značky Dacia 

v České Republice značně zvýšil a v žebříčku prodejnosti značek automobilů se právě Dacia 

posunula z třináctého na jedenácté místo a prodej vozů značek Renault v tomto roce zaznamenal 

také mírný nárůst a udržel si své čtvrté místo v republice. V roce 2012, měl zřejmě na pokles 

prodejních výsledků společnosti BONO auto, a.s. vliv fakt, že v celorepublikovém srovnání se 

v počtu prodejů automobilů jednotlivých značek Renault propadl na páté místo a Dacia až na 

místo patnácté. 

 

3.9 Prodejní výsledky jednotlivých autosalonů 

Ačkoliv tým prodejců nových vozů dosahuje výsledků společně, jistý náznak konkurence zde 

mezi prodejci jednotlivých poboček přirozeně panuje. V následujících grafech jsou zaznamenány 

prodejní výsledky jednotlivých provozoven. Zvlášť pro vozy Renault a zvlášť pro značku Dacia.  

 

 

Graf 3.9.1: Objednávky vozů Renault dle provozoven (vlastní tvorba dle: interní zdroj Renault 

ČR) 
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Graf 3.9.2: Objednávky vozů Dacia dle provozoven (vlastní tvorba dle: interní zdroj Renault ČR) 

 

Možné příčiny vzestupů a pádů počtů objednávek byly zmíněny již u ukazatele celkového 

počtu objednávek v letech. Nyní se podíváme spíše na rozdíly ve výkonech autosalonů v Šenově 

u Nového Jičína a autosalonu ve Frýdku – Místku. 

Pokud budeme brát v úvahu, že hlavní oblast potenciálních zákazníků je okres, ve kterém se 

jednotlivé autosalony nachází, lze konstatovat, že pobočka ve Frýdku – Místku by měla 

dosahovat větších výkonů nežli šenovská pobočka, jelikož počet obyvatel starších patnácti let je 
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upřesnění však můžeme tvrdit, že okruh potenciálních zákazníků je v okrese Frýdek – Místek 
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BONO auto, a.s.. Domněnka však poskytuje obraz výkonů pouze v užším pojetí, protože zde 

nejsou zahrnuty aspekty jako průměrný příjem občanů jednotlivých okresů, počty konkurenčních 

autosalonů v okresech a také to jek se v jednotlivých oblastech vyvíjí nezaměstnanost. 

Zmíněná teorie by mohla objasnit to, co výše vyobrazené grafy ukazují, tedy, že ve většině 

případů jsou výkony autosalonu ve Frýdku – Místku větší než v Šenově u Nového Jičíně, ale 

můžeme vypozorovat i jedno „vítězství“ šenovské pobočky, pokud pomineme vítězství u značky 

Renault díky zvýhodněné situaci v roce 2009. Největší rozdíl v počtu objednávek nastal v roce 

2010 u značky Renault. 
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4 DEFINOVÁNÍ CÍLE, URČENÍ A UŽITÍ METODIKY 

V KONKRÉTNÍ APLIKACI 

V této kapitole bude podrobně rozepsán cíl práce a určena a vysvětlena metodika, jejíž 

aplikací budeme směřovat k vyřešení problematiky a tedy dosažení cíle. Od poznatků zjištěných 

v této části práce se budou dále odvíjet závěrečná doporučení a návrhy řešení situace, které by 

eventuálně mohla firma BONO auto, a.s. využít v praxi. 

4.1 Cíle 

V předchozí kapitole jsme si představili tým pracovníků, v tomto případě tým prodejců 

nových vozů ve společnosti BONO auto, a.s., se kterým budeme i nádále pracovat.  

Jedním ze dvou cílů této práce je zhodnocení přínosu členů týmu, co se týče týmových rolí, 

které zastávají. Prostřednictvím Belbinova testu týmových rolí, který byl daným prodejcům a 

manažerovi předložen k vyplnění, jsme odhalili týmovou roli každého z členů týmu a následně 

jsme mohli zhodnotit, jaké aspekty jednotlivých rolí jsou pro tento konkrétní tým přínosné, a jaké 

role, respektive jejich charakteristické rysy, v tomto týmu naopak absentují.  

Dalším cílem této práce je nastínění možnosti delegování práce manažera na podřízené 

zaměstnance, jako řešení nastalého problému u osoby manažera, který bude dále blíže 

specifikován. Možnosti delegovaní budou navrženy za pomoci dotazníku sebehodnocení, který 

bude následně dán do konfrontace s maticí způsobilostí prodejců nových vozů. Následné 

porovnání těchto dvou dotazníků doplněné o strukturovaný rozhovor s manažerem prodeje 

nových vozů by mělo přinést možná doporučení pro delegování práce, ve smyslu shody vysoké 

úrovně uvedené prodejcem a vysoké úrovně vnímané rovněž manažerem prodeje. 

4.2 Užitá metodika 

 Test týmových rolí 

Tento test, popsaný v kapitole 0, byl předložen k vyplnění všem členům prodejního týmu. 

Na vyplnění byl členům týmu poskytnut jeden den. Z výsledků následně vyplynulo, jakou 

roli sehrává, který člen tohoto týmu a čím týmu nejvíce prospívá. Kromě hlavních rolí, 

které měly nejvyšší bodové hodnocení, byly určeny role druhotné, s druhým nejvyšším 
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počtem bodů, protože i některá specifika druhotných rolí mohou ovlivňovat chování a 

jednání jednotlivých členů. 

