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ABSTRAKT
Demografický vývoj České republiky spolu s nízkým podílem nezaměstnanosti a přeměnou předmětu
práce vytvářejí nové výzvy pro zástupce vlády, podniky i zaměstnance. Zrychlení technického pokroku
v nadcházejících letech bude vyžadovat, aby pracovníci měli intenzivní přístup k celoživotnímu učení
a mezigeneračnímu přenosu znalostí a znalostem kulturních zkušeností v rámci expertních tvůrčích
mezigeneračních týmech (TMT). Pochopení fungování a podporou TMT je vhodným nástrojem pro
podporu inovačního růstu podniků. Cílem předkládané práce je proto identifikovat možnosti podpory
mezigenerační spolupráce.

ABSTRACT
The demographic development of the Czech Republic, together with a low unemployment rate and
the change of job’s nature, create new challenges for government’s representatives, businesses and
employees. The acceleration of technical progress in the coming years will require workers having an
intensive access to lifelong learning and intergenerational knowledge transfer and knowledge of
cultural experience within expert creative intergenerational teams. Understanding the functioning and
support of creative intergenerational teams is the appropriate tool for support of innovative business
growth. The aim of this paper is to identify the ways to support the intergenerational cooperation.

KLÍČOVÁ SLOVA
Průmyslová revoluce, průmysl 4.0, tvůrčí týmy, mezigenerační týmy, interdisciplinární týmy, transfer
znalostí.

KEY WORDS
Industrial Revolution, Industry 4.0, Creative Teams, Intergenerational Teams, Interdisciplinary Teams,
Transfer of Knowledge.
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ÚVOD
Soudobé trendy v podobě demografického vývoje společnosti, spolu s nízkou nezaměstnaností
v období konjunktury a transformací předmětu práce, vytváří nové výzvy pro představitele veřejné
správy, podniky, ale i zaměstnance. Akcelerace technického pokroku v příštích letech si od pracovníků
vynutí intenzivní přístup k celoživotnímu vzdělávání a mezigenerační transfer znalostí a znalostmi
kultivovaných zkušeností v rámci odborných pracovních týmů. Zvláště významnou oblastí problematiky
je vznik a vývoj pozice lídra týmu.
V době zahájení prací na analýze byla uveřejněna významná zpráva o zahájení přípravy vládní strategie
"Česko jako inovační lídr Evropy 2030" (Inovační strategie České republiky 2019 – 2030), která
bezprostředně souvisí se zaměřením projektu. Pokud chceme být inovačním lídrem Evropy, budou
rozhodujícím nositelem inovační aktivity tvůrčí týmy, zejména v podobě vícegeneračních týmů.
Ty budou muset pokrýt oblast rozhodujících i navazujících inovačních aktivit. To ovšem předpokládá
nutnost zásadní adaptace na nové podmínky. Proto řešitelský tým při zpracování této analýzy reagoval
i na výzvy, které připravovaná strategie přináší.
V současné době neexistují ucelené informace o významných tvůrčích týmech s inovačním
potenciálem (které lze označit zjednodušeným označením „tvůrčí týmy“), stejně tak jako není
analyzován jejich vznik a vývoj v čase. Aktuálně dále nejsou zabezpečeny standardní formy
celoživotního vzdělávání zaměřené na podporu týmové práce a mezigenerační spolupráce.
Celkově je možné tvůrčí týmy definovat jako pracovní týmy (napříč obory i odvětvími), které nemají
jasně definovaný postup řešení pracovních úkolů. Od těchto týmů se očekává, že samy přijdou
s vhodným postupem práce či řešením problému, a to na základě znalostí, praxe, spolupráce apod.
Je nutné podotknout, že právě týmy, u nichž bude docházet k efektivní mezigenerační
a interdisciplinární výměně informací, mají předpoklad pro vznik přínosných inovativních myšlenek,
a to jak v případě podnikové, tak i nepodnikové sféry. Přičemž absence poznatků/ucelených informací,
a tím i nemožnost uplatnění zjištěné dobré praxe, vede k nenaplnění potenciálu týmů a v důsledku
k omezení konkurenceschopnosti podniků a institucí.
Obecně platí, že výchozí stav v oblasti mezigenerační týmové spolupráce má tendenci být minimální až
nulový, neboť spontánně se prosazuje především individuální konkurence a exkluze těch, co ještě nebo
už „nestačí“ – to je však jak z hlediska věcných a finančních výsledků firem, tak i socioekonomického
prostředí ve vztahu k zaměstnanosti a dlouhodobému růstu krátkozraké a přinášející řadu obtížně
řešitelných rizik.
V praxi působí proti mezigenerační týmové spolupráci některé faktory, které ji oslabují a to například
skutečnost, že studenti vysokých škol často nejsou vedeni k týmové práci a mnohdy nemají představu
o fungování a přínosu týmové práce. Týká se to zejména absolventů vysokých škol ekonomického
zaměření, ale do značné míry pro platí i pro absolventy škol technického zaměření. Praktickým
důsledkem je obtížné začleňování absolventů do firemních týmů v manažerské oblasti, v oblasti
technické přípravy výroby i v řízení výroby samotné.
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Značné možnosti se nabízejí i v oblasti metodologického zázemí interdisciplinární týmové práce
a mezigenerační spolupráce v rámci týmové práce. Na základě toho lze podpořit argument, aby
pracovní vztahy a role příslušníků různých generací – členů tvůrčích týmů – měly komplementární
charakter.
Cíl práce byl vymezen následovně:
Identifikovat možnosti podpory mezigenerační spolupráce, transferu zkušenosti a příslušným
způsobem zaměřených forem celoživotního vzdělávání.

K dosažení stanoveného cíle analýzy bude využita metoda analýzy stávajících odborných materiálů,
dále sekundární analýzy dat a v neposlední řadě bude využita metoda vlastního kvalitativního šetření
(hloubkových rozhovorů) přímo s vytipovanými tvůrčími mezigeneračními týmy.

Konkrétními cíli bude formulování doporučení zaměřených na:








rozvoj interdisciplinárních týmů;
podporu stability týmů spojenou s mezigenerační spoluprací;
podporu toho, aby zaměstnanost členů týmu různých generací měla komplementární
charakter (tj. aby nedocházelo k nevhodnému či zbytečnému nahrazování starší generace
generací mladší a naopak);
motivace starších pracovníků k dostatečnému a včasnému předávání zkušeností z činností,
které jsou pro chod firmy nezbytné;
překonání některých bariér spojených se začleněním nových pracovníků do tvůrčích týmů;
zahájení systematického sledování oblasti vývoje mezigeneračních týmů a výzkumu
orientovaného na podporu jejich rozvoje.

Na základě toho budou zformulována i některá doporučení týkající se dosažení obecnějších cílů:



předpokladů pro zkvalitnění vysokoškolského vzdělání tak, aby absolventi byli lépe připravení
na týmovou mezigenerační spolupráci,
předpokladů pro větší motivace k efektivnímu prodloužení doby produktivního uplatnění osob
vyššího věku, které jsou pro působení ve vícegeneračních týmech přínosem.

Poznámka:
Požadavek na zahrnutí výše uvedených obecnějších cílů vyplynul z rozhovorů v navštívených
a kontaktovaných firmách.

Jako hlavní hypotézu lze uvést:
Týmovost a mezigenerační přenos poznatků vázaných na zkušenosti je podmínkou zvyšování
inovačního potenciálu společnosti, reagování na výzvy související s Průmyslem 4.0 a zvyšování
konkurenceschopnosti firem a tím i celé ekonomiky.
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Na tuto hypotézu navazují dílčí hypotézy:



Významnou roli při rozvíjení týmovosti hraje kvalita vysokoškolského vzdělání.
Působení vícegeneračních týmů bezprostředně souvisí s efektivností služeb podmiňujících
nabývání, uchování a uplatnění lidských schopností.

Práce je rozdělena do tří částí, přičemž první část obsahuje teoretické vymezení a ukotvení dané
problematiky, část druhá představuje realizované šetření a část třetí sumarizuje zjištěné poznatky
a formulace doporučení.

7/44

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Týmová spolupráce je s vývojem lidské společnosti neoddiskutovatelně spjata. Právě mezilidská
spolupráce je základním kamenem pro vznik inovací nejrůznějšího druhu. Střetávání kultur, etnik
a zástupců sociálních skupin se zástupci skupin jiných mělo za následek rozvoj lidské představivosti,
obohacování znalostní základny a přinášelo množství inovativních idejí. Na otázku, kolik vynálezů, teorií
a nástrojů by bez týmové práce nikdy nevzniklo, těžko najdeme přesnou odpověď. Lze však vytvořit
dostatečnou informační základnu pro zkoumání současných tvůrčích týmů a jejich tvůrčího potenciálu
pro budoucí uplatnění a pro zvyšování konkurenceschopnosti firem a tím i celé ekonomiky.
První kapitola této práce je proto zaměřena na syntézu soudobých poznatků o podstatě, vzniku, vývoji
týmů a jejich stabilitě, stejně jako kreativitě, a to vždy v návaznosti na mezigenerační či
interdisciplinární charakter týmu. Hlavní představené poznatky této kapitoly poskytly teoretický
podklad pro přípravu i realizaci vlastního šetření mezi tvůrčími mezigeneračními týmy.

1.1 Tvůrčí týmy a kreativita
Je obecně známo, že kreativita přispívá k řešení problémů a tvorbě inovací. Kreativita je mimo jiné
poháněna spojováním různorodých myšlenek nebo aplikací myšlenek uplatňovaných v jednom oboru
do oboru jiného, tedy v případě interdisciplinární spolupráce.
Tento předpoklad potvrzuje, že kreativita není pouze usilovnou prací samotářů, ale především je
důsledkem sociální interakce lidí, kteří na sebe vzájemně působí a ovlivňují se, který buďto zesiluje
nebo potlačuje kreativitu jednotlivců (Uzzi & Spiro, 2005). Pokud se podíváme do historie, zjistíme, že
i tak velké myšlenky jako např. Airbus A380 nebo operační systém Windows nebyly prací jednotlivců,
ale byly výsledkem efektivních kreativních sociálních sítí, které jsou typické výměnou znalostí,
dovedností a zkušeností mezi jednotlivými aktéry těchto sítí (Jiang, Zhang & Zhou, 2018).
Sítě kreativních interakcí však nejsou statické a průběžně se mění s tím, jak se mění tým (Perry-Smith
& Shalley, 2003). Navíc se v současnou chvíli jenom málo ví o tom, jaké zákonitosti tyto sítě následují
a jak se sítě vyvíjejí. Mimo to předchozí výzkumy, které byly v této oblasti realizovány, přinesly smíšené
výsledky, ze kterých nelze sumarizovat jednoznačné východisko. Například Perry-Smith a Shalley
(2003) zdůraznili zejména důležitost konceptu dynamických sociálních sítí a zavedli spirálový model,
pomocí něhož zachytili cyklický vztah mezi kreativitou a pozicí v síti. Oproti tomu například Leenders,
Van Engelen a Kratzer (2003) zjistili, že jeden z nejdůležitějších determinantů, ovlivňující kreativitu NPD
týmů1, je komunikační vzorec. Chen, Chang a Hung (2008) potvrdili, že sociální interakce můžou zvýšit
úroveň kreativity taktéž ve výzkumných týmech. Kratzer, Leenders a Van Engelen (2010) vyzkoumali,
že týmy, které mají širší škálu sociálních a informačních vazeb, více přicházejí s kreativními, neotřelými
a uskutečnitelnými výstupy než týmy, které mají těchto vazeb méně.

