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Vzdělávací cíle
Vítejte v modulu č. 4: Týmová práce

Vzdělávacím cílem tohoto modulu je poskytnout bývalým vězňům informace o 
tom, jak pracovat v týmu a jak jim tato práce může pomoci s bezproblémovým 
začleněním se do společnosti.

Základní pokyny, nástroje, strategie, přístupy, výukové postupy a metody dále 
rozvinou dovednosti bývalých vězňů v těchto oblastech: 

1. Jak vytvářet důvěru a pevné pracovní vztahy

2. Jak zajistit správnou komunikaci

3. Jak být tvůrčí a výkonný

V týmu se nemluví v jednotném čísle, ale v množném, jako „my“. V tomto 
modulu se dozvíte, jak jednoduše zlepšit své dovednosti týmové práce na 
pracovišti. Dovednosti týmové práce pomohou bývalým vězňům navrátit se do 
běžného života.

Zdroj: https://www.pexels.com/photo/photo-of-
people-holding-each-other-s-hands-3184423/

https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-holding-each-other-s-hands-3184423/


Úvodní aktivita

Typ aktivity – Správně nebo nesprávně

1. Spoluprací s ostatními se může zvýšit sebedůvěra členů týmu.

a. Správně
b. Nesprávně

2. Důvěra k lidem v týmu vašim vztahům jenom prospěje. 

a. Správně
b. Nesprávně

3. Činnosti týkající se budování týmu pomohou zvýšit produktivitu, ale nevyřeší konflikty mezi 
kolegy.

a. Správně
b. Nesprávně



Závěrečná aktivita - kvíz
Typ aktivity – Výběr z možností

1. Co zajistí úspěšnou práci týmu?
a. Závazek dokončení práce
b. Dobrá komunikace
c. Důvěra a respekt
d. Všechny uvedené možnosti

2. Abyste mohli sdílet odpovědnost s ostatními, musíte:
a. Více naslouchat
b. Rozdělovat práci na menší části
c. Pochopit sílu kolektivního úsilí
d. Všechny uvedené možnosti

3. Proč je důležité poskytovat kolegům v týmu zpětnou vazbu?
a. Způsobuje to problémy
b. Komunikace s lidmi je obtížná
c. Zvyšuje se obrat
d. Zvyšuje se tím produktivita



Lekce 1

Co to je týmová práce, budování týmu a pracovní dovednosti



Photo/image/graphic/video here

Zdroj obrázku: https://tinyurl.com/n88bth5s

https://tinyurl.com/n88bth5s


Téma 1: Jak pracovat v týmu (teorie a praxe) - definice týmové práce, 
budování týmu a pracovních dovedností
Co to je týmová práce?

Dobrá definice týmové práce: 

„Proces spolupráce se skupinou osob za účelem dosažení nějakého cíle. Týmová práce bývá často 
zásadní součástí v pracovním prostředí, protože je nutné, aby pracovníci mezi sebou efektivně 
spolupracovali a za jakýchkoli okolností se snažili o co nejlepší výsledky. Týmová práce znamená, že se 
lidé snaží spolupracovat, využívají své dovednosti a poskytují konstruktivní zpětnou vazbu bez ohledu na 
případné osobní spory mezi jedinci.“ (podle BusinessDictionary.com, k dispozici zde
https://www.octanner.com/insights/articles/2018/9/13/the_teamwork_definit.html)

Faktory úspěšného fungování týmu: 

● Závazek k dokončení pracovního úkolu

● Správná komunikace

● Důvěra a respekt

https://www.octanner.com/insights/articles/2018/9/13/the_teamwork_definit.html


Téma 1: Jak pracovat v týmu (teorie a praxe) - definice týmové práce, 
budování týmu a pracovních dovedností (pokračování)

● Závazek k dokončení pracovního úkolu

Tím, že ukážete, jaký máte na daném pracovním úkolu zájem, vytváříte lepší příležitost k pokroku. Proto 
je zapotřebí projevit důvěru, být týmovým hráčem, naslouchat dalším návrhům a sdílet nápady. 

● Důvěra a respekt

V respektujícím prostředí se snižuje stres a zvyšuje duševní i fyzická pohoda.