(viz Příloha č. 1) 

 

 Dotazník sebehodnocení 

V předchozí kapitole naznačený proces prodeje nových vozidel se spolu s dotazníkem 

spokojenosti zákazníků, kterým do roku 2012 Renault ČR ověřoval spokojenost 

zákazníků s poskytnutými službami u jednotlivých koncesí (pro tento účel konkrétně 

s prodejem nového vozu a poprodejní péčí), staly základem pro Dotazník sebehodnocení 

prodejců. Cílem Dotazníku sebehodnocení je přínos informací o tom, jak prodejci hodnotí 

svou úroveň schopností a dovedností potřebných k uskutečnění procesu prodeje. 

(viz Příloha č.2) 

 

 Matice způsobilosti prodejců nových vozů 

Tato matice má základ v Dotazníku sebehodnocení. Jsou zde shodně uvedeny kategorie 

schopností a dovedností a použita stejná hodnotící škála, avšak s tím rozdílem, že tento 

dokument vyplňuje manažer prodeje nových vozů za cílem hodnocení jednotlivých členů 

svého týmu. 

(viz Příloha č. 3) 

 

Hodnotící škála pro dotazník sebehodnocení a matici způsobilosti prodejců nových vozů: 

1 = teprve se zapracovávám do této dovednosti, pouze pozoruji, samostatně ji ještě 

neprovádím. 

2 = s touto dovedností pracuji jen pod dozorem nadřízeného, stále se ji učím. 

3 = tuto dovednost vykonávám samostatně, ale potřebuji být kontrolován. 

4 = tuto dovednost zvládám a vykonávám ji samostatně, není nutné mě kontrolovat. 

5 = tuto dovednost zvládám a vykonávám ji samostatně, není nutné mě kontrolovat, jsem také 

způsobilý školit jiné pracovníky. 
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 Strukturovaný rozhovor 

Cílem strukturovaného rozhovoru bylo zpřesnit možná doporučení na způsob delegování 

procesu prodeje. 

Manažerovi týmu prodejců nových vozů, byl nejprve objasněn cíl rozhovoru a byla mu 

předložena k prostudování datová matice, kterou měl po celý čas rozhovoru také k 

dispozici. Poté následoval dialog samotný.  

(Pořadí a znění otázek viz Příloha č. 4.) 
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4.3 Týmové role 

Jak už bylo řečeno, týmu prodejců nových vozů byl poskytnut k vyplnění Belbinův test 

týmových rolí. Všichni prodejci i manažer prodeje nových vozů test ochotně vyplnili, a ačkoliv je 

zarážela časová náročnost testu, z výsledků je patrné, že problém s pochopením 

principu vyplňování testu nenastal, a tudíž ani vyhodnocení testů nebylo nijak problematické. 
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Jana Mohylová 2 2 0 30 8 0 3 0 17 8 

Sylva Erlová 2 2 8 0 13 14 10 5 12 4 

Jakub Skála 5 4 3 0 8 16 4 6 13 11 

Silvia Sádecká 5 15 0 2 3 2 24 11 8 0 

Radim Vrábel 6 3 9 1 12 8 13 0 12 6 

Tabulka 4.3.1 Vyhodnocení testu týmových rolí (vlastní tvorba) 

 

V Tabulka 4.3.1 Vyhodnocení testu týmových rolí (vlastní tvorba), jsou uvedeny počty bodů, 

které díky odpovědím respondentů připadly na určitou roli. I když byly počty bodů u některých 

členů týmu těsné, vždy se naskytla jedna varianta, která nesla nejvyšší bodové hodnocení a dle 

testu se právě tato role stala pro daného respondenta „vítěznou“. Jak je z tabulky vidno, 

v pětičlenném týmu se objevily pouze tři týmové role – formovač neboli usměrňovač, dva 

realizátoři a dva týmoví pracovníci. 
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4.3.1 Interpretace týmových rolí a jejich přínos v týmu prodejců nových vozů 

 

 Usměrňovač/Formovač 

Aktivní a živá role Usměrňovače na pozici manažera prodeje je ve vztahu k podřízeným 

členům týmu direktivní. Jde tvrdě za vytyčenými cíli a nutí ostatní týmové role k práci a 

akci, což se poté pozitivně projevuje na výsledcích týmu. Negativní dopad to naopak 

může mít na jedince se slabší povahou, kteří jeho dominanci a orientaci pouze na výkon, 

jako měřítko dobře odvedené práce, nesnesou. Takoví se však v týmu nenacházejí, ba 

naopak Realizátoři a Týmoví pracovníci se zdají být, dle literatury, vhodnými rolemi pro 

nadvládu Usměrňovače. Formovač na postu manažera může ovšem v praxi skýtat jistá 

pochybení a setkat se s ne až tak dobrými vztahy s podřízenými, jak teorie naznačuje. 

Hlavní otázkou zde je, zda se Formovač chová jako týmový nebo jako sólový vůdce 

(neomezená moc, zásahy do činností druhých), jelikož jako vedoucí týmu by se jeho 

vůdcovství mělo přirozeně nést v týmovém duchu a měl by tedy mimo jiné správně 

delegovat práci a oslabovat tím částečně svou roli. Přínos role Usměrňovače v týmu 

prodejců nových vozů lze tedy spatřovat především v celkových výsledcích práce týmu. 

Svůj tým si jako manažer dokáže ohlídat a vést ho správnou cestou k cíli.  

 

 Týmový pracovník 

Týmový pracovník, nekonfliktní, mírný a přátelský člověk, se zdá být, jak už sám název 

role vypovídá, ideálním členem do pracovního týmu. Ani u týmu prodejců tomu není 

jinak. Tam, kde šéf Formovač svou tvrdohlavou a nervózní povahou může negativně 

ovlivnit fungování týmu, tam Týmový pracovník zasahuje a vztahy urovnává, a kde 

direktiva manažera Usměrňovače postrádá jakékoliv mezilidské porozumění, tam se 

Týmový pracovník projevuje jako dokonalý člen týmu pro vyjasnění a uklidnění situace. 