1

Z anglického termínu new product development teams (týmy vyvíjející nový produkt)
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1.2 Vývoj skupiny a její stabilita
Studie, které se věnují vývoji týmů, započaly v díle Tuckmana (1965), který rozdělil fáze vývoje malé
skupiny na:
forming (formování)
storming (bouření)
norming (normování)
performing (optimální výkon)

Později Tuckman společně s Jensenem (1977) původní fáze revidovali a přidali další fázi navíc, a to
adjourning (ukončení). Vytvořili tak nový model fází, kterými skupiny v čase prochází. Oproti tomu
Gerstick (1988) přišel pouze s třífázovým modelem rozvoje skupin, který zahrnuje první setkání,
přechod a dokončení.

Další model poskytli Khang a Moe (2008), kteří navrhli dynamický model životního cyklu mezinárodních
projektů (které jsou vypracovávány národními týmy) zahrnující fáze:

konceptualizace
plánování
implementace
uzavírání / dokončení

První dva modely by se mohly řadit pod sociálně psychologické modely. Avšak mimo Khang a Moe
i další odborníci zkoumali vývoj týmů ještě z dalších hledisek.
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Například Carrier přišel s modelem označovaným jako Cogův žebřík (Mink, Mink, & Owen, 1987), který
obsahuje celkem pět stadií:

stadium slušnosti
stadium nastavování cílů
stadium dělení moci
stadium spolupráce
stadium soudržnosti

Tento model by mohl být označen čistě za psychologický. Za psychologický model by mohl být
považován i model Whitakera (1999), který vývoj skupiny rozdělil na tři fáze: zařazení, prosazení
a spolupráci.
Z výše uvedeného vyplývá, že lze vývoj týmů seřadit do určitých fází (stadií), tedy časových úseků,
kterými si týmy musí projít, aby pracovaly efektivně. Avšak Moran (2004) argumentuje, že výše
uvedené teoretické modely nebyly dostatečně ověřeny a neexistuje k nim dostatek empirických
evidencí.
Existují však i takové teorie, které vývoj skupiny nerozdělují na jednotlivá stadia. Lze uvést například
Balesův rovnovážný model vývoje skupin, podle kterého skupiny sice fázemi procházejí, ty se však
můžou opakovat. Výkon skupiny tak není finálním výsledkem řady na sebe navazujících stadií, ale spíše
výsledkem rovnováhy, jenž je tvořena dokončeným úkolem a emocionálními a sociálními vztahy
(McClain, 2005). Rozdílný přístup k vývoji skupiny má W. Bion (1961), který zpracoval teorii zakládající
se na emočním obsahu a úrovni spolupráce skupiny, a to z toho důvodu, neboť jsou tyto entity vždy
přítomné, avšak v různém poměru. Úroveň práce skupiny se může pohybovat na škále od „nízké“ po
„vysokou“, kdežto emoční obsah je popisován na vzorci útok vs. útěk, párování vs. rozdělování
a závislost vs. nezávislost. Dle Beionovy teorie je prvotní fáze vývoje skupiny charakteristická nízkou
úrovní spolupráce jejích členů, koncentrací vlivu a pozornosti k autoritám a nejčastějšími zmiňovanými
aspekty zde patří závislost a útěk. Střední fáze je charakteristická možnou tvorbou podskupin a častěji
je pozorován útok a párování. Poslední fáze je charakteristická zvýšeným párováním členů, rostoucí
úrovní spolupráce a ustanovení skupinových norem. Až v poslední fázi dokáže skupina efektivně
zvládat napětí a konflikty a převládají v ní pocity jako důvěra a otevřenost. Tato teorie se tak snaží
poukázat na významnost vztahů ve skupině, práce s rolemi a také vyzvedává důležitost role lídra, a to
zejména pro konstruktivní posun skupiny (McClain, 2005).
Poznatky plynoucí z provedené analýzy tuzemských a především zahraničních empirických analýz,
odborných článků a dalších relevantních zdrojů, stejně jako znalosti autorů z předešlých prací
zaměřených na mezigenerační spolupráci, byly využity při konstrukci dotazníku, který je představen
v kapitole druhé, stejně jako při evaluaci zjištěných poznatků a tvorbě doporučení.
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1.3 Střet a spolupráce generací v týmu
Vymezení generace je v jednotlivých vědních oborech vnímán velmi diferencovaně. V této práci je
délka generace určena v délce 20 let. Za mezigenerační tým považujeme takový tým, jehož jednotliví
členové mezi sebou mají alespoň dvacetiletý rozdíl. Generace je zde vymezena především
demograficky.
Členové generační skupiny, která má podobné vlastnosti, jednají podobně, mají společné postoje
a požadavky, byli vychováváni a formováni za určitých okolností. Je nutné poznamenat, že v případě
TMT mezinárodních členové jednotlivých generačních skupin nemusí výše uvedené podobnosti
v názorech a jednání vykazovat z důvodu unikátnosti své vlastní kultury.
Přes dlouhou historii mezigenerační týmové spolupráce, nejsou aspekty mezigeneračního transferu
znalostí dostatečně zmapovány, přestože jsou mezigenerační problémy na pracovišti frekventovaně
řešeny. V některých případech tak na trhu práce může docházet až k demografické panice, tedy
antagonistické pozici mladé a střední generaci proti generaci nejstarší (Vidovičová, 2005). Obecně pak
demografická panika pramení z předpokladu, že blahobyt národa, ať už je vyjádřený a měřený
pokrokem, technologiemi, kulturou či bohatstvím, je přímo závislý na věkovém složení populace
(Bytheway, 1995). Přístup médií a pocitově zabarvené výstupy některých veřejně známých osobností
pak mohou postupně vytvářet až dojem nastupující mezigenerační krize.
Navzdory výše uvedenému ovšem je možné nalézt příklady skvěle fungujících TMT i v tuzemsku.
Z příkladů úspěšně fungujících TMT v rámci české historie, lze jmenovat TMT doc. Holého (* 1. září
1936 - † 16. července 2012). Díky jeho přínosům a mezinárodní spolupráci tohoto excelentního vědce
dodnes funguje například biochemická skupina Ústavu organické chemie a biochemie, která již v 80.
letech 20. století začala zkoumat mechanismy účinků látek z oblasti nukleových kyselin.
Druhým příkladem může být tvůrčí tým prof. Armina Delonga (* 6. dubna 1990 – † 27. června 1990)
fyzika a zakladatele elektronové mikroskopie na územní současné České republiky. Na Ústavu
teoretické a experimentální elektrotechniky tým prof. Delonga dokázal uvést do chodu první
elektronový mikroskop v Československu. Z pohledu problematiky TMT je nutné dodat, že tento
excelentní vědec ještě jako osmdesátiletý „profesor v důchodu“ pracoval v soukromé laboratoři,
kterou založili jeho vlastní žáci a pojmenovali ji jeho jménem, tedy Delong Instruments (VUT, 2017).

„Vychováte-li dobré žáky, pak snad můžete počítat s tím, že vás nechají i po vašem odchodu do
důchodu být nablízku oboru, kterému jste věnovali celý život. Mně se to podařilo.“
Armin Delong

11/44

Za aktuálně fungující tuzemský excelentní vědecký výzkumný tým, lze bezesporu považovat tým RNDr.
Martina Pumera, Ph.D., který se v současné době věnuje práci na projektu Pokročilí funkční nanoroboti
v Praze. Přičemž základní jádro jeho týmu Centra pro Pokročilé Funkční Nanoroboty tvoří celkem
dvacet odborníků. Jak sám tento vědec uvádí v rozhovoru pro NoVVVinky (newsletter Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 2018):
„Ne vždy je ale získávání špičkových vědců snadná práce. Představte si: potřebuju získat někoho, kdo
pracuje v Singapuru a má například íránský pas. Kvůli českému vízu musí nejdříve do Íránu pro výpis z
trestního rejstříku, který je platný tři měsíce, a který pro aplikaci na vízum potřebuje. Pak musí tento
výpis nechat úředně s razítkem přeložit do českého jazyka, poté získat a zaplatit víza do Indonésie,
protože v Singapuru není české velvyslanectví, následně zaletět do Indonésie na nejbližší
velvyslanectví, aplikaci podat a pak znovu zaplatit za víza a letenku. To mu samozřejmě nikdo
neproplatí. A teď zkuste jako šéf centra najmout lidi, kteří musí tento horor podstoupit s vidinou
polovičního až třetinového platu v České republice, když například získat japonské vízum nebo vízum
do USA je o dva řády jednodušší. A zůstat v Singapuru úplně nejjednodušší.“
Přes dílčí výzvy v podobě získání dalších spolupracujících excelentních vědců výzkum probíhá neustále
a v současné chvíli řeší různorodé cíle, které pokrývají oblasti, jako je používání biologických templátů
pro přípravu nanokyborgů či použití nanorobotů pro doručování léků. Sám Martin Pumera chápe
nanoroboty jako multidisciplinární téma, které mu naplno umožňuje uplatňovat kreativitu a zapojovat
výzkumníky z různých oborů.
Význam a potřebu multidisciplinarity týmu dokládají i oblasti znalostí jednotlivých členů, které zahrnují
oblasti nanofabrikace, syntetické chemie, biologie, elektrotechniky, koloidní chemie, 3D tisku či
elektrochemie (Nanorobots Research Center, 2019).