● Správná komunikace

Komunikujte spolu každý den a všemi způsoby! Pro zvýšení efektivity komunikace v rámci týmu je potřeba 
se vyjadřovat jasně a naslouchat ostatním.



Téma 1: Jak pracovat v týmu (teorie a praxe) - definice týmové práce, 
budování týmu a pracovních dovedností (pokračování)

Co to je budování týmu?

Budování týmu, neboli teambuilding, je způsob, jak zlepšit efektivitu a komunikaci v pracovních skupinách 
pomocí různých činností. Při budování týmu zjišťujeme silné i slabé stránky týmu a můžeme pracovat na 
zlepšení jeho výkonnosti. 

Činnosti přispívající k budování týmu jsou důležité a je třeba se do nich zapojit, protože přispívají ke 
zlepšení spolupráce, zvyšují motivaci v týmu a vedou ke zlepšení výsledků týmu. 

Pokud mají pracovníci mezi sebou konflikty, je efektivním způsobem pro pevnější vztahy a lepší 
spolupráci právě využití činností zaměřených na řešení problému. 



Téma 1: Jak pracovat v týmu (teorie a praxe) - definice týmové práce, 
budování týmu a pracovních dovedností (pokračování)
Co to jsou pracovní dovednosti?

Níže uvedené pracovní dovednosti / dovednosti práce v týmu vám pomohou zvýšit 
efektivitu v rámci organizované skupiny. Podrobnější informace jsou uvedeny v 
odkazech.

 Hospodaření s časem: 
https://docs.google.com/presentation/d/19tnqGnaKsMMoD3SG9hL6FIxy75UY
wPlP/edit

 Řešení problému: 
https://docs.google.com/presentation/d/1mNtcIE6OLK4SYxc-
PbCa2cl_zE8WQOcG/edit

 Kritické myšlení: https://www.indeed.com/career-advice/career-
development/critical-thinking-skills

 Spolupráce: https://www.indeed.com/career-advice/career-
development/collaboration-skills

 Komunikační dovednosti: https://docs.google.com/presentation/d/1-
9hiFWSrPXzoZG0Gqj21AZIFe8dgkzEe/edit#slide=id.p1

Zdroj: https://www.reshot.com/free-stock-
photos/photo/work-play-QoB8gy/

https://docs.google.com/presentation/d/19tnqGnaKsMMoD3SG9hL6FIxy75UYwPlP/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1mNtcIE6OLK4SYxc-PbCa2cl_zE8WQOcG/edit
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/critical-thinking-skills
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/collaboration-skills
https://docs.google.com/presentation/d/1-9hiFWSrPXzoZG0Gqj21AZIFe8dgkzEe/edit#slide=id.p1
https://www.reshot.com/free-stock-photos/photo/work-play-QoB8gy/


Téma 2: Proč by měl jedinec pracovat v souladu s ostatními

Skutečného úspěchu dosáhneme, pokud budeme v týmu 
soudržní. Pokud bude tým jednotný při práci na dosažení 
společného cíle a každý bude mít pocit, že přispívá k celkovému 
úspěchu skupiny.

Pokud zvýšíme soudržnost týmu na pracovišti, automaticky se 
tím zvýší:  

● Úspěch: silný vliv celkové nálady v týmu vlivem zažitého 
úspěchu.

● Uspokojení z práce: všichni jsme na stejné vlně a dosažení 
jednoho týmového cíle je povzbuzující.

● Sebedůvěra členů týmu: vysoká sebedůvěra se projeví 
zvýšením efektivity.

Zdroj obrázku: https://unsplash.com/photos/Y5bvRlcCx8k

https://unsplash.com/photos/Y5bvRlcCx8k


Téma 2: Proč by měl jedinec pracovat v souladu s ostatními
(pokračování)

Zdroj obrázku: 
https://unsplash.com/photos/Y5bvRlcCx8k

https://unsplash.com/photos/Y5bvRlcCx8k


Téma 3: Efektivní komunikace a pravidlo respektování v týmu
 K efektivní komunikaci dochází, pokud dvě či více 

osob dostanou a úspěšně splní úkol a správně ho 
pochopí.