Dalo by se říct, že se tyto role v týmu vzájemně doplňují. Díky jeho vnímavosti a empatii 

navíc může být i dobrým prodejcem, a to především v oblasti jednání s klienty, které je 

klíčové pro proces prodeje a tedy pro náplň jeho práce. 
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 Realizátor 

Disciplinovaná a praktická osoba, která dbá stanovených předpisů a až pedantským 

způsobem dodržuje veškerá vedením stanovená pravidla, přispívá týmu prodejců 

především svědomitostí, spolehlivostí a smyslem pro systematičnost. V procesu prodeje 

může vynikat důsledností a schopností uplatnit různé poznatky o vozech při komunikaci 

se zákazníkem. Realizátor spatřuje výhodu ve vztahu k vedoucím v roli Usměrňovače 

díky jeho orientaci na specifické cíle a v tom, že ví přesně, co je potřeba udělat pro jejich 

dosažení, což dává Realizátorovi „klid v duši“ v tom smyslu, že mu manažer sám sdělí, co 

a jak má dělat a on sám nebude muset nic spontánně vymýšlet, jen se bude držet pravidel, 

které mu vedoucí stanoví.  

Můžeme konstatovat, že postavení v jakém se teď jednotliví členové týmu nachází je pro 

jejich role vyhovující a neodporují tomu ani výsledky jejich týmové spolupráce, které odpovídají 

zadaným cílům. Aby však byl tým komplexněji zaměřený, muselo by zde být zastoupeno více 

rolí. Pokud tedy vezmeme v potaz i druhé nejvyšší bodové hodnocení, obsazení se v tomto týmu 

o další tři týmové role rozšíří, a ačkoliv je nelze považovat za plně odpovídající, k některým 

charakteristikám, pro tyto role typickým, mohou jednotliví prodejci i manažer více či méně 

inklinovat, a tedy i přinášet do týmové práce jistá pozitiva. 

 Vyhledávač zdrojů 

Role Vyhledávač zdrojů by pro tým mohla znamenat přínos v oblasti komunikace. Jeho 

temperamentní povaha je schopna odhalit nové příležitosti a získávat nové kontakty, což 

by se na pozici prodejce nových vozů dalo využít při podpoře prodeje a získávání nových 

zákazníků. 

 

 Vyhodnocovatel 

Jako člen týmu může být Vyhodnocovatel užitečný v oblasti odhalování rizik a 

analyzování problémů. Ve vztahu k zákazníkovi pak umí vhodně zhodnotit klientův výběr 

vozu, objasnit mu veškeré klady a zápory jeho rozhodnutí. 

 

 Specialista 

Role Specialisty se do této profese velice hodí, hlavně díky práci s technickými údaji a 

parametry vozů. Pokud je tedy Specialista svým zaměřením odborník v oblasti 
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automobilů, dokáže poradit a zodpovědět technicky mířené dotazy náročnějších 

zákazníků. 

Zbývající tři role, Inovátor, Koordinátor, Dokončovatel, se ve vyhodnocení testů vyskytují 

pouze s nízkým počtem bodů a v týmu prodejců nových vozů tedy zastoupeny nejsou. Pro 

zajímavost však uvedeme výhody, které by jejich členstvím v týmu mohly vyvstat, popřípadě 

vyloučíme jejich přínos. 

 Inovátor 

Svým netradičním přístupem k řešení prekérních situací a spoustou nových nápadů by 

takovýto člen týmu mohl být obrovským přínosem ve všech směrech. I přesto, že Renault 

ČR stanovuje spoustu pravidel, inovace nezakazuje, a tak by Inovátor našel své uplatnění 

i na tomto místě.  

 

 Koordinátor 

Tato týmová role se zdá být přesným opakem role Formovač, kterou zastává manažer 

prodeje. Je to přátelský a demokratický vůdce, který si klade za cíl podporovat 

seberealizaci členů svého týmu a stanovených cílů dokáže dosáhnout jen při zapojení 

všech členů týmu. 

Ačkoliv se v porovnání s Koordinátorem může zdát manažer Formovač až přehnaně tvrdý 

na své podřízené, současnému složení týmu tato situace, zdá se, vyhovuje. Jediným 

přínosem by tedy mohla být větší důvěra ve svůj tým a podpora rozvíjení kompetencí jeho 

členů. 

 

 Dokončovatel 

Puntičkářská role Dokončovatel je značně nedůvěřivá vůči ostatním spolupracovníkům. 

Tento člověk raději plní úkoly sám, než aby se musel potýkat s neschopností dalších členů 

precizně plnit zadané cíle. Pečlivost je sice v některých situacích dobrá vlastnost, ale 

přehnané nároky Dokončovatele a jeho neschopnost spolupráce jej nečiní někým, koho by 

tým prodejců nových vozů nutně postrádal. 
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4.4 Delegování procesu prodeje 

Nejprve, než začneme se samotným řešením problematiky delegování práce, nastíníme, proč 

se tímto budeme vůbec zabývat a osvětlíme celou situaci.  

Posléze se pokusíme pomocí metody dotazníku sebehodnocení a dotazníku formou matice 

způsobilostí prodejců nových vozů po jejich společné konfrontaci a následného rozhovoru 

s manažerem prodeje nových vozů, podat v závěru společnosti BONO auto, a.s. možné návrhy 

řešení vzniklé situace.  