1.4 Průmysl 4.0 a organizace práce
Postupující robotizace a digitalizace nejen manuální, ale i duševní práce, s sebou přináší komplexní a
strukturovaný systém změn spojených s řadou lidských činností. V této souvislosti se do středu
pozornosti dostává termín „4. průmyslová revoluce“ a iniciativy jako „Průmysl 4.0“2, „Práce 4.0“,
objevují se návrhy na komplexní rozpracování budoucích změn v celospolečenském rozměru –
„Společnost 4.0“.
Studie Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zabývající se iniciativou Průmysl 4.0, uvádí
„Tři předcházející průmyslové revoluce byly vyvolány rozmachem mechanických výrobních zařízení
poháněných párou, zavedením hromadné výroby s využitím elektrické energie či využitím
elektronických systémů a výpočetní techniky ve výrobě. Fenoménem dneška je propojování internetu
věcí, služeb a lidí (internet of things, internet of Services, internet of People) a s ním související nesmírný
objem generovaných dat ať už komunikací stroj-stroj, člověk-stroj nebo člověk-člověk. Výrobní prostředí

2

Ve světě vznikají obdobné iniciativy, např. v Německu Industrie 4.0, Industrial Internet Consortium nebo Smart
Manufacturing eadership Coalition v USA a podobné programy v Japonsku a Číně.
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je rovněž formováno nástupem řady dalších nových technologií, jako jsou autonomní roboty, analýza
velkých dat (Big Data), počítačová simulace a virtualizace, cloud, aditivní výroba (3D tisk) nebo
rozšířená realita (augmented reality). Ty mění celé hodnotové řetězce, vytváří příležitosti pro nové
obchodní modely, ale i tlak na flexibilitu moderní průmyslové výroby.“ (Mařík a kol. 2015)

Výše uvedené vlivy si vynutí:
[1] novou organizaci práce,
[2] změnu postavení člověka ve výrobním procesu,
[3] proměnu pracovní náplně jednotlivých profesí a jejich propojení,
[4] jiné požadavky na dovednosti.

Vhodným přístupem k organizaci práce, který bude zahrnovat i mezigenerační či interdisciplinární
spolupráci, si české firmy mohou budovat silnou pozici a podpořit svou konkurenceschopnost na
tuzemském i zahraničním trhu.
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2 ŠETŘENÍ MEZI TVŮRČÍMI MEZIGERENAČNÍMI TÝMY (TMT)
V návaznosti na cíl práce, kterým je identifikovat možnosti podpory mezigenerační spolupráce,
transferu zkušenosti a příslušným způsobem zaměřených forem celoživotního vzdělávání
a v návaznosti na zjištěné informace z rešerše literatury, bylo v rámci šetření mezi tvůrčími
mezigeneračními týmy nejdříve určena metoda práce a její postupné kroky, které jsou detailně
představeny v následujících podkapitolách. Po výběru metody práce byla sestavena rámcová osnova
pro hloubkový rozhovor a následně proběhlo v období od konce roku 2018 a v průběhu prvních měsíců
roku 2019 samotné šetření v jednotlivých týmech.
Pro vytvoření komplexního obrazu fungování a možností podpory tvůrčích mezigeneračních týmů
výzkumný tým oslovil i další zainteresované instituce jako například podnikatelský inkubátor KANOV
v Karlových Varech.
Kapitola druhá detailně pojednává o všech výše uvedených skutečnostech, přičemž její stěžejní část je
věnována zjištěným poznatkům z terénního šetření.

2.1 Metody práce
Výběr výzkumné metody, respektive nejdříve vědeckých procedur, je důležitým krokem následujícím
po vymezení předmětu a cíle. Právě vhodný výběr relevantních metod, stejně tak jako kvalita jejich
následné aplikace, zásadně ovlivňuje kvalitu a relevanci vědeckých výsledků.
Stěžejní využitou metodou byl kvalitativní výzkum mezi jednotlivými tvůrčími týmy, respektive
hloubkové rozhovory. Volba kvalitativního výzkumu byla především s přihlédnutím na následující
skutečnosti:


jednotlivé tvůrčí týmy se liší svou strukturou, důvodem založení, ale i stylem a charakterem
práce apod., k jednotlivým týmům bylo proto potřeba přistupovat individualizovaně,



bylo nutné analyzovat příčiny některých jevů, jejich motivaci a další specifické podněty, jejichž
zjištění vyžaduje roli tazatele, který respondenta sérií otázek dovede z daným výstupům,



problematika tvůrčích mezigeneračních týmů není širší veřejnosti známa a v případě jiné formy
výzkumu (například kvantitativního dotazníkového šetření) by mohlo dojít k minimální zpětné
vazbě od těchto týmů, stejně tak jako k nepochopení celého výzkumného záměru,



průběžně získávané poznatky byly vyhodnocována a na základě toho byl konkretizován obsah
rozhovorů, přitom tak, aby jeho úvodní část byla na této konkretizaci nezávislá (a byla tudíž
porovnatelná s předcházejícími záznamy rozhovorů), navazující část rozhovoru se pak odvíjela
od nově získaných poznatků a umožnila ověřování konkretizovaných hypotéz.
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Právě z výše uvedených důvodů se jevilo jako nezbytně nutné využít roli relevantního tazatele, který
pomocí doplňujících otázek dokáže s představiteli tvůrčích týmů (respondenty) najít příčinu
jednotlivých jevů, apod. S kvalitativním výzkumem je neodmyslitelně spojeno riziko ovlivnění
respondenta právě tazatelem. Toto riziko bylo eliminováno specifickým výběrem tazatelů. Při řízených
rozhovorech byli tazateli přímo členové výzkumného týmu, kteří mají s hloubkovými rozhovory
mnohaleté zkušenosti.

2.1.1

Struktura rozhovorů

Samotná struktura rozhovorů byla sestavena tak, aby obsáhla všech následujících šest oblastí:

1) Základní deskripce týmu, vymezení činností týmu, postupy práce, formy komunikace:
Cílem první části rozhovoru bylo pochopit fungování týmu, jeho složení a role jednotlivých
členů týmu a to včetně doby působení v daném týmu. Například v případě deseti a více
členných týmů by se jednalo o poměrně vyčerpávající část, která by sama o sobě obsáhla
dokument o několika stranách. Z tohoto důvodu bylo na uvážení tazatele, aby rozsah deskripce
fungování týmu přizpůsobil na základně konkrétního případu.

2) Důvod vzniku mezigeneračního týmu:
Jevilo se jako velmi důležité zaměřit se i na otázku důvodu vzniku mezigeneračního týmu.
Klíčovou otázkou bylo, zda tým vznikal cíleně jako mezigenerační či se mezigeneračním stal až
postupem času. V této oblasti bylo zároveň zjišťováno, zda týmy vůbec znají pojmy, jako jsou
tvůrčí mezigenerační týmy či zda je věková diverzita strategií celé firmy/instituce či organizace
(kodex chování k jednotlivým generacím, apod.).

3) Přístup k jednotlivým členům týmu v oblastech: podpora zdraví a funkčních kapacit
pracovníka, motivace – podpora členů týmu, aby se dále rozvíjeli a plnili nové výzvy
a budování pocitu pohody v práci (slaďování osobního a pracovního života).
Důležitým aspektem bylo poznání, zda se liší přístup k jednotlivým členům týmů ve výše
uvedených oblastech na základě příslušnosti k jednotlivým generacím, případně jak a z jakého
důvodu.

4) Externí a invertní vlivy působící na tým, možnosti podpory týmu:
Cílem těchto otázek bylo zjistit, co podporuje a co naopak oslabuje působení tvůrčích
mezigeneračních týmů, a především pohled jednotlivých představitelů tvůrčích týmů na
možnosti podpory geneze či fungování a dlouhodobé udržitelnosti daných týmů.
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5) Výhled do budoucna:
V této části byla se zástupci tvůrčích mezigeneračních týmů řešena otázka udržitelnosti týmu
a využití vazeb členů týmu v případě týmu s časově omezeným horizontem činnosti.

6) Vlastní podněty samotných členů tvůrčích mezigeneračních týmů:
S ohledem na jedinečnost každého jednotlivého tvůrčího týmu byl hlavní důraz kladen
především na to, co samotné týmy považovaly za důležité. Právě v této části se ukázal velký
zájem respondentů (většinou zkušených osob z podnikové sféry) o kvalitu vysokoškolského
vzdělání, a to zejména v kritickém smyslu. Návazně pak padla i řada podnětů souvisejících
s možností větší motivace zkušenějších pracovníků k prodloužení doby uplatnění.

Struktura hloubkového rozhovoru byla koncipována tak, aby časová náročnost nepřesáhla 120 minut.
Plná struktura hloubkového rozhovoru, včetně klíčových otázek je obsažena v příloze tohoto
dokumentu.

2.1.2

Výběr výběrového souboru / respondentů

Význam výběrového vzorku spočívá v jeho schopnosti reprezentovat celý zkoumaný celek. Jak již bylo
opakovaně řečeno, tvůrčí mezigenerační týmy jsou poměrně specifické, jejich specifika jsou
determinována:








oblastí působení (odvětvím),
délkou působení (časové určení fungování týmu),
velikostí (počet členů týmu / velikost podniku či organizace, ve které působí),
jejich pozicí a zařazením v organizaci (firmě/instituci či jiné skupině),
uzemní působností (týmy mezinárodní, jejichž členové týmu pracují vzdáleně či lokálně apod.),
další diverzity členů týmu (pohlaví, etnicita, náboženství, výše dosaženého vzdělání, apod.),
a další.

Nebylo tak cílem zadání stanovit reprezentativní vzorek (ve statistickém slova smyslu) všech tvůrčích
mezigeneračních týmů v České republice. S ohledem na značný nedostatek informací o těchto týmech
by i stanovení základního souboru všech týmů byl úkol nad stanovený časový i finanční rámec analýzy.
Výzkumný tým proto provedl výběr respondentů tak, aby složení respondentů bylo v rámci možností
co nejvíce reprezentativní. Zaměřili jsme se na týmy, které již mají delší úspěšnou historii a lze u nich
tak předpokládat větší pravděpodobnost získání cenných poznatků o jejich fungování a možnostech
jejich podpory.
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2.2 Analyzované týmy
Celkem bylo v rámci realizovaného šetření analyzováno sedm tvůrčích mezigeneračních týmů
působících v oblastech:








vývoj daňového softwaru (IT),
logistika,
textilní průmysl,
inovační řešení v průmyslovém odvětví,
zpracování pryže a plastů,
vývoj kosmetických přípravků
vývoj nanotechnologií / nanorobotů.

Z pohledu geografického byly analyzované tvůrčí týmy oblastí svého působení z Prahy, Středočeského
kraje, dále z kraje Jihomoravského, Karlovarského a Královehradeckého. Oblast působení týmů nebyla
vždy totožná se sídlem firmy, v rámci níž týmy svou činnost vykonávají3.