 Abychom zajistili efektivní komunikaci na pracovišti, je 
třeba dodržovat několik zásad, jako je závazek 
dosáhnout cíle, soulad mezi členy, komplexnost a 
respekt.

 Respektujícím chováním v týmu se nerozumí pouze 
to, že budeme říkat „prosím“ a „děkuji“, ale vztahuje se 
to i na vzájemné uznávání. 

 Pro rozvoj vztahů je zásadní projevit při komunikaci 
respekt. A dále je nutné zachovat určité hodnoty, které 
jsou společné pro všechny. Pokud se tím budeme 
řídit, podaří se nám vybudovat bezpečné místo pro 
práci.

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/illustrations/together-
earth-people-board-school-2450090/

https://pixabay.com/illustrations/together-earth-people-board-school-2450090/


Další materiály a zdroje

● 20 dovedností pro zajištění úspěchu v práci. 
https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/11/15/the-20-people-skills-you-need-to-succeed-
at-work/?sh=55553f6b3216

● Dovednosti týmové práce: definice, příklady, co napsat do CV [+tipy].
https://zety.com/blog/teamwork-skills

● Efektivní komunikace v týmu. https://smallbusiness.chron.com/premeeting-planning-effective-
communication-76909.html

● 6 kroků, jak zlepšit soudržnost týmu a rychleji dosáhnout cílů. https://www.podium.com/article/team-
cohesion/

https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/11/15/the-20-people-skills-you-need-to-succeed-at-work/?sh=55553f6b3216
https://zety.com/blog/teamwork-skills
https://smallbusiness.chron.com/premeeting-planning-effective-communication-76909.html
https://www.podium.com/article/team-cohesion/


Aktivity



Aktivita 1 

Zdroj obrázku: https://www.pexels.com/photo/close-up-photography-of-yellow-
green-red-and-brown-plastic-cones-on-white-lined-surface-163064/

https://www.pexels.com/photo/close-up-photography-of-yellow-green-red-and-brown-plastic-cones-on-white-lined-surface-163064/


Aktivita 1 
Popis aktivity: Přečtěte si pozorně každou otázku a možné odpovědi. Vyberte písmeno uvádějící 
správnou odpověď. 

1. Správná práce v týmu vyžaduje:
a. Optimální komunikaci se spolupracovníky
b. Ochotu rozdělit si odpovědnosti
c. Řešení problému
d. Všechny uvedené možnosti

2. Které z uvedených výroků se nevztahují k základním dovednostem týmové práce?
a. Schopnost pracovat samostatně
b. Pochopení různých stylů komunikace
c. Projevovat respekt
d. Řešit případné konflikty se členy v týmu

3. Jaké dovednosti vám mohou pomoci k efektivní práci ve skupině?
a. Hospodaření s časem
b. Kritické uvažování
c. Komunikační dovednosti
d. Všechny uvedené možnosti



Aktivita 1.2

Popis aktivity (typ – volný výběr): Odpovězte na následující otázky. 

Proč je důležité pracovat v souladu s ostatními?

Proč potřebujeme mít v týmu pravidla?



Lekce 2

Organizace a plánování týmové práce



Photo/image/graphic/video here

Zdroj obrázku: https://tinyurl.com/5fxyjbfz

https://tinyurl.com/5fxyjbfz


Téma 1: Jak organizace a plánování zvyšují efektivitu týmové práce

Plánování zvyšuje efektivitu práce a pomůže vám seřadit 
úkoly podle důležitosti tak, abyste dosáhli cíle. 

Organizace je jednodušší způsob seřazení úkolů podle 
priority. 

Plánování a organizace jsou tudíž dvě různé dovednosti, 
jejichž účinek se zvýší, pokud je spojíme dohromady. 

Zamyslete se nad nějakým úkolem, který musíte udělat, 
ale nevíte, odkud začít. A právě ve chvíli, kdy si 
uvědomíte, jak a odkud začít, abyste úkol splnili, začínáte 
s organizací a plánováním své práce. 