4.4.1 Problém  

Jádro nastalých problémů spočívá v prolínání dvou pracovních rolí u jednoho člověka. Tato 

situace vyvstala z povýšení tehdy ještě prodejce nových vozů, paní Mohylové, na manažerskou 

pozici, což je v podstatě běžná věc v jiných firmách, ale pro společnost BONO auto, a.s. 

byl a stále je tento krok námětem diskuzí na poradách a podnětem k hledání řešení této situace. 

Jak vedení společnosti, tak i manažer si uvědomili, že 16 let praxe na pozici prodejce tvoří 

významnou část života nejen zaměstnance, ale význam tomuto přikládají také klienti paní 

Mohylové (současné manažerky prodeje nových vozů). Situace se vyhrotila, když zákazníci, kteří 

si za dobu působení paní Mohylové jako prodejce „zvykli“ na její osobu v rámci procesu prodeje 

při dalších návštěvách společnosti vyžadovali výhradně komunikaci s ní a odmítavým způsobem 

pohlíželi na prodejce, kteří ač chtěli a byli k tomuto ať už více či méně způsobilí, tak nemohli být 

takovémuto zákazníkovi nápomocni z důvodu jeho preferencí.  

 

Pro upřesnění a snadnější orientaci tedy uveďme, že: 

1) úkolem je delegovat proces prodeje, 

2) tato práce může být obecně delegována na kteréhokoliv z prodejců (proces prodeje je 

náplní práce každého člena týmu prodeje nových vozů, tudíž zde není překážka neznalosti 

tohoto druhu činnosti), 

3) pomocí výše zmíněné metodiky se pokusíme navrhnout určitá doporučení pro realizaci 

optimálního postupu pro delegování procesu prodeje v této konkrétní situaci. 
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4.4.2 Sběr dat 

Sběr dat probíhal v první fázi pomocí dotazování v písemné formě a ve formě mluvené skrze 

strukturovaný rozhovor s manažerem ve fázi druhé, která nastala až po vyhodnocení dotazování 

písemného a od něj se také odvíjela. Návratnost vzhledem k velmi malému počtu respondentů 

byla stoprocentní a získané výsledky posloužily k navržení způsobu delegování procesu prodeje. 

Aby mohl vzejít určitý podklad pro delegování procesu prodeje, byla tedy porovnána 

všechna získaná data jak ze strany prodejců v Dotaznících sebehodnocení, tak ze strany manažera 

prodeje, který vyplnil jemu předloženou Matici způsobilosti prodejců nových vozů, a vznikla tak 

Tabulka 4.4.1: Datová matice (vlastní tvorba).  

Zde můžeme vidět shody i neshody mezi subjektivním hodnocením a tím, na jaké úrovni 

jsou v daných dovednostech vnímáni prodejci svým vedoucím. Modře jsou v tabulce vyznačeny 

disproporce mezi hodnoceními. Pole bez výplně znamenají, že zde nastala shoda hodnocení. 

Z těchto výsledků  by mohly být vyvozeny určité závěry, aby však bylo možné podat co 

nejrozumnější návrh řešení, byla dále použita, jako dodatková, metoda strukturovaného 

rozhovoru s manažerem prodeje, který se týkal výsledků zaznamenaných v Datové matici a jeho 

názorů a postojů k této problematice. 

 

  



  

 

62 

 

 

M
ar

k
et

in
g
 (

za
sí

lá
n
í 

n
ab

íd
ek

 -
 d

ir
ec

t 
m

ai
li

n
g
) 

K
o
m

u
n
ik

ač
n
í 

d
o
v
ed

n
o
st

i 
(n

as
lo

u
ch

án
í 

zá
k
az

n
ík

o
v
i)

 

Z
n
al

o
st

 i
n
fo

rm
ac

í 
a 

te
ch

n
ic

k
ý
ch

 p
ar

am
et

rů
 v

o
zi

d
el

 

N
ab

íd
k
a 

p
ře

d
v
ád

ěc
í 

jí
zd

y
, 
v
y
sv

ět
le

n
í 

o
b
sl

u
h
y
 v

o
zu

 

Z
n
al

o
st

 a
 d

o
p
o
ru

če
n
í 

fo
rm

y
 f

in
an

co
v
án

í 
(R

C
I 

F
in

an
ci

al
 S

er
v
ic

es
) 

O
v
lá

d
án

í 
p
ro

g
ra

m
u
 p

ro
 z

ad
áv

án
í 

o
b
je

d
n

áv
ek

 v
o
zů

 d
o
 v

ý
ro

b
y

 

P
ře

b
ír

án
í 

v
o
zů

 o
d
 d

o
d
av

at
el

e 

U
d
rž

o
v
án

í 
v
o

zi
d
el

 v
 d

o
k
o
n
al

e 
či

st
ém

 s
ta

v
u

 

Z
n
al

o
st

 a
sp

ek
tů

 o
b
sl

u
h
y
 a

 ú
d
rž

b
y
 j

ed
n
o

tl
iv

ý
ch

 v
o

zů
 

O
b
ja

sn
ěn

í 
p
o
p
ro

d
ej

n
íc

h
 s

lu
že

b
 z

ák
az

n
ík

o
v
i 

P
ro

v
ád

ěn
í 

p
ra

v
id

el
n

éh
o
 o

v
ěř

o
v
án

í 
sp

o
k
o
je

n
o
st

i 
k
li

en
tů

 

SEBEHODNOCENÍ  

Sylva Erlová 
5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

HODNOCENÍ MANAŽEREM 

Sylva Erlová 
5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

SEBEHODNOCENÍ 

Jakub Skála 
5 4 5 5 4 2 5 5 5 5 4 

HODNOCENÍ MANAŽEREM 

Jakub Skála 
5 3 4 4 4 2 5 5 5 5 4 

SEBEHODNOCENÍ 

Silvia Sádecká 
4 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 

HODNOCENÍ MANAŽEREM 

Silvia Sádecká 
4 5 4 4 5 2 2 5 5 5 5 

SEBEHODNOCENÍ 

Radim Vrábel 
1 3 3 4 2 1 4 3 3 3 1 

HODNOCENÍ MANAŽEREM 

Radim Vrábel 
1 2 3 3 1 1 2 3 3 2 1 

Tabulka 4.4.1: Datová matice (vlastní tvorba) 