Geografický aspekt
základny tvůrčích týmů
se ukázal jako
nedůležitý.
Členové jednotlivých
analyzovaných týmů
působili i ze zahraničí:
Velká Británie
Německo
Švédsko
…

Přestože výzkumný tým záměrně navázal spolupráci s tvůrčími týmy z různých regionů, ukázalo se, že
geografický aspekt není až tak rozhodující. Členové jednotlivých analyzovaných týmů působili i ze
zahraničí, jako je Velká Británie, či přímo týmy spolupracovaly s kolegy / dalšími týmy například
z Německa či Švédska4.
Fungování tvůrčích týmů je do značné míry ovlivněno nejen jejich postavením v organizaci/firmě, ale
také samotnou velikostí organizace/firmy, ve které tým působí. Tvůrčí týmy vybrané pro šetření jsou

3

Pro přehlednost obsahuje příloha č. 2 taktéž údaje o regionech, ve kterých mají firmy sídla.

4

Bližší deskripce jednotlivých analyzovaných týmů je uvedena v příloze č. 2.
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součástí středních a velkých organizací/firem, a jak z výše uvedeného vyplývá, v některých případech
byly součástí i nadnárodních společností.

2.3 Další zdroje informací
Pro vytvoření komplexního obrazu fungování a podpory tvůrčích mezigeneračních týmů výzkumný tým
oslovil i další zainteresované instituce jako například podnikatelský inkubátor KANOV v Karlových
Varech, jehož hlavním cílem je vybudování inovační infrastruktury a prostředí pro podporu
inovativního podnikání v Karlovarském kraji. Stejně tak součinnost poskytla také agentura rozvoje
a podnikání KARP.
K získání podnětů k oblasti transferu znalostí v dalších firmách pomohla také účast na HR Fóru nesoucí
název „Věková diverzita jako konkurenční výhoda“, který se konal 28. 11. 2018 v Praze. Obzvláště
přínosné byly zkušenosti ze společnosti Microsoft k oblastem vlivu digitální kultury firmy na samotnou
úspěšnost tvůrčích týmů a problematice komunikačních preferencích jednotlivých generací a jejich
slaďování v týmech.
V rámci tvůrčích mezigeneračních týmů se jevilo jako nutné prozkoumat i oblast specifik rodinných
vazeb a jejich vliv na efektivitu práce a udržitelnost těchto týmů. Lze předpokládat, že právě týmy
obsahující rodinné vazby budou mít větší motivaci k udržení funkčního týmu. Ke komplexní
determinaci vlivů působících na úspěšnost týmů proto byla využita i metoda sekundární analýzy dat
a to konkrétně nahrávek hloubkových rozhovorů s majiteli rodinných firem, které vznikly v rámci
analýzy IPSOS a AMSP ČR v listopadu roku 2018 a to v rámci Roku rodinného podnikání (IPSOS, 2018).
Jako jedno z největších rizik rodinných firem / týmů se ukázaly právě názorové střety mezi jednotlivými
generacemi (častěji mezi otcem a synem nežli mezi matkou a dcerou). Generační výměna lídrů
rodinných firem se ukazuje jako velmi citlivá. Ukázalo se, že jak nástupníci postupně stoupají firmou
nahoru a přebírají odpovědnost, rodiče majitelé se stahují do dozorčí role. Vzorce chování
mezigenerační spolupráce u rodinných typů týmů jsou v mnohém inspirativní i pro nerodinné
mezigenerační týmy.

2.4 Zjištěné poznatky – vlastní klasifikace / kategorizace tvůrčích
mezigeneračních týmů (TMT) a jejich specifika
Podle očekávání jsme se při návštěvách tvůrčích mezigeneračních týmů (dále TMT) a kontaktech s nimi
setkali s nejrůznějšími typy nositelů inovací. Postupně jsme identifikovali jejich odlišné charakteristiky
a specifické předpoklady pro jejich fungování, resp. uchování, rozvoj a využití jejich potenciálu.

Vypracovali jsme vlastní kategorizaci TMT, která může i do budoucna sloužit jako základ
reprezentativního šetření a formulování konkrétnějších hypotéz týkajících se role, přínosu,
možností podpory apod. těch subjektů, které mají pro budoucí vývoj ekonomiky zásadní význam.
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2.4.1

Členění a specifika TMT podle velikosti

malé TMT (do 10
osob)

střední TMT (do
20 osob)

velké TMT (nad
20 osob)

V malých TMT často splývá rozdělení pozic s generačním rozdělením, 1-2 osoby se připravují na zaujetí
své pozice, 1-2 osoby předávají své zkušenosti.
Ve středních TMT již existuje výrazná specializace a také mechanismy mezigeneračního přechodu mezi
pozicemi.
Ve velkých mezigeneračních týmech se vytváří vlastní management, vznikají různé servisní funkce,
z nichž některé slouží bezprostředně chodu TMT, jiné zprostředkují jeho spojení s okolím.

2.4.2

Členění a specifika TMT podle počtu generací

dvougenerační TMT

třígenerační TMT

čtyřgenerační TMT

Dvougenerační TMT se vyskytují jen přechodně, buď se jedná ještě o týmy mladé, nebo týmy, které si
již nevytvářejí perspektivu a nezapojují do své činnosti perspektivní pracovníky. Dvougenerační stav
může nastat i dočasně.

Třígenerační TMT jsou nejběžnějším případem – část jejich členů se připravuje na plnohodnotný výkon,
část předává zkušenosti a z TMT postupně odchází.

Čtyřgenerační TMT jsou hlavními dlouhodobými nositeli tvůrčích aktivit. Nejstarší generaci zpravidla
tvoří jedna osoba nebo několik málo osob, které jsou s ní profesním osudem spřízněné. Tyto osoby
mají mimořádnou tvůrčí hodnotu. Zasloužily se o vybudování týmu, jeho přínosy a případně i další
perspektivu. Nadále působí nejen jako zdroj podnětů, ale i stabilizující faktor v oblasti mezilidských
vztahů, při přenosu profesních zkušeností, při kontaktech týmu s okolním prostředím (tj. s ostatními
týmy, ale i veřejností). Podařilo se jim dosadit do nejvýznamnějších pozic své nástupce, kteří jsou
nositeli hlavních manažerských výkonů uvnitř týmů. Další generaci tvoří výkonní pracovníci. Nejmladší
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generace se postupně začleňuje do pozice výkonných pracovníků. Dle našeho názoru jsou
čtyřgenerační TMT perspektivou, ke které by měl směřovat vývoj v těch oblastech, které jsou pro
inovační pozici ČR zásadní.
Významným přínosem čtyřgeneračních týmů je následující:
- přispívají ke společenské stabilitě,
- vytvářejí podmínky pro uplatnění osob ve vyšším věku,
- pozitivně působí při přenosu pozitivních návyků a motivací osob, které byly do těchto týmů
zapojeny dočasně.
Lze předpokládat, že v případě úspěchu orientace ČR na inovační strategii jich bude přibývat a jejich
přínos se bude dostávat do společenského povědomí.
V rámci realizovaného šetření se ukázaly jisté, částečně nepřekročitelné, bariéry transferu znalostí
mezi jednotlivými generacemi v podobě nepřenositelnosti vlastní zkušenosti. Typicky starší či nejstarší
generace disponovala již informacemi/zkušenostmi o postupech, které nefungují, ovšem noví typicky
mladší členové nebyli vnitřně přesvědčeni o nefunkčnosti daných procesů. Nejmladší generace tak
vyžadovala znovu ověření potenciálu daných postupů, které se nakonec ukázaly jako opravdu
nefunkční. I transfer znalostí mezi jednotlivými generacemi má tedy své limity vycházející z podstaty
nepřenositelnosti vlastní zkušenosti.
Částečně lze tento transfer podpořit zvýšením důvěry mezi jednotlivými členy týmu a jeho
dlouhodobým fungováním, kdy zkušenosti starší generace jsou lépe přijímány, pokud se již v daném
týmu jednou ukáže, že jejich aplikace je pro výkonnost týmu přínosná.

2.4.3

Členění TMT podle oblasti působnosti

Jedná se o důležité hledisko, týmy působící v následně uvedených různých oblastech se výrazně liší.
Rozlišujeme TMT působící:
-

V oblasti firem (jako jejich součást).

-

V oblasti výzkumných organizacích (včetně akademické sféry).

-

V oblasti státních institucí.

-

V regionální oblasti (zpravidla zprostředkují koordinaci a výměnu zkušeností mezi firmami,
správními a výzkumnými institucemi v regionu).

-

V tzv. neziskové oblasti.

-

V nadstavbových oblastech (média, náboženské instituce, poradenské organizace, umění,
kultura, sport).

-

Průřezově (na styku různých oblastí).

-

V nadnárodní oblasti, zprostředkují vztahy se zahraničním.

Je nutné poznamenat, že udržitelnost TMT je v praxi navázána právě na oblast působnosti TMT.
Mezitím co v oblastech jako neziskový sektor, výzkumné organizace, apod. struktury spíše umožňují
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vytvoření dlouhodobého a i částečně autonomního TMT, v případě jednotlivých firem může být tvorba
dlouhodobě fungujících TMT poměrně složitá a to především z důvodů:
-

zařazení TMT do struktury firmy,

-

nastavování cílů TMT v návaznosti na vnitropodnikové cíle,

-

otázky financování TMT.

2.4.4

Členění a specifika TMT podle poslání/důvodu jejich vzniku

-

Trvale působící TMT vázané na činnosti určité instituce.

-

Trvale působící TMT, které vznikly jako nezávislé organizace (typu think-tanku apod.).

-

Ad hoc TMT vzniklé za účelem řešení určitého konkrétního problému (mj. při vzniku ad hoc
TMT se ukazuje jako velmi efektivní zapojení příslušníků různých generací), přičemž ad hoc
týmy mohou a bývají často složeny z těch, kteří svým hlavním a dlouhodobým začleněním sami
působí v dobře fungujících TMT.

Z výsledků šetření vyplynulo, že mnohé týmy nevznikaly primárně jako mezigenerační. Mezigenerační
aspekt byl spíše důsledek situace na trhu práce. Skutečnost, že ve výsledku vznikl tvůrčí tým
mezigenerační, se ukázala jako značná výhoda až později.