Nejprve je tedy potřeba si stanovit cíl, a následně si 
promyslet, jak jej dosáhnout. Na dalších slidech k tomu 
naleznete pár užitečných rad. 

Zdroj obrázku: 
https://pixabay.com/vectors/meeting-business-
brainstorming-1453895/

https://pixabay.com/vectors/meeting-business-brainstorming-1453895/


Téma 1: Jak organizace a plánování zvyšují efektivitu týmové práce
(pokračování)

Cíle S.M.A.R.T. je rámec osvědčených postupů pro stanovení 
cílů.

Specific (specifický) Measurable (měřitelný) Achievable 
(dosažitelný) Realistic (reálný) Time-based (ohraničený v 
čase)

Použití této koncepce při pracovním plánování a organizaci 
vám ušetří čas a zároveň vám pomůže k efektivnějšímu 
dosažení cílů.

Termín „specifický“ odpovídá na otázky co, proč, kdo, kde a 
jaký. Termín „měřitelný“ kolik. „Dosažitelný“ na: jak mohu 
tohoto cíle dosáhnout? „Reálný“ zda lze daného cíle 
dosáhnout? A „ohraničený v čase“ odpovídá na otázku kdy.

Zdroj obrázku: https://www.freepik.com/free-
photo/words-goal-setting-smart-with-
notebook_1131242.htm#page=1&query=smart
%20goals&position=16

https://www.freepik.com/free-photo/words-goal-setting-smart-with-notebook_1131242.htm#page=1&query=smart%20goals&position=16


Téma 1: Jak organizace a plánování zvyšují efektivitu týmové práce
(pokračování)

Níže uvádíme příklad z indeed.com: 

„Po absolvování bakalářského studia pedagogiky si do tří měsíců 
najdu práci středoškolského učitele matematiky.“

Specifický: Cíl stát se středoškolským učitelem matematiky je 
správně definovaný.

Měřitelný: Dosažení cíle lze změřit počtem podaných přihlášek, 
pracovních pohovorů a nabídek.

Dosažitelný: Osoba, která si cíl stanovila, bude mít pro tuto práci 
dostatečnou kvalifikaci.

Reálný: Osoba, která si cíl stanovila, chce získat pracovní místo ve 
školství po absolvování pedagogického vzdělání.

Ohraničený v čase: Osoba, která si cíl stanovila, si určila termín pro 
dosažení cíle do tří měsíců od dokončení studia. 

Zdroj obrázku: https://www.freepik.com/free-
photo/words-goal-setting-smart-with-
notebook_1131242.htm#page=1&query=smart
%20goals&position=16

https://www.freepik.com/free-photo/words-goal-setting-smart-with-notebook_1131242.htm#page=1&query=smart%20goals&position=16


Téma 1: Jak organizace a plánování zvyšují efektivitu týmové práce
(pokračování)

Při vytváření strategických plánů se běžně používá analýza 
SWOT. Zkratka SWOT je z anglického: 

Strengths (silné stránky) Weaknesses (slabé stránky) 
Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby)

Silné a slabé stránky vystihují interní hlediska, jako je místo, 
cena a povědomí o značce, příležitosti a hrozby jsou pak 
externími hledisky, například problémy dodavatelského 
řetězce. 

Prvním krokem je definovat předmět, který chcete 
analyzovat. Druhým krokem je vypracovat specifický rámec, 
který vidíte na obrázku. Následně vyplňte jednotlivé 
kvadranty dle popisu v předchozím odstavci. Na závěr 
shrňte své závěry.  

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/photos/board-
chalk-swot-planning-4874749/

https://pixabay.com/photos/board-chalk-swot-planning-4874749/


Téma 2: Budování důvěry v týmu
Důvěra znamená, že obě strany na jednom pracovišti plní 
své povinnosti, jak nejlépe dovedou, a mohou se na sebe 
navzájem spolehnout.