SEBEHODNOCENÍ, 

HODNOCENÍ 

MANAŽEREM 

DOVEDNOST 
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4.4.2.1 Vyhodnocení strukturovaného rozhovoru 

Rozhovor probíhal v autosalonu v Šenově u Nového Jičína v kanceláři paní Mohylové, 

manažera prodeje nových vozů. Po nastínění toho, jak bude rozhovor probíhat, vyjasnění jeho 

účelu a ponechání pár minut na prostudování Datové matice, následoval vlastní rozhovor, ze 

kterého vyplynuly následující informace. 

Vedoucí si je vědoma současné situace a jejího vzniku, sama tedy potvrdila, že z dob, kdy ve 

společnosti BONO auto, a.s. působila na pozici prodejce nových vozů, jí zůstala široká klientela, 

která si jednání s ní, v ohledu procesu prodeje, striktně vyžaduje. Podotkla však, že pokud by se 

naskytla možnost určitého systému delegování procesu prodeje na současné prodejce nových 

vozů, tak by se pomoci nebránila. V této části si také ale posteskla, že nabývá dojmu, že práci, 

kterou delegovat mohla, již delegovala. 

Při komentáři k výsledkům z Datové matice u pana Vrábela, jasně odmítla blíže popsat 

vzniklé neshody z důvodu příliš krátké spolupráce a dodala, že jej prozatím nepovažuje za 

„plnohodnotného“ prodejce, ale v budoucnu se nebrání tomu, aby se z něj stoprocentní prodejce 

stal. Pana Vrábela tímto také vyřadila z řady možných adeptů na převzetí jejich klientů. 

Srovnání výsledků sebehodnocení paní Sádecké a jejího hodnocení, přiznala, že vzniklé 

disproporce pramení především v tom, že s prodejci v pobočce ve Frýdku – Místku netráví tolik 

času jako s prodejci z šenovského autosalonu. Dodala však, že proces prodeje, o který se nám 

jedná má zvládnutý vcelku dobře a tedy i rozdíly v jejich hodnocení jsou minimální až na 

kategorii přebírání vozů od dodavatele, kde vznikl nesoulad proto, že se veškeré automobily 

zaváží do Šenova u Nového Jičína, a tak neměla šanci, vidět na vlastní oči, že paní Sádecká tuto 

činnost ovládá, věří ale, že by tuto aktivitu sama zvládla. Ve výsledku pak nemá paní Mohylová 

problém s tím, že by se paní Sádecká ujala jejich klientů, ale kdyby k tomuto došlo, raději by byla 

poblíž, aby měla vše pod kontrolou a mohla v případě potřeby do jednání s jejím klientem 

vstoupit. 

Při rozmluvě o panu Skálovi, byla manažerem zdůrazněna jeho obětavost, slušnost při 

jednání s lidmi a schopnosti plnit zadané úkoly. Vedoucí také zmínila jeho výhodu mužského 

pohlaví, což v automobilovém businessu působí na většinu zákazníků důvěryhodněji, než diskuse 

o technických parametrech vozů s ženou. V hodnocení zvládání samotného procesu prodeje 

panem Skálou připomněla jeho mladý věk, nevyzrálost v komunikaci a naslouchání zákazníkům. 



  

 

64 

 

Vzhledem k nižší úrovni těchto dovedností by vedoucí prodeje nových vozů neupřednostnila 

pana Skálu ke komunikaci se zákazníky, kteří byli zvyklí na její styl jednání v rámci prodeje. 

Ke stoprocentní shodě v hodnocení u paní Erlové, neměla vedoucí týmu, jak sama řekla, co 

dodat. Potvrdila, že by paní Erlová byla vhodným adeptem na převzetí jejich zákazníků, protože 

má proces prodeje osvojený perfektně, ačkoliv podotkla, že na komunikace a naslouchání 

zákazníkům se dá vždy ještě něco zlepšit. 

Procesu prodeje se při povýšení nevzdala hlavně kvůli klientům, kteří si ji stále vyžadovali, 

avšak na otázku zda by si dokázala odpustit práci prodejce, odpovídala, paní Mohylová, 

rozpačitě. A sice, že po šestnáctileté praxi jí prodej nových vozů přirostl k srdci a bylo by jí líto, 

kdyby už tuto práci nadále vykonávat nemohla, ale na druhé straně realisticky uznala, že kdyby 

se této práce vzdala, měla by větší prostor k tomu, naplno se věnovat práci manažerské. 

U otázky, zda by přistoupila na variantu, že při příchodu zákazníka, se kterým dříve sama 

jednala, by bylo jeho přivítání v její režii, ale následně by jej předala do péče některému ze 

současných prodejců a přesvědčila ho, že o něj bude dobře postaráno, se naskytla odpověď: 

„Těžko říct, ale za zkoušku by to stálo.“.  

Systém zadávání objednávek vozů do výroby dle Datové matice jako jediná ovládá paní 

Erlová a vedoucí také přiznala, že právě ona jediná je schopná ji v tomto ohledu pomoci, ačkoliv 

se tuhle práci se raději snaží dělat samostatně. Při otázce na částečnou delegaci v případě potřeby 

na paní Erlovou a následné kontroly manažerem, se však vedoucí prodeje nových vozů bránila a 

uvedla, že toto vnímá jako kontraproduktivní dvojí práci na jedné věci a znovu dodala, že si tyto 

povinnosti raději zařídí sama, ale v případě potřeby pomocné ruky nebude váhat a paní Erlovou 

s tímto osloví. 