2.4.5

Členění TMT podle fáze vývoje

vznikající
TMT

expandující
TMT

stabilizované
TMT

TMT
ukončující
činnost

Je nutné poznamenat, že většina analyzovaných TMT nevznikla cíleně jako mezigenerační.
Interdisciplinární či mezigenerační tvůrčí spolupráce byla často důsledkem nutnosti.
Je potřebné upozornit, že pro nárůst inovačního potenciálu organizací se jeví jako nutné, aby i vznik
TMT byl iniciován již ve fázi plánování vzniku těchto týmů.
Stejně jako vznik TMT by měl být cílený, i TMT ukončujícím svou činnost je nutné věnovat
pozornost. Za dobu své působnosti si TMT vytváří celou síť vazeb a je úkolem dané organizace
vytvořené vazby udržovat, případně je využít pro další TMT.
V případě TMT vznikajících v rámci jednotlivých firem (obzvláště v oblasti průmyslových řešení) mají
TMT spíše projektový časově omezený charakter. Je potom úkolem managementu firmy efektivně
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využít jednotlivé členy týmu a to ať už při tvorbě/aplikaci nově vzniklého inovačního řešení či v jiném
nově vznikajícím tvůrčím týmu. Ještě před procesem ukončování činnosti takového týmu je vhodné
uvažovat nad variabilním využitím odborníků s vysokým inovačním potenciálem. Z pohledu motivace
a budování loajálního vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel a zaměstnavatel – zaměstnanec, by měl
pracovník ještě před ukončením činnosti daného TMT vědět, jaká bude jeho následná role. Zároveň je
nutné poznamenat, že otázka variabilního využití jednotlivých pracovníků je především v oblasti
inovativních průmyslových řešení. Ukázalo se například, že firmy v oblasti tvorby softwarů mají jiný
systém tvůrčí práce a alternativní využití členů s vysokým potenciálem řešit nemusí.

2.4.6

Členění TMT podle vzájemné interakce

spolupracující TMT

začleněné
TMT

zastřešující
TMT

dělící se
TMT

slučujícíse
TMT

Z analýzy vyplynulo, že TMT fungují často bez bližší spolupráce s dalšími TMT. Právě propojením
jednotlivých TMT by mohly vzniknout formální či neformální sítě, díky čemuž by docházelo ke zvýšení
inovačního potenciálu nejen jednotlivých týmů (firem), ale i celých odvětví. Tento aspekt by byl
obzvláště pozitivní z pohledu zvýšení konkurenceschopnosti firem na globálním trhu. Otázka
potenciálu TMT při existenci vzájemných vazeb je blíže uvedena v části 3.1.7 Potenciál TMT při jejich
vzájemné interakci.
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3 SYNTÉZA ZJIŠTĚNÝCH POZNATKŮ A FORMULACE DOPORUČENÍ
3.1 Vzdělání a TMT
Při jednáních se zástupci firem, v nichž působí tvůrčí mezigenerační týmy, i s členy těchto týmů, se
z hlediska společenských, resp. ekonomických podmínek, ukázala jako velmi podstatná kvalita vzdělání
jednotlivých členů, respektive kvalita jejich znalostí získaných v rámci učňovského, středního
odborného a zejména vysokoškolského vzdělání. Současná situace hodnocena jako kritická.
Současný stav lze vymezit kritickým nedostatkem kvalitních absolventů (či vůbec absolventů)
učňovského a středního odborného školství, stejně jako pokračujícím snižování úrovně vysokoškoláků.
U některých vysokých škol přestal vysokoškolský diplom plnit i signalizační funkci vzdělání. Absolventi
nejsou připraveni na týmovou práci, zůstávají mimo přirozené kolektivy, které se ve firmách vytvořily,
mají velké potíže se zapojením do týmové práce, odcházejí z firem, nechtějí převzít práce, které
předpokládají řízení lidí, mají nízkou odbornou úroveň, chybí nejen předpoklady tvůrčích výkonů, ale
i samostatné práce.
Celý systém vzdělávání, zejména jeho nejvyšší forma (univerzity, a to nejen technické) bude muset vést
(vzdělávat, ale i vychovávat) absolventy k týmovosti, ke schopnosti spolupracovat mezioborově
i mezigeneračně (meziročníkově). A na výstupech tohoto typu budou muset být i účinně
zainteresovány. V souvislosti s tím bude nutné řešit následující otázky:


Jak toho dosáhnout?



Jak překonat stávající odpor spočívající v tom, že se finanční prostředky v oblasti vysokého
školství rozdělují nikoli podle toho, jak se absolventi vysokého školství uplatňují, ale podle
vnějších kritérií, které se skutečnou efektivností nemají příliš mnoho společného?

Tvůrčí týmy budou muset být rovněž bezprostředně napojeny na univerzitní výzkum, a to mj. i formou
absolventských sítí, prostřednictvím kterých bude produkce vysokých škol nacházet uplatnění.
Inovační potenciál je podstatným způsobem závislý na mezigeneračním přenosu inovačních schopností
(které mají odbornou i zkušenostní dimenzi). Pro zvýšení inovačního potenciálu jednotlivých podniků i
celé země bude velmi důležité, jak země dokáže motivovat všechny zúčastněné subjekty k tomu, aby
si lidé racionálně vybírali dráhu celoživotního profesního uplatnění, včetně toho, aby dokázali
prodloužit horizont svého aktivního působení. Zde jsou patrně největší ekonomické rezervy jak ve
smyslu nevyužitých ekonomických příležitostí, tak i rizik, pokud tyto trajektorie u většího počtu občanů
začnou selhávat a povede to ke strukturální nezaměstnanosti, případně sociálnímu vyloučení určitých
skupin. To ovšem předpokládá výrazné reformy v oblasti financování systémů penzijního i zdravotního
pojištění.
Je nutné poznamenat, že potřeba týmové spolupráce v případě tvůrčích týmů je vysokoškolským
systémem sice již reflektována, jak dokazuje například existence Metodiky týmové spolupráce a tvorby
týmů pro vysokoškolské vzdělávání vytvořený Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity
Karlovy v Praze z roku 2010, ovšem stále absentuje jako pevná součást výuky. Jak uvádějí samotní
autoři metodiky, zavádění této formy výuky však neustále naráží na problémy způsobené tím, že:
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samotní pedagogové
1) nemají přímý prožitek z efektivní týmové práce,
2) zařazují týmovou práci jen kvůli splnění požadavku „zařadit týmovou práci“,
3) vnímají týmovou práci jako zdržování od výuky,



týmová práce potom
1) nemá povahu skutečné práce v týmu, ale jde o součet práce jednotlivců,
2) zpětná vazba je orientovaná jen na výsledek, nikoli na způsob práce,
3) nedochází k obohacení na komunikační úrovni student-student ani v jednotlivých týmech,
ani v mezitýmovém srovnávání,
4) noční můrou pedagoga je dále nutnost citlivého řešení problémů mezi členy jednotlivých
týmů i časově a věcně náročné hodnocení navzájem obtížně srovnatelných výstupů.

Ideální formát spolupráce je možné ilustrovat následujícím schématem, tedy situací, kdy dochází
k navazování kontaktních sítí mezi školou, studenty a firmami zároveň. Vazby se doplňují, navazují na
sebe a vytváří tak prostředí pro optimální zapojování studentů do firem, firmy do studentských aktivit
a zároveň k funkční kooperaci škol a firem:
Student / Absolvent

Škola

Firma

Jak bylo zjištěno, tyto vazby v některých případech jsou navazovány a využívány, ovšem nejedná se o
cílený stav, ale o ad hoc případy. Typickým příkladem mohou být studenti, kteří již v průběhu studia
začínají působit ve firmě, určitém týmu, kde získávají poznatky k tvorbě svých závěrečných prací apod.
Přičemž škola o funkčním vztahu student – firma neví a dozvídá se jej až při prezentaci výsledků práce
studenta. Aktuální vztah lze tak vyjádřit následujícím schématem:
Student / Absolvent

Škola

Firma
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3.2 Role manažerských a tvůrčích týmů
Jednou z naprosto zásadních otázek bude změna v roli manažerských týmů a tvůrčích týmů. Ve větších
firmách je mezi oběma typy týmů výrazný rozdíl, přičemž dominují manažerské týmy, které tvůrčí týmy
(pokud ve firmě existují) považují za své "servisní" týmy, neboť je chápou poměrně úzce jako nástroj
ke generování příjmů firmy, a tedy i hospodářského výsledku, který vykazují vlastníkům firmy. Pokud
chceme jednotlivé firmy a tím i celou ekonomiku posílit na inovační aktivitě, bude se muset situace
obrátit: Manažerské týmy jsou jen servisní týmy ve vztahu k tvůrčím, které by měly být hlavním zdrojem
inovační aktivity firmy. Zásadní změna rolí, kterou to předpokládá, bude velmi obtížná a konfliktní.
Přičemž se nemusí jednat o zásadní změnu rolí v rámci struktury podniku. Je zřejmé, že ve výrobních
podnicích budou vždy manažerské (řídící) týmy nadřazené týmům tvůrčím, ovšem je nutné nastavit
takovou podnikovou kulturu, kdy budou manažerské týmy přistupovat k tvůrčím týmům jako k týmům
se značnou významností.
Určitý prostor se nabízí v oblasti, kde manažerský a tvůrčí tým splývá. Zde lze hledat cesty, jak takové
týmy podpořit, umožňovat jejich rozrůstání a zvýšení jejich počtu. To ovšem předpokládá řešení celé
řady dalších otázek. Například nakolik budou ochotny velké firmy ochotny výsledky menších
manažersko-tvůrčích týmů, které budou schopny dosahovat výrazné výsledky, produktivně využívat.
Nebo jakou roli sehraje konkurence mezi velkými firmami (které mají většinou zahraniční vlastníky)
a jakou roli může sehrát stát.
Důležitou roli sehrají obstarávací a pečovatelské služby, které rovněž uvolňují volný čas k tvůrčí práci a
získávání předpokladů pro tvůrčí práci, vedou k šetrnějšímu a efektivnějšímu využívání lidského
kapitálu, zejména v případě starších pracovníků. V současné době není většina tvůrčích
mezigeneračních týmů na tyto služby napojena.
Čím významnější je výsledek v podobě inovací pocházejících z týmové tvůrčí práce, tím více si vyžaduje
uplatnění v silné konkurenci na globálním trhu. Přitom ekonomické efekty, které tento výsledek má,
musí zpětně vytvářet ekonomickou základnu pro další tvůrčí týmovou práci.