Judith E. Glaser (zakladatelka organizace CreatingWE 
Institute) vytvořila model TRUST, význam zkratky je odvozen 
z anglického: 

Transparency (transparentnost) Respect (respekt) 
Understanding (porozumění) Shared Success (sdílený 
úspěch) Tell the Truth (říkání pravdy)

Transparentnost se vztahuje ke sdílení obav a otevřené 
komunikaci s ostatními. Respekt znamená, že i v případě 
neshod na pracovišti si členové týmu váží názorů ostatních. 
Porozumění mezi lidmi zvyšuje empatii a vzájemnou důvěru. 
Sdílený úspěch je přínosný pro celou skupinu i pro růst 
společnosti. Pokud budete mluvit pravdu, uvidíte jasněji své 
chování a navíc vám budou ostatní v týmu více důvěřovat.      

Zdroj obrázku: https://tinyurl.com/26ayezcs

https://tinyurl.com/26ayezcs


Téma 3: Jak si rozdělit povinnosti, úkoly a odpovědnosti
Sdílení znamená, že jste týmový hráč. Pokud jste dobrým týmovým hráčem, 
můžete toho využít k vytvoření dobrých vztahů v týmu, kde si budete vzájemně 
s radostí pomáhat. Efektivní spolupráce má výhodu rozdělení pracovních úkolů 
a odpovědností. 

Než začnete s rozdělováním povinností, je potřeba: 

 Více naslouchat

 Rozdělit úkol na několik menších

 Pochopit sílu společného úsilí

Výše uvedené faktory budou mít tyto přínosy: 

 Přispějete k úspěchu celé organizace

 Budete žít ve větší rovnováze a zamezíte přepracování

 Uděláte rychleji více práce

Zdroj obrázku: https://www.pexels.com/photo/photo-
of-golden-cogwheel-on-black-background-3785927/

https://www.pexels.com/photo/photo-of-golden-cogwheel-on-black-background-3785927/


Téma 3: Jak si rozdělit povinnosti, úkoly a odpovědnosti
(pokračování) 
Abychom zamezili nadměrné pracovní zátěži, musíme povinnosti a 
úkoly rozdělit a sdílet je. Toho dosáhneme, když nějaké úkoly 
zadáme jiným členům týmu, použijeme k tomu tyto způsoby: 

 Vytvoření harmonogramu

 Zlepšení komunikačních dovedností mezi členy týmu

 Pochopení úloh a odpovědností

Výše uvedené faktory budou mít tyto přínosy: 

 Vyšší produktivita a více odvedené práce

 Flexibilita plánování práce

 Budování dobrých pracovních vztahů s partnery

Zdroj obrázku: https://www.pexels.com/photo/photo-
of-golden-cogwheel-on-black-background-3785927/

https://www.pexels.com/photo/photo-of-golden-cogwheel-on-black-background-3785927/


Další materiály a zdroje

● Jak být více organizovaný (druhá část): Plánování
https://www.forbes.com/sites/francesbooth/2014/07/18/how-to-be-more-organised-part-two-
planning/?sh=36694954233e

● Analýza SWOT (silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby)
https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp

● Sedm zásad k úspěšnému strategickému plánování
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2019/06/27/the-seven-keys-to-successful-
strategic-planning/?sh=54793eb65497

● Jak vybudovat důvěru na pracovišti: 10 efektivních řešení https://www.betterup.com/blog/how-to-
build-trust

● Od nedůvěry k důvěře pomocí komunikační inteligence https://www.huffpost.com/entry/go-the-
distance-from-dist_b_9998366

● Jak zvýšit svou produktivitu stonásobně | Robin Sharma 
https://www.youtube.com/watch?v=cshVfS2LXm0

● Jak napsat cíle SMART (a jak fungují) https://www.indeed.com/career-advice/career-
development/how-to-write-a-smart-goal

https://www.forbes.com/sites/francesbooth/2014/07/18/how-to-be-more-organised-part-two-planning/?sh=36694954233e
https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2019/06/27/the-seven-keys-to-successful-strategic-planning/?sh=54793eb65497
https://www.betterup.com/blog/how-to-build-trust
https://www.huffpost.com/entry/go-the-distance-from-dist_b_9998366
https://www.youtube.com/watch?v=cshVfS2LXm0
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-write-a-smart-goal