4.4.3 Shrnutí zjištěných informací 

Strukturovaný rozhovor posloužil jako jakási korekce dat získaných při dotazování. 

Po vyhodnocení tohoto rozhovoru, můžeme konstatovat, že výsledky z dotazování jsou v souladu 

s názory manažera a vzniklé shody i neshody mají svá opodstatnění. Slova manažera nám také 

poodkryla jisté aspekty týkající se členů týmu a jeho preferencí v oblasti delegování, a ať už byl 

jeho názor objektivní či subjektivní, korespondoval s výsledky z dotazování, a potvrdil tak 

vypovídací schopnost Datové matice. Podklad pro vyslovení určitých závěrečných doporučení 
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k problematice delegování procesu prodeje byl tedy zpřesněn a ucelen spojením výsledků všech 

užitých metodik. 

Když jednoduchým způsobem shrneme veškeré informace, dal by se vytvořit jakýsi pořadník 

členů týmu řazený od nejvíce po nejméně vhodného adepta pro převzetí klientů paní Mohylové 

v ohledu procesu prodeje. Na prvním místě se, jako nejvhodnější adept, se umístila paní Erlová, 

ve kterou je vkládána největší důvěra a při srovnání jejího hodnocení s hodnocením manažera 

nevznikla žádná disproporce. Na druhém místě skončila paní Sádecká se dvěma rozpornými 

hodnotami v Datové matici a na třetím místě pan Skála, s druhým nejvyšším počtem 

nesouhlasných hodnocení. Pan Vrábel se, jako profesně nejmladší člen týmů, prozatím stal 

nejméně vhodným adeptem pro převzetí odpovědnosti za proces prodeje u klientů paní 

Mohylové, čemuž napovídá i nejvyšší počet neshod hodnocení v Datové matici. 
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5 ZHODNOCENÍ ZJIŠTĚNÝCH INFORMACÍ A PŘÍPADNÁ 

DOPORUČENÍ 

V průběhu šetření a analyzování, bylo zjištěno mnoho faktů ohledně fungování týmu 

prodejců nových vozů. Hlavním zjištěním je především to, že plnění vytyčených cílů a zadaných 

úkolů se, díky synergii vzniklé týmovou spoluprací, týmu daří, mnohdy i s rezervami. Tým 

prodejců každoročně od roku 2009, tedy roku svého vzniku, dosahuje výkonů odpovídajícím 

požadavkům Renault ČR, které jsou v úzké souvislosti s požadavky majitelů, co se týče čerpání 

možných bonusů.  

5.1 Prodej a jeho podpora 

Výsledky týmu jsou dostačující ke spokojenosti všech stran, avšak zlepšování je cestou 

k úspěchu. Nelze tedy tvrdit, že je vše dokonalé a není zde co zlepšovat. Především srovnání 

provozoven ve Frýdku – Místku a v Šenově u Nového Jičína je důkazem toho, že i když jsou 

v autosalonu ve Frýdku - Místku teoreticky lepší podmínky pro prodej ve smyslu většího počtu 

potenciálních zákazníků, tato situace se zdá býti, z dostupných informací, nedostatečně využitá. 

Návrhem v této oblasti je vyvinutí většího tlaku pomocí podpory prodeje a jejich prostředků 

nejen na potenciální zákazníky, ale i na zákazníky současné a bývalé. Možnosti podpůrných 

opatření mohou být například: 

 pořádání propagačních akcí (v rámci finančních možností firmy), 

 slučování služeb nabízených společností BONO auto, a.s., 

 využití tzv. vytváření balíčků služeb nejen v rámci firmy, nýbrž i mimo ni v automobilové 

oblasti, 

 spolupráce s čerpacími stanicemi, auto myčkami i jinými společnostmi poskytujícími 

například, auto-kosmetiku či auto-doplňky, které nejsou v nabídce u značek Renault ani 

Dacia. 

5.2 Kompenzace absence inovátorského přístupu 

Co se týče složení týmu z hlediska týmových rolí, jak již bylo naznačeno, současné složení 

vyhovuje všem členům týmu, tudíž po stránce vztahů by neměl nastat větší konflikt. Horší se 
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situace jeví z pohledu zastoupení jednotlivých rolí. Protože jsou v pětičlenném týmu zastoupeny 

pouze tři role, může dojít k absenci jejich klíčových aspektů chování a jednání.  

Za zmínku nejvíce stojí role inovátora, která je pro jakýkoliv tým výhodná z důvodu svého 

kreativního způsobu myšlení a netradičním přístupům k tradičním věcem. Právě kvůli absenci 

tohoto stylu smýšlení může u týmu docházet ke stereotypním aktivitám, což nemůžeme 

samozřejmě brát v úvahu, pokud jde o normy a standardy, ale v ostatních případech z tohoto 

může vznikat jakési „zakrňování“ pracovníků a nechuť k čemukoliv novému a jinému.  

Inovátor by mohl být případně dobře nahrazen pomocí rozmanitých teambuildingových 

aktivit, které by pro tým zaměstnavatel zajistil. Členům týmu by mohla pomoci uvolněnější a 

méně formální atmosféra, k tomu, aby dali prostor své kreativitě a přicházeli s novými nápady a 

náměty na zlepšení. Zároveň by také docházelo k podpoře dobrých vztahů na pracovišti. Ostatní, 

nezastoupené role se nezdají být velkým handicapem a to i z důvodu, výsledného vysokého počtu 

bodů u dalších tří rolí, které můžou částečně zajistit některé prvky chování a smýšlení pro tyto 

role typické. 