3.3 Udržení funkčnosti týmu a začlenění jednotlivých členů týmu:
nástroje motivace
Je nutné si uvědomit, že tvůrčí práce není jen přímou cestou vzhůru. Obzvláště při hodnocení výstupů
tvůrčích týmů je nutné zohlednit, že za vznikem průlomových inovací stojí i slepé cesty, omyly, díky
kterým tvůrčí týmy vymezují, kudy cesta nevede.

Typickou ukázkou může být práce inovátora Thomase Alva Edisona, který o své práci mimo jiné řekl:
„Neselhal jsem 10.000 krát. Našel jsem 10.000 způsobů, které nefungují.".

Právě právo na omyly, které vedou k unikátní inovaci, je nutné brát v potaz při hodnocení výstupů
týmu. Přílišný tlak na efektivitu týmu tak může způsobit nejen omezení dosažení nové inovace, ale
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rovněž segmentaci týmu. Přílišný tlak na efektivitu často způsobuje omezení mezigenerační
spolupráce, v takovéto situaci nastává tendence větší soudržnosti jednotlivých generací v týmu, což
má ve výsledku důsledek v nižší efektivitě.
S ohledem na výše uvedená specifika tvůrčí práce se ukázalo jako prospěšné nastavení i krátkodobých
dílčích cílů (kterých lze dosáhnout v horizontu tří až šesti měsíců), jejichž splnění motivuje tým k další
tvůrčí práci. Tvůrčí týmy mají často pouze dlouhodobé, často obtížně dosažitelné, cíle. Absence dílčích
cílů může snižovat motivovanost jednotlivců.

Nastavování a tvorba dílčích krátkodobě dosažitelných cílů a následného vytváření pocitů
dílčích úspěchů a ocenění se tak jeví jako stěžejní při motivaci k tvůrčí práci.

K udržitelnosti a vysoké efektivitě celého TMT je nutné zaměřit se i na motivaci jednotlivých členů,
přičemž motivaci k efektivnímu zapojení do týmu je vhodné diferencovat dle generace, ze které člen
je.

Motivace nejstarších členů týmu:
Udržení nejstarších členů týmu (často již v důchodovém věku) se v určité fázi jeví, dle výsledků šetření,
jako problematické. Nejstarší členové sice chtějí zůstat zapojeni do týmu, ale často už jim nevyhovuje
zapojení na plný úvazek. Ukazuje se, že sice mají dobrou vůli předávat své znalosti, ovšem začínají
upřednostňovat trávení vlastního volného času s rodinou (často vnoučaty) nebo potřebují jiné tempo
a rozsah práce v návaznosti na jejich zdravotní stav.

Jednou z hlavních hnacích sil k setrvání v týmu se ukazuje právě spojení znalostí nejstarších a
nejmladších členů týmu.

Obzvláště v oblasti technologií lze poukázat na pozitivní souhru znalostní kapacity nejstarší generace
a schopnost generace nejmladší realizovat některá řešení skrze pokročilou znalost nových technologií,
kterou typicky starší generace v takové míře nedisponují. Společnou spoluprací tak nejstarší generace
mají možnost realizace svých nápadů, což přináší pozitivní pocit uspokojení z realizace nejen pro
zástupce nejstarší generace, ale také pro zástupce generace nejmladší.
Z výsledků šetření dále vyplynulo, že vedení týmů se snaží vyjít vstříc i potřebám vycházejících ze
specifik slaďování osobního a pracovního života, stejně jako zdravotním omezením generace nejstarší,
a to ať již podobou práce z domova či rozvolnění úvazku nebo stanovením tohoto člena týmu jako
externího spolupracovníka spolupracující v rámci samostatné výdělečné činnosti (nejčastější
u pracovníků ve věkové kategorii cca 65 – 70+).
Právě v této souvislosti lze hledat oporu v přístupu státu k motivaci práce těchto vysoce ceněných
expertů pomocí motivačních prvků a nadstaveb sociálních systémů, zejména penzijního pojištění.
Konstrukce sociálních systémů může tyto prvky cíleně obsahovat tak, aby přispěly k zajištění hlavních
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cílů sociálního zabezpečení v podobě doživotních penzí a dostupné zdravotní péče (Mertl a Valenčík,
2017).
Vedle výše uvedených zásadních kroků podpory zapojení nejstarších členů týmu, ze šetření vznikl
i podnět potřeby vytvoření dobrého celospolečenského obrazu starších pracovníků. Právě zástupci
nejstarších generací jsou někdy neprávem bráni jako určitá „brzda“ vývoje či potenciálu týmu.
V rámci podpory inovačního potenciálu firem proto existuje prostor pro stát, podpořit pozitivní
vnímání seniorů ve společnosti.

Jeví se jako nutné do vědomí společnosti (i vysoce vzdělané) dostat vědomí samozřejmosti trvalé
práce v týmu s využitím znalostí a zkušeností minulých generací.

Motivace střední a nejmladší generace:
Střední generace, respektive pracovníci, kteří již mají vlastní rodiny, někdy se již musí starat nejen
o vlastní děti, ale také nemocné rodiče (tzv. sendvičová generace) a zároveň již delší dobu působí v TMT
a jsou zvyklí odvádět kvalitní práci, nejvíce vyžadují pomoc při sladění osobního a pracovního života.
Šetření prokázalo, že vedoucí TMT, ani samotné firmy nemají problém s nastavováním specifické
pracovní doby či další podpory těchto pracovníků. Právě s ohledem na životní etapu těchto pracovníků
(zajištění potomků, péče o rodiče a další ekonomické aspekty související s touto životní etapou jako je
typicky splácení úvěru na bydlení, leasingu apod.) je klíčová tvorba jistot, obzvláště těch finančních.
Je vhodné poznamenat, že tento aspekt motivace může být uplatňován nejen v mezigeneračních
týmech, ale i v dalších týmech odlišných charakteristik.
Členy nejmladší generace je dle výsledků šetření vhodné spíše podporovat nežli motivovat.
Nejmladším členům TMT motivace k práci zpravidla nechybí, ovšem jeví se jako nutné vytvořit jim
takovou náplň práce, která by neomezovala jejich přirozenou aktivitu / dynamiku / dravost.

Celkově průzkum prokázal, že z pohledu jednotlivých generací se nejvíce řeší specifické potřeby
nejstarší generace.

3.4 Komunikace a digitální kultura
Kvalitní komunikace mezi jednotlivými členy týmu je bezesporu základem funkčních TMT. V případě
TMT nejsou výjimkou týmy, jejichž složení je mezinárodní či situace, kdy jeden nebo více členů týmů
pracuje vzdáleně. Z poznatků vyplývá, že je lhostejno, zda je vzdálenost mezi členy v řádech jednotek
či desítek kilometrů (v případě práce z domova), či stovek kilometrů (z výzkumu se jednalo například o
tým v Brně s vedoucím týmu v Londýně), vždy je potřeba mít správně nastavené procesy komunikace,
respektive sjednocené kanály komunikace.
Z poznatků vyplývá, že jednotlivé generace mají různé komunikační preference. Výsledkem je využívání
celé řady komunikačních kanálů (například: e-mail, WhatsApp, Skype, vlastní informační systém, …).
V praxi dochází k tomu, že jednotliví členové týmů či generace spolu komunikují na různých
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platformách v jeden čas, ovšem ne všichni členové využívají všechny komunikační kanály. Sdílené
informace se tak míjejí a nešíří se mezi všechny členy týmu.
Předejít míjení informací lze pomocí správně nastavené digitální kultury, tedy nastavení a respektování
přesných pravidel komunikace:

jak komunikovat (a
skrze které
komunikační kanály)
s dalšími TMT

jak komunikovat (a
skrze které
komunikační
kanály)
s managementem,

skrze které
komunikační kanály
se bude
komunikovat uvnitř
TMT
(případně procesy
komunikace s širší
veřejností, apod.).

Obecně je vhodné počet komunikačních kanálů redukovat a definovat oficiální kanály, na druhé straně
situace v informatice je taková, že univerzálním kanálem je pouze e-mail, v oblasti messengerů
a hlasové komunikace je nejčastěji dostupný Facebook/Skype/Whatsapp, v oblasti webových úložišť
existuje duopol OneDrive/Google Drive a několik minoritních poskytovatelů.
V praxi se proto nevyhneme určité pluralitě (která technologicky i přes určité odlišnosti je pro většinu
uživatelů zvládnutelná), současně však komunikační pravidla musí poskytovat dostatečnou míru jistoty
v dosažení příslušných členů týmů. Je vhodné poznamenat, že digitální kultura a vhodně nastavená
pravidla komunikace jsou prospěšné nejen pro mezigenerační týmy, ale také pro celou
organizaci/firmu.

3.5 Pozice lídra TMT
Výběr lídra TMT, stejně jako u klasických týmů, je klíčovým rozhodnutím, které má zásadní vliv na
potenciál úspěchu týmu.
Inovační lídři, tedy lidé s vysokou odbornou erudicí jsou sice schopni dosáhnout špičkových odborných
výsledků, ale často nejsou:
- organizátoři (manažeři),
- schopni vypracovat cílové etapy a rozdělit je do časových kroků,
- schopni určit dílčí vedoucí pro dané postupné cíle,
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- schopni sehnat finanční a materiálové či technologické vybavení atd.
A pokud se takového úkolu ujme některý z odborných pracovníků, přestane dělat svoji odbornost
a ztratí kontakt „s okolním odborným světem“.

Od lídra celého TMT se naopak musí chtít, aby dostatečně rozuměl předmětu zkoumání,
uměl řešit mezilidské konflikty, byl schopen povzbudit každého z členů týmu, udržoval vzájemnou
loajalitu mezi členy a byl schopen jednat v rámci organizace i rámci širších vazeb (měl tedy vysokou
psychickou odolnost) s cílem dosáhnout maximálního efektu ve prospěch týmu. Jinými slovy, od
lídra/vedoucího TMT se očekává částečná expertní znalost a kompetence mající vztah
k sociální/emoční inteligenci.
Celkově lze konstatovat, že nároky na lídra/vedoucího TMT jsou částečně shodné s nároky na
kompetence vedoucích běžných týmů. Ostatně rámcové vymezení pojmu vedoucí a jeho kompetence
lze nalézt i v platném zákoníku práce:
„Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých
stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní
úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné
pokyny. Vedoucím zaměstnancem
je
nebo
se
za vedoucího zaměstnance
považuje
rovněž vedoucí organizační složky státu.“ Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce
Přes výše uvedené je nutné zdůraznit, že správný výběr lídra TMT je jedním z klíčových faktorů
k úspěchu samotného týmu.