Aktivity



Zdroj obrázku: https://pixabay.com/illustrations/goals-
smart-target-1262375/

Zdroj obrázku: https://www.freepik.com/free-
vector/swot-infographic-
analysis_5605689.htm#page=1&query=swot%2
0analysis&position=16

https://pixabay.com/illustrations/goals-smart-target-1262375/
https://www.freepik.com/free-vector/swot-infographic-analysis_5605689.htm#page=1&query=swot%20analysis&position=16


Aktivita 1
Typ aktivity – Správně nebo nesprávně

1. Při sdílení odpovědností v práci je potřeba více naslouchat.
a. Správně
b. Nesprávně

1. Pokud si úkol rozdělíte na menší části, zvládnete více práce rychleji.
a. Správně
b. Nesprávně

1. Abyste předešli přepracování, je potřeba chápat úlohy a odpovědnosti.
a. Správně
b. Nesprávně



Lekce 3

Výhody práce v týmu a jak řešit problémy



Photo/image/graphic/video here

Zdroj obrázku: https://tinyurl.com/8vafcdt8

https://tinyurl.com/8vafcdt8


Téma 1: Výhody práce v týmu

Práce v týmu zajišťuje celou řadu výhod, mimo jiné: 

Správnou komunikaci: pokud se vyjadřujete jasně a 
nasloucháte ostatním, bude dokončení skupinového 
úkolu jednodušší. 

Budování důvěry: drobné konflikty snadno překonáte, 
pokud máte se spolupracovníky dobré a blízké vztahy.

Vliv na kreativitu a produktivitu: brainstorming ve 
skupině může podpořit inspiraci a nové nápady.

Vytváření rolí a odpovědností: je to výhodné pro tým a 
podporuje to motivaci.

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/illustrations/services-
references-advantages-use-4070150/

https://pixabay.com/illustrations/services-references-advantages-use-4070150/


Téma 2: Řešení konfliktů v týmu
Práce v týmu přináší také výzvy, například

● Členové nespolupracují

● Některý člen nepracuje dostatečně

● V týmu vzniká konflikt

V zájmu vyřešení těchto „problémů“ může vedoucí týmu 
zorganizovat akce na podporu budování týmu, kterých by se 
členové týmu měli zúčastnit, protože tyto činnosti zlepšují 
vztahy v rámci týmu. Kolegové by si neměli vytvářet 
předsudky, měli by být trpěliví, a pokud mají s někým z týmu 
konflikt, měli by si s ním promluvit mezi čtyřma očima. 

Pokud budeme konflikty řešit a nebudeme se jim vyhýbat, 
můžeme tím posílit týmového ducha. Výzkumy navíc 
prokázaly, že sdílení myšlenek a práce v týmu přispívá ke 
snížení stresu.

Zdroj obrázku: https://www.freepik.com/free-vector/two-
office-teams-people-pulling-rope-isolated-flat-
illustration_13683725.htm?query=Team%20conflict%20resol
ution

https://www.freepik.com/free-vector/two-office-teams-people-pulling-rope-isolated-flat-illustration_13683725.htm?query=Team%20conflict%20resolution


Téma 3: Jak poskytovat zpětnou vazbu v týmu

Poskytnutí zpětné vazby kolegům znamená, že chcete zdůraznit 
silné i slabé stránky ve vašem vztahu. Zpětnou vazbu můžeme 
definovat také jako konstruktivní kritiku v oblastech rozvoje. 
Zpětná vazba je přínosná a poskytuje doporučení pro zlepšení v 
jednotlivých oblastech. Níže jsou uvedeny další důvody, proč 
poskytovat zpětnou vazbu: 

Zdroj obrázku: https://www.freepik.com/free-vector/customer-
feedback-management-flat-vector-illustration-cartoon-happy-
tiny-people-voting-giving-review-company-service-crm-
advices-assessment-
concept_10606276.htm#page=1&query=feedback&position=
15

Otevřená 
komunikace

Lepší kultura 
na pracovišti

Řešení problémů

Vyšší motivace

Vyšší 
produktivita

Příležitost 
ke zlepšení

https://www.freepik.com/free-vector/customer-feedback-management-flat-vector-illustration-cartoon-happy-tiny-people-voting-giving-review-company-service-crm-advices-assessment-concept_10606276.htm#page=1&query=feedback&position=15