5.3 Postup delegování procesu prodeje 

Hlavní doporučení, které bude mířeno ve prospěch týmu prodejců nových vozů společnosti 

BONO auto, a.s., se bude týkat delegování procesu prodeje. V předchozí kapitole bylo 

naznačeno, jakým směrem se toto doporučení bude ubírat, ale nyní se budeme snažit jej do 

detailu rozpracovat a popsat. 

Postup při delegování byl uveden v teoretické části této práce a nyní se jej, za použití 

získaných informací, pokusíme aplikovat v praktickém doporučení. 

V prvním kroku postupu delegování bude mít manažer za úkol blíže informovat své 

podřízené o nastalé potřebě delegovat proces prodeje, objasnit jim v čem je problém a proč je 

nutné tuto práci delegovat. Manažer tedy oznámí týmu, že již nadále nemůže vykonávat dvojí 

pracovní povinnosti, proto aby se mohl více věnovat své manažerské práci, a proto nastává 

situace, která si vyžaduje „předání“ dosavadních klientů manažera do rukou současných 

prodejců. Oznámí rovněž svým podřízeným, že pokud se jim přidělené delegované práce 

neujmou tak, jak se sluší a patří, může to pro společnost znamenat rychlý a razantní odliv klientů 

a problémy s tím spojené. 
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V druhém kroku musí manažer vybrat lidi a v tomto ohledu jsme se snažili výběr použitými 

metodami usnadnit. V předchozí kapitole jsme uvedli pořadí možných adeptů na převzetí 

zmíněné klientely, avšak toto není návrh úplný. Dle našeho názoru by bylo vhodné, aby paní 

Mohylová neopustila proces prodeje úplně, ale pouze jej značně omezila. Když vezmeme v potaz 

fakt, že doposud zaujímala paní Mohylová současně obě pozice, lze se domnívat, že i pouhé 

omezení na minimum by v tomto případě bylo dostačující, částečně i z důvodu její obliby 

procesu prodeje. Pro rozdělení klientely mezi současné prodejce se pokusíme navrhnout jakousi 

matici, která by při implementaci měla přinést rozdělení klientů do 4 kvadrantů dle bonity 

zákazníka na jedné straně a jeho náročnosti na obsluhu a jednání na straně druhé. 

 

 

Obrázek 5.3.1: Matice rozdělení klientů (vlastní tvorba) 

Bonita klienta na svislé ose je dána loajálností zákazníka, tedy sumou vynaložených 

prostředků na nová vozidla ve prospěch společnosti BONO auto, a.s. za určitou dobu (např. 4 

roky). Na ose vodorovné pak figuruje spíše subjektivní faktor, a sice náročnost klienta na jednání 
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a obsluhu, což může zhodnotit pouze manažer, který se o tyto klienty doposud staral. Celou 

matici by měl manažer zkompletovat dle vlastního úsudku a zkušeností s konkrétními zákazníky 

a sám by také měl stanovit hranice jednotlivých kvadrantů. Po implementaci této matice vzniknou 

čtyři skupiny zákazníků, které bychom s přihlédnutím k informacím získaných z předchozích 

metodik rozdělili následovně: 

 Kvadrant 1 by připadl paní Erlové, jakožto nejvíce způsobilému prodejci k převzetí 

vysoce loajální klientely, 

 Kvadrant 2 by si ponechala paní Mohylová, jako důkaz vysoce kvalitní péče o bonitní 

klienty a také z důvodu specifického, náročného jednání s nimi, 

 Kvadrant 3 by obstarávala paní Sádecká z důvodu zvládnutí jednání i s klienty náročnými 

na obsluhu, 

 Kvadrant 4 by připadl panu Skálovi, především proto, že se jedná zákazníky méně 

náročné na provedení procesu prodeje. 

Z důvodu místní působnosti by bylo možné také, k co největší spokojenosti klienta, 

přenechat obsluhu některých zákazníků z kvadrantu 1 paní Sádecké (autosalon ve Frýdku -

 Místku) a naopak některé klienty z kvadrantu 3 přiřadit paní Erlové (autosalon Šenov u Nového 

Jičína). Část zákazníků, kterou by měl mít na starosti pan Skála, se s velkou pravděpodobností 

bude vyskytovat v místě jeho pracoviště, tedy v oblasti působnosti šenovského pobočky, proto, že 

sama paní Mohylová jednala se svými klienty právě zde. Kdyby se však některý z klientů 

vyskytoval v oblasti působnosti frýdecko-místecké pobočky, tato část zákazníků by připadla paní 

Sádecké, avšak ulehčena by tato situace byla, kdyby se stal pan Skála více mobilní a za těmito 

klienty na předem sjednané schůzky dojížděl do autosalonu ve Frýdku – Místku. 

 

Třetím krokem je postup realizace. Předávání klientů by mělo být dozajista řízené a mělo by 

probíhat jak za přítomnosti manažera, tak prodejce, který se nově zákazníků ujme. Při jednání 

s klienty manažer i s odůvodněním oznámí přesměrování na jiného prodejce a čeká na reakci 

zákazníka.  Důležité totiž je, nepředávat klienty jiným prodejcům proti jejich vůli. Pokud se totiž 

ani po opakovaných pokusech tohoto zákazníka přesměrovat na jiného prodejce neshledáme 

s úspěchem, bude nutné jeho vůli respektovat a v zájmu udržení přízně, zůstane jednání s tímto 

klientem v režii manažera. Nutný je zde monitoring a kontrola vývoje situace po již 
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uskutečněném přesměrování. U prvotní změny prodejce by bylo vhodné, aby manažer zůstal po 

celou dobu jednání na blízku a mohl v případě jakýchkoliv problémů do tohoto jednání vstoupit. 