3.6 Slepé cesty „podpory“ týmů
Samotní vedoucí jednotlivých TMT upozornili na některé hrozby „slepých“ cest podpory TMT, kterých
se obávají. Jedná se zejména o následující oblasti:



Kvóty k vyváženosti týmu
Z realizovaného šetření vyplynula obava o stabilitu TMT v důsledku zavádění případných kvót
vztahujícím se k vyváženosti účasti mužů a žen v týmu, či kvót vztahujícím se k rasové diverzitě
či diverzitě kulturní apod.
Sestavení TMT je poměrně křehký dlouhodobý proces, který by neměl být zatěžován kvótami
k vyváženosti týmu. Přičemž zároveň platí, že ani v rámci TMT by samozřejmě nemělo docházet
k jakékoli formě diskriminace, selektující či hodnotící jednotlivé členy týmu podle kritérií
pohlaví, národnosti či věku. Jinak řečeno, měla by existovat možnost poukázat na diskriminaci,
pokud k ní dochází a mít nastavené efektivní mechanismy k její eliminaci či zastavení, spíše než
dopředu nastavovat kvóty k vyváženosti. Stejně tak je vhodné, aby v rámci týmu existovaly
cesty k prosazení pohledů na věc jednotlivých generací, aby nedocházelo skrze úzká kritéria
„úspěchu“ k potlačení prezentace přístupů, které se manažerskému vedení týmu momentálně
„nehodí“.
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Přílišný apel na mezigenerační spolupráci
O významu, pozitivech a specifikách mezigenerační spolupráce by měl vědět především leader
TMT, kterému by znalost mezigenerační spolupráce a principech jejího fungování měla
přinášet možnost, jak využít potenciálu týmu naplno. Naopak se jeví jako riskantní, samotnému
týmu vštěpovat myšlenku „myslete na to, že jste mezigenerační tým“. Riziko, stejně jako u výše
uvedených kvót, spočívá v tom, že zástupci jednotlivých generací by mohli nabýt pocitu jisté
nepostradatelnosti. Přičemž ona nepostradatelnost by vycházela jen z toho, že jsou jedinými
zástupci dané generace. V takovémto případě pak lze předpokládat snížení výkonu tohoto
člena TMT.

3.7 Potenciál TMT při jejich vzájemné interakci v kontextu Průmyslu 4.0
TMT fungují často bez bližších návazností na další TMT. Právě propojením jednotlivých TMT by mohly
vzniknout formální či neformální sítě, díky čemuž by docházelo ke zvýšení inovačního potenciálu nejen
jednotlivých týmů (firem), ale i celých odvětvích. Tento aspekt by byl obzvláště pozitivní z pohledu
zvýšení konkurenceschopnosti firem na globálním trhu.

Pokud uvažujeme určitý ekonomický prostor, pak v případě příznivého vývoje TMT může docházet k:
-

zvýšení počtu jejich výskytu – vznikají nové TMT a tudíž jich v příslušném ekonomickém
prostoru přibývá;

-

rozšiřování jednotlivých týmů – stávající TMT se rozrůstají, což je vzájemně podmíněno se
schopností uplatnit výsledky ekonomických aktivit v mezinárodním měřítku;

-

prohlubování – v rozšiřujících se strukturách nacházejí uplatnění a vyrůstají odborníci s vyšší
inovační výkonností (schopni dosahovat významných i excelentních výsledků v mezinárodním
srovnání), týmy se vnitřně strukturují tak, aby plně využily kapacitu špičkových odborníků, jsou
schopny se prosadit jako lídři v příslušné oblasti v mezinárodní konkurenci.

Perspektivu zvyšování počtu výskytu TMT, jejich rozšiřování a prohlubování si zjednodušeně můžeme
představit porovnáním obrázku 1 (současný stav) a obrázku 2 (perspektiva, která odpovídá
požadavkům na inovační lídrovství).
Obrázek 1: Současný ekonomický prostor z hlediska TMT

Zdroj: vlastní tvorba i zpracování
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Současný stav: TMT v příslušném ekonomickém prostoru existují, není jich ovšem dostatečné množství
a často je interakce mezi jednotlivými TMT minimální.

Obrázek 2: Perspektiva ekonomického prostoru z hlediska TMT

Zdroj: vlastní tvorba i zpracování

Perspektiva: TMT více „zahušťují“ ekonomický prostor, zvyšuje se jejich excelence v mezinárodním
srovnání, některé TMT jsou schopny působit jako lídr i v mezinárodní konkurenci.

Výše uvedené obrázky slouží k názorné představě. Pokud bychom chtěli, aby více odpovídaly realitě,
museli bychom řešit některé teoretické otázky, které jsou nad rámec našeho výzkumu, konkrétně:
[1] Do jakého prostoru znázornění TMT zasadit?
Zde by bylo patrně nejvhodnější vzít prostorovou mapu ČR či jednotlivých krajů,
případně okresů.
[2] Jak interpretovat plochu obrazů?
Zde by bylo patrně nejvhodnější velikost vztáhnout k počtu členů TMT.
[3] Stačí příslušný tým charakterizovat kroužkem, nebo má smysl dát ploše určitý tvar?
Pokud se podaří najít interpretace, např. z hlediska věku či složení TMT.
[4] Jak klasifikovat inovační výkonnost TMT?
Zde bude patrně důležité mezinárodní srovnání a současně i použití některých tvrdých
ekonomických ukazatelů.
K výše uvedeným otázkám přistupuje i otázka metodiky mapování TMT v regionech:
[1] kdo může mapovat,
[2] podle jakých kritérií mapovat,
[3] jak ověřit správnost,
[4] s využitím jakých prostředků,
[5] s jakými cíli?
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Jakkoli jsou výše uvedené obrázky velmi zjednodušené, vyplývá z nich ještě jeden důležitý aspekt
problematiky. Jak ukázal náš průzkum v terénu, velmi významnou roli hrají přirození inovační lídři.
Často jsou to osoby, které za sebou mají významné výsledky a současně pozitivně působí neformálně
či zapojením do různých nadpodnikových institucí s využitím svých zkušeností na fungování a rozvíjení
TMT i mimo vlastní firmu, zpravidla v určitém regionu. Nejde jen o přenos zkušeností, ale často i
o využití možností ekonomické spolupráce v regionu. To lze vyjádřit obrázkem 3.
Obrázek 3: Perspektiva ekonomického prostoru z hlediska TMT

Zdroj: vlastní tvorba i zpracování

Perspektiva: Zde je naznačena role nadpodnikových regionálních sdružení či institucí případě Hubů,
které umožňují přenos zkušeností, informací a koordinaci některých aktivit. Při rozvíjení těchto aktivit
hrají významnou roli přirození inovační lídři v regionu.
Do budoucna se jeví jako přínosné předpokládat i větší angažovanost vysokých škol, absolventských
sítí či Impact Hubů v podpoře rozvoje TMT, což lze rovněž naznačit s využitím našeho zjednodušeného
zobrazení, viz obrázek 4.
Obrázek 4: Role absolventských sítí či Hubů

Zdroj: vlastní tvorba i zpracování

Role univerzit/ absolventských sítí / Impact Hubů: Při podpoře většího výskytu, rozšiřování
a prohlubování TMT budou hrát stále větší roli univerzity spolupracující na inovačních projektech
a v rámci absolventských sítí v regionech i na celostátní úrovni.
Interdisciplinárnímu propojování jednotlivých TMT by mohly pomoci i postupně vznikající Impact Huby.
Ač je myšlenka Hubů poměrně mladá (první Hub založil Jonathan Robinson v Londýně v roce 2005),
poměrně se rychle se rozšířila i do České republiky, kde byl první Hub založen již v roce 2008.
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„Impact Huby sdružují lidi napříč nejrůznějšími obory, které sbližuje touha dosáhnout změny
v podnikatelském prostředí i společnosti, a to jak na lokální, tak globální úrovni. Ač je každý Impact
Hub jiný, všechny spojuje několik elementů. Ať už to jsou stoly rozestavěné tak, aby podněcovaly ke
konverzacím, nebo recepce pro hostitele a hostitelky. Jejich úkolem je vítání příchozích členů, utváření
přátelského prostředí a propojování s těmi správnými lidmi.“
(HUB Praha, 2019)
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ZÁVĚR
Inovační potenciál týmů, firem i celé ekonomiky je podstatným způsobem závislý na mezigeneračním
přenosu a týmovém sdílení inovačních schopností, které mají odbornou i zkušenostní dimenzi. Pro
zvýšení inovačního potenciálu týmů, firem i celé ekonomiky bude velmi důležité, jak dokážeme
motivovat všechny zúčastněné subjekty k tomu, aby si lidé racionálně vybírali dráhu celoživotního
profesního uplatnění, prodlužujíce tak horizont svého aktivního působení. Zde jsou patrně dosud
nevyužité největší ekonomické rezervy.
Cílem této studie proto bylo identifikovat možnosti podpory mezigenerační spolupráce, transferu
zkušenosti a příslušným způsobem zaměřených forem celoživotního vzdělávání. Klíčovou empirickou
metodou pro dosažení cíle byla realizace vlastního kvalitativního šetření mezi vybranými TMT.
S ohledem na absenci informační základy o TMT výzkumný tým nejdříve postupně identifikoval odlišné
charakteristiky TMT a specifické předpoklady pro jejich fungování, resp. uchování, rozvoj a využití jejich
potenciálu. Byla vypracována vlastní kategorizace, která může i do budoucna sloužit jako základ
reprezentativního šetření a formulování konkrétnějších hypotéz týkajících se role, přínosu, možností
podpory apod. těch subjektů, které mají pro budoucí vývoj ekonomiky zásadní význam.
Poznatky a formulace doporučení výzkumný tým rozdělil do následujících oblastí:
-

Vzdělávání a TMT;
Role manažerských a tvůrčích týmů;
Udržení funkčnosti týmu a začlenění jednotlivých členů: nástroje motivace;
Komunikace a digitální kultura;
Pozice lídra TMT;
Slepé cesty „podpory“ týmů;
Potenciál TMT při jejich vzájemné interakci.

Celkově je pak nutné upozornit na následující:


Celý systém vzdělávání, zejména jeho nejvyšší forma (univerzity, a to nejen technické) budou
muset vést (vzdělávat, ale i vychovávat) absolventy k týmovosti, ke schopnosti spolupracovat
mezioborově i mezigeneračně (meziročníkově). A na výstupech tohoto typu budou muset být
i účinně zainteresovány. Rizikem v tomto smyslu může být doposud značně individualistický
charakter studia na vysoké škole, ale i výzkumných aktivit, kde sice existují týmové projekty,
ale výstupy jsou posuzovány zejména individuálně, nikoli ve svých synergických efektech.