Téma 3: Jak poskytovat zpětnou vazbu v týmu (pokračování)
Tipy k poskytování zpětné vazby kolegům

1. Poskytujte zpětnou vazbu ohledně zlepšení kvality práce

2. Zapojte se do kontrolních postupů

3. Vytvořte a udržujte si dobré vztahy s kolegy, aby od vás přijímali 
konstruktivní zpětnou vazbu

4. Věnujte pozornost tomu, jak zpětnou vazbu poskytujete, aby 
nebyla vnímána jako subjektivní

5. Ve zpětné vazbě uveďte pár příkladů, abyste dotyčného nezahltili 
informacemi

6. Zachovejte ke kolegovi respekt a připomeňte mu, že vaše návrhy 
jsou určeny jako pomoc

7. Ujistěte se, že jsou vaše návrhy na zlepšení proveditelné

Zdroj obrázku: https://www.freepik.com/free-vector/customer-
feedback-management-flat-vector-illustration-cartoon-happy-
tiny-people-voting-giving-review-company-service-crm-
advices-assessment-
concept_10606276.htm#page=1&query=feedback&position=
15

https://www.freepik.com/free-vector/customer-feedback-management-flat-vector-illustration-cartoon-happy-tiny-people-voting-giving-review-company-service-crm-advices-assessment-concept_10606276.htm#page=1&query=feedback&position=15


Další materiály a zdroje (tyto materiály byly vybrány v období od 
června do srpna 2021)
● Podnikání bývalých vězňů, staňme se díky společné práci silnějšími:  

https://www.youtube.com/watch?v=GkRVTwr-b9Q
● 7 přínosů týmové práce https://www.intheloop.io/blog/advantages-of-teamwork/
● Jak získat zpětnou vazbu od zaměstnanců https://www.indeed.com/career-advice/career-

development/how-to-get-feedback-from-employees
● Pochopení konstruktivní kritiky: definice, tipy a příklady https://www.indeed.com/career-

advice/career-development/constructive-criticism
● Tipy, jak poskytnout zpětnou vazbu kolegovi https://www.indeed.com/career-advice/career-

development/feedback-to-peer
● 13 způsobů ke zlepšení poskytování zpětné vazby https://www.indeed.com/career-advice/career-

development/giving-feedback
● Deset častých problémů v týmech a jak je vyřešit https://realbusiness.co.uk/ten-common-

challenges-that-teams-face-and-how-to-overcome-them

https://www.youtube.com/watch?v=GkRVTwr-b9Q
https://www.intheloop.io/blog/advantages-of-teamwork/
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-get-feedback-from-employees
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/constructive-criticism
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/feedback-to-peer
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/giving-feedback
https://realbusiness.co.uk/ten-common-challenges-that-teams-face-and-how-to-overcome-them


Aktivity



Aktivita 3 

Popis aktivity: Níže jsou uvedeny věty z lekce č. 3, které v ní byly použity. Projděte si prosím 
pečlivě celou lekci č. 3 i oddíl s dalšími materiály a zdroji a pokuste se doplnit chybějící slova v 
textu. 

1. Zpětná vazba poskytuje příležitost ke {zlepšení} kultur na pracovišti a {zvýšení} motivace.
2. Práce v týmu přináší některé {výzvy}, například konflikty a napětí. 
3. Mluvte s kolegou s {respektem} a {uznáním} za jeho práci.
4. Práce v týmu přináší celou řadu výhod, jako je například {dobrá komunikace}.
5. Zaměstnanci, kteří dlouhodobě spolupracují, jsou {méně} zatíženi stresem, protože si práci rozdělují.



Zdroj obrázku: https://tinyurl.com/trjk6jkc

https://tinyurl.com/trjk6jkc


Aktivita

Typ: Sebereflexe. Tato aktivita má účastníkům kurzu pomoci zamyslet se nad svým rozvojem a 
zaznamenat, jaké mají pocity týkající se práce v týmu.

Otázka: Jaký máte pocit z práce v týmu? 

Výstup: Účastníci zjistí své silné i slabé stránky týkající se práce v týmu a svých kolegů. 