Toto se může zdát jako kontraproduktivní v tom smyslu, že manažer musí přijít do styku i se 

zákazníky, jejichž obsluhu již delegoval na někoho jiného, ale takto to bude působit jen ze 

začátku. Postupem času si klienti zvyknou na nové prodejce a manažer bude moci směle 

vykonávat, pro jeho současnou pozici, důležitější činnosti. 

 

Posledním krokem delegování bude kontrola zaměstnanců na jedné straně a kontrola 

spokojenosti klientů na straně druhé. Prodejce bude moct kontrolovat pozorováním přímo při 

práci, popřípadě dle ukazatelů výkonnosti. Klienty by měl manažer, například týden po návštěvě 

autosalonu, ve vlastním zájmu telefonicky kontaktovat, a ujistit se, že jsou i přes změnu prodejce 

spokojení se službami BONO auto, a.s.. K tomu všemu bude muset manažer provádět jakousi 

sebekontrolu ve smyslu menší aktivity v procesu prodeje, která byla doposud běžnou činností.  

 

Co se týče delegování pracovních úkonů, které se procesu prodeje netýkají, bylo by v tomto 

směru vhodné zvyšovat míru zastupitelnosti manažera prodeje, což by pro něj znamenalo 

delegování činností, které jsou náplní jeho práce, a které běžný prodejce neovládá. Jediným 

prodejcem nových vozů, který by byl, alespoň v oblasti ovládání systému zadávání objednávek 

do výroby schopen paní Mohylovou případně zastoupit, se ukázala být paní Erlová. 

Doporučujeme se tedy v tomto směru obracet na ni a její schopnost manažera v určitých úkonech 

zastupovat nadále rozšiřovat. 
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6 ZÁVĚR 

Jedním z cílů této bakalářské práce bylo zhodnotit strukturu týmu z hlediska jeho členů a 

jejich týmových rolí, které určil výsledek Belbinova testu týmových rolí a zároveň také stanovit 

možné nedostatky vyplývající z absence některých rolí. Druhým cílem bylo navrhnout postup 

delegování práce, konkrétně procesu prodeje. 

V teoretické části, jsme získali poznatky týkající se týmu, jeho členů, jejich společné práce, 

komunikace a dalších oblastí spojených s týmovou prací. V této kapitole jsme také poodkryli 

aspekty týmových rolí a téma delegování úkolů, které později posloužily jako podklad pro 

praktickou aplikaci. 

Další kapitola již pojednávala o konkrétním, v praxi fungujícím prodejním týmu. Zde jsme 

upřesnili poslání týmu a jeho cíle, a také pracovní náplň členů i vedoucího týmu. Specifikovány 

byly požadavky majitelů firmy, které jsou, jak bylo zjištěno téměř totožné s plněním bonusových 

programů a dodržování pravidel Renault ČR, o kterých se v kapitole též podrobněji psalo. 

Provedeno bylo srovnání výkonů týmu jako celku v letech a byly avizovány možné příčiny 

daného vývoje. Mimo srovnání v letech jsme užili informací, které naznačily vývojové trendy 

posledních let v počtu uzavřených objednávek za jednotlivé pobočky společnosti, tedy autosalon 

v Šenově u Nového Jičína a autosalon ve Frýdku – Místku, a byla nastíněna teorie potenciálního 

výkonu frýdecko – místeckého autosalonu. 

Pro předposlední kapitolu byla základem teoretická část práce. Zde jsme za užití Belbinova 

testu zjistili obsazení rolí v tomto týmu a zhodnotili jejich přínos. Test vyplavil napovrch i 

negativum, které lze spatřovat především v nepřítomnosti role Inovátora. V druhé půlce této 

kapitoly bylo analyzováno šetření, které proběhlo metodou dotazování, a sice formou dotazníku 

sebehodnocení vyplněného prodejci nových vozů a matice způsobilostí prodejců nových vozů, 

kterou zodpověděl manažer tohoto týmu. Oba tyto dokumenty se týkaly hodnocení úrovně 

zvládání dovedností potřebných k procesu prodeje nových vozů a staly se podkladem pro 

navržení postupu delegování již zmíněného procesu prodeje. Pro přesnější interpretaci i 

kvalitnější návrhy na řešení celé situace byla užita, jako dodatková, metoda strukturovaného 

rozhovoru s manažerem nových vozů. 

Závěrečná kapitola praktické části práce pojednávala o možných doporučeních pro firmu 

BONO auto, a.s., které byly formulovány za užití informací zjištěných v předešlé kapitole. 
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Navržena byla opatření pro stimulaci prodeje nových vozů. Jako kompenzace absence role 

Inovátora v týmu byly doporučeny teambuildingové akce, které by alespoň z části mohly nahradit 

chybějící inovátorský přístup. Posledním doporučením, které zaznělo v této části, byl návrh 

postupu delegování a s tím související rozdělení klientely mezi čtyři prodejce za pomocí matice 

vytvořené přímo dle potřeb dané situace. 

Ve výsledku jsme se dopracovali k dílčím doporučením, které by pro daný tým mohly 

znamenat při případné aplikaci v praxi jistý progres v dalším počínání, a cíle práce byly tedy 

úspěšně splněny. 
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SEZNAM ZKRATEK 

aj. – a jiné 

apod. – a podobně 

a.s. – akciová společnost 

atd. – a tak dále 

cca - přibližně 

ČR – Česká republika 

např. – například 

popř. – popřípadě 

resp. - respektive 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

tzn. – to znamená 

tzv. – tak zvané 

vyd. – vydání 
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