Jeví se jako vhodné, aby tvůrčí týmy byly rovněž bezprostředně napojeny na univerzitní
výzkum, a to i formou absolventských sítí, prostřednictvím nichž bude produkce vysokých škol
nacházet uplatnění. Synergie jednotlivých socioekonomických systémů jsou doposud
z hlediska zohlednění svých efektů významně podceněny, kdy dochází k vyhodnocení přínosu
(a ekonomických bilancí) jednotlivých lidí, firem a škol, ale jejich souhrnné působení, vzájemné
vazby a interakce často vyhodnoceny a oceněny příliš nebývají.



Jednou z naprosto zásadních otázek bude změna v roli manažerských týmů a tvůrčích týmů. Ve
větších firmách je mezi oběma typy týmů výrazný rozdíl, přičemž dominují manažerské týmy,
jež tvůrčí týmy (pokud ve firmě existují) považují za své "servisní" týmy.
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Určitý prostor se nabízí v oblasti, kde manažerský a tvůrčí tým splývá. Zde lze hledat cesty, jak
takové týmy podpořit, umožňovat jejich rozrůstání a rozmnožování. To ovšem předpokládá
řešení celé řady dalších otázek. Například nakolik budou ochotny velké firmy využívat výsledky
menších manažersko-tvůrčích týmů. Nebo jakou roli sehraje konkurence mezi velkými firmami
(které mají většinou zahraniční vlastníky) a jakou roli může sehrát stát.



Mezigenerační spolupráce a týmovost není automatická a typicky spontánně není
v podmínkách tržní ekonomiky sklon k tvorbě mezigeneračních týmů příliš velký. Naopak to
může být chápáno jako příliš komplikované či nákladné oproti týmům homogenním,
zaměřeným na momentální výkon a úzce chápanou ekonomickou efektivnost ve smyslu
maximalizace zisku v krátkém období. Stejně tak pokud vyhodnocujeme z hlediska efektivnosti
každého pracovníka zvlášť, může managementu snadno uniknout jeho potenciální přínos,
pokud by byl zařazen do vhodného mezigeneračního týmu.



Úkolem efektivní hospodářské a sociální politiky proto je vytvářet podmínky pro to, aby se
vícegenerační týmové spolupráce s potenciálem významných inovací, ale i produktivního
uplatnění všech zájemců rozvíjela a aby dlouhodobé efekty v řadě případů převážily nad
krátkodobými náklady na zřízení a provoz vícegeneračních týmů. Nelze opomenout ani čistě
sociální efekt spočívající v participaci sociálních skupin s rizikem sociálního vyloučení v určité
etapě života, ale ani ekonomické efekty spočívající ve využití často dlouholetých zkušeností.
Ty jinak v podmínkách dynamického trhu zapadnou, nemajíce momentální ekonomické efekty
a jsou někdy velmi nákladně znovu objevovány po letech. V případě mladé generace se zase
jedná o tvorbu reálných příležitostí k zapojení do ekonomické aktivity, na niž mají předpoklady
a talent. Ty mohou zůstat nevyužity, pokud socioekonomický systém dostatečně nedbá na
transfer znalostí a zkušeností mezi generacemi.

Souhrnně lze konstatovat, že inovační systémy, vícegenerační týmy a využití synergických efektů
předpokládají vyšší úroveň socioekonomických procesů, než je prostá elementární tržní alokace na
principu momentální výhodnosti a maximalizace výkonnosti jednotlivců. Je nutno hledět také na
návratnost výdajů na tvorbu a fungování procesů vyššího řádu, spojených s přínosnými efekty
popisovanými v této studii, současně však nespouštět ze zřetele samotný stav jednotlivých klíčových
komponentů a objeví-li se symptomy odklonu od žádoucí trajektorie, podpořit žádoucí nastavení
a mechanismy. V opačném případě bude růst riziko zaostávání národní ekonomiky, jakkoli konkurence
mezi jednotlivými firmami a zaměstnanci bude silná – systém se posune k „boji o místo“ namísto tvorby
věcně pokročilých a kvalitních řešení, jež se prosadí právě svojí vysokou úrovní, technologickou
vyspělostí a sociální akceptabilitou oslovujíce tak koupěschopnou poptávku širokých skupin zákazníků
a klientů.
Čím významnější je výsledek v podobě inovací pocházejících z týmové tvůrčí práce, tím více si vyžaduje
uplatnění v silné konkurenci na globálním trhu. Přitom ekonomické efekty, které tento výsledek má,
musí zpětně vytvářet ekonomickou základnu pro další tvůrčí týmovou práci.
Výsledky šetření tak byla potvrzena původní hypotéza, že právě týmovost mezigenerační je jednou
z hlavních cest zvyšování inovačního potenciálu společnosti, reagování na výzvy související
s Průmyslem 4.0, zvyšování konkurenceschopnosti firem a tím i celé ekonomiky.
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PŘÍLOHA 1 – STRUKTURA HLOUBKOVÝCH ROZHOVORŮ S TMT
V RÁMCI KVALITATIVNÍHO ŠETŘENÍ
Důležité:
-

Hlavní důraz klademe především na to, co samotné týmy považují za důležité.

- Základní deskripce týmu:

Členové
Věk
týmu/skupiny

Nejvyšší
dosažené
vzdělání

Role
v týmu Doba působení Místo působení
(případně název v týmu
(v (město) a typ
pozice)
letech)
úvazku
či
zapojení
do
týmu

Vedoucí týmu
Člen 1
Člen 2
Člen 3
...

- Co je hlavním cílem/ úkolem týmu?

- Jak tým vznikal? Bylo vytvoření mezigeneračního týmu cílem či nutnost?

- Liší se přístup k jednotlivým generacím pracovníků v následujících oblastech (je reflektováno, že
každá generace má specifické potřeby v následujících aspektech a jaká tato specifika jsou):



Podpora zdraví a funkčních kapacit pracovníka
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Motivace – podpora pracovníků, aby se dále rozvíjeli a plnili nové výzvy (celoživotní
učení – mentoring, stáže, kurzy, …)



Budování pocitu pohody v práci (návrat z mateřské, slaďování osobního a pracovního
života)

- Postupy týmové práce: jak vypadá postup při zadání úkolu týmu (tj. postupné kroky práce)

- Jaké problémy tým řeší? (otázka řešení diferencovaných výkonů jednotlivých generací, apod.)

- Co by týmu pomohlo k větší soudržnosti a výkonosti?

- Existují nějaké externí vlivy, které by pomohly týmy dále rozvíjet? (kooperace s členy týmu, se
zaměstnavatelem, krajem, státem)

- Je věková diverzita strategií celé firmy/instituce/organizace? (Jsou ve firmě i další takové týmy;
kodex chování k jednotlivým generacím; stmelování týmu; …)

- Výhled do budoucna: Jedná se o tým, který je budován s dlouhodobou perspektivou? (udržitelnost
daného týmu; jedná o tým, který by se měl organicky rozvíjet a obnovovat i dále nebo se jedná o tým
s časově omezeným horizontem činnosti; apod.)

-Jsou nějaké další skutečnosti, které byste nám chtěli sdělit a které by pomohly výzkumu v oblasti
podpory mezigeneračních a interdisciplinárních týmů?
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PŘÍLOHA 2 – DESKRIPCE ANALYZOVANÝCH TÝMŮ
TÝM 15
CZ-NACE: J – Infomační a komunikační činnosti
Oblast působení týmu: vývoj daňového softwaru (IT)
Region: Jihomoravský
Počet členů v analyzovaném týmu (včetně vedoucího týmu): 10
Počet zaměstnanců ve firmě: 1500 - 1999
Tým 1 se skládá z 9 členů týmu a jednoho vedoucího týmu. Z pohledu generačního rozložení se jedná
o typický dvougenerační tým, kdy zástupce nejstarší generace je vedoucím týmu. Vedoucí týmu také
ve firmě působí nejdelší dobu (7 let). Hlavní specifikem tohoto týmu je, že právě vedoucí týmu tým řídí
ze zahraničí (z Londýna), kdežto devět členů týmu pracuje v Brně. Průměrná doba působení členů
v týmu jsou 4 roky a jejich věkové rozložení je mezi 32 – 39 lety. V kontextu firmy se jedná o mladý
tým, jehož úkolem je vytvářet daňovou funkcionalitu vyvíjeného softwaru. Poměrně zajímavé je, že
tým působí jako relativně samostatná jednotka, která kooperuje s dalšími tvůrčími týmy v rámci firmy.
Co ne největším problémem týmu? „Nestejný výkon všech členů – v závislosti na motivaci
a zkušenostech. Tým spolupracuje dobře a „slabší“ členové jsou taženi „silnějšími“.“ (- z rozhovoru)
Co by naopak týmu pomohlo: „Možnost více komunikovat své potřeby směrem vzhůru v organizaci.“
(- z rozhovoru)
Samotný rozhovor byl realizován 4. 2. 2019, ovšem komunikace s členy týmu probíhala ještě
v navazující telefonické komunikaci, kdy byla s týmem diskutována především otázka komunikace
(s ohledem na nestandartní situaci vedoucího člena týmu v zahraničí) a dále jejich autonomnosti
v rámci strategie firmy.
Tazatelka: Lenka Říhová

TÝM 2
CZ-NACE: H – Doprava a skladování a J – Informační a komunikační činnosti
Oblast působení týmu: logistika
Region: Středočeský
Počet členů v analyzovaném týmu (včetně vedoucího týmu): 3 (+ zahraniční experti, kteří nejsou
kmenovými členy týmu)

5

Identifikace týmů:
-

region je identifikován dle sídla společnosti,

-

počet zaměstnanců ve firmě je uveden dle údajů v aplikaci ARES Ministerstva financí ČR.
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Počet zaměstnanců ve firmě: 6 - 9
Tým 2 se skládá z vedoucího týmu a dvou členů. Jedná se o třígenerační tým, přičemž zástupce nejstarší
generace je vedoucím týmu (63 let). Vedoucí týmu je také členem s nejdelší dobou působení v týmu
(12let). Tým aktivně využívá i expertní pomoc zahraničních externistů, které ovšem nelze vymezit jako
dlouhodobé členy týmu. Tým se specializuje na oblast logistiky a to konkrétně na otázku využití nových
technologií a upgrade procesů v mezinárodní dopravě.
Tento tým je pro analýzu unikátní pro svůj vznik. Jak bylo zjištěno při rozhovoru: „Tým vznikal
několikrát. Hlavním důvodem opakovaného selhání byl názorový rozkol mezi