Závěrečná aktivita
Typ aktivity - Správně nebo nesprávně

1. Spoluprací s ostatními se může zvýšit sebedůvěra členů týmu.

a. Správně
b. Nesprávně

2. Důvěra k lidem v týmu vašim vztahům jenom prospěje. 

a. Správně
b. Nesprávně

3. Činnosti týkající se budování týmu pomohou zvýšit produktivitu, ale nevyřeší konflikty mezi 
kolegy.

a. Správně
b. Nesprávně



Závěrečná aktivita - kvíz
Typ aktivity – Výběr z možností

1. Která z uvedených možností představuje velkou výhodu komunikace v pracovním týmu?
a. Snížení produktivity
b. Zvýšení pracovní spokojenosti u zaměstnanců
c. Častější absence i obrat
d. Možné vyhoření zaměstnance

2. Které charakteristiky nejsou přínosem při rozdělování úkolů a odpovědností?
a. Rozdělení úkolů na menší
b. Správná komunikace díky pozornému naslouchání ostatním
c. Sdílení poznámek se všemi, zejména s nadřízeným
d. Nic z výše uvedeného

3. Proč je důležité poskytovat kolegům v týmu zpětnou vazbu?
a. Způsobuje to problémy
b. Komunikace s lidmi je obtížná
c. Zvyšuje se obrat
d. Zvyšuje se tím produktivita



Photo/image/graphic/video here

Zdroj obrázku: https://tinyurl.com/tnpnvz9c

https://tinyurl.com/tnpnvz9c


Reference (tyto materiály byly vybrány v období od června do srpna 
2021)
● Pioneer Press, May 16, 2010, A Quie: Teamwork to help ex-prisoners re-enter society. Převzato z  

https://www.twincities.com/2010/05/16/a-quie-teamwork-to-help-ex-prisoners-re-enter-society/
● Jak vybudovat důvěru v týmu: jednoduchý pětibodový plán https://soulsalt.com/build-trust-in-a-team/
● Cíle SMART: Definice a příklady https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals
● Analýza SWOT: jak vytvořit strategii vedoucí k úspěchu https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
● Efektivní komunikace a práce v týmu https://smallbusiness.chron.com/effective-communication-Týmová práce-

3167.html
● 9 tipů pro budování důvěry na pracovišti https://www.achievers.com/blog/building-trust-workplace/
● Sdílení odpovědností https://www.fingerprintforsuccess.com/traits/sharing-responsibility-at-work
● Plánování a organizace https://www.beetroot.com/graduate-jobs/careers-advice/planning-and-organising/
● Dovednosti hospodaření s časem: definice a příklady https://www.indeed.com/career-advice/career-

development/time-management-skills
● Dovednosti řešení přoblémů: definice a příklady https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-

letters/problem-solving-skills
● Jak efektivně komunikovat s problematickým týmem https://www.indeed.com/career-advice/career-

development/communicate-with-a-difficult-team
● Úvodní aktivita při pracovní akci https://www.indeed.com/career-advice/career-development/icebreaker-activities-for-

a-work-event
● Teambuilding https://theinvestorsbook.com/team-building.html#Example
● Řešení konfliktu v týmu s rozdíly, posílení týmů https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_79.htm

https://www.twincities.com/2010/05/16/a-quie-teamwork-to-help-ex-prisoners-re-enter-society/
https://soulsalt.com/build-trust-in-a-team/
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
https://smallbusiness.chron.com/effective-communication-team-work-3167.html
https://www.achievers.com/blog/building-trust-workplace/
https://www.fingerprintforsuccess.com/traits/sharing-responsibility-at-work
https://www.beetroot.com/graduate-jobs/careers-advice/planning-and-organising/
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/time-management-skills
https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/problem-solving-skills
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/communicate-with-a-difficult-team
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/icebreaker-activities-for-a-work-event
https://theinvestorsbook.com/team-building.html#Example
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_79.htm


Photo/image/graphic/video here

Zdroj obrázku: https://unsplash.com/photos/Mm_cz9t0LYc

https://unsplash.com/photos/Mm_cz9t0LYc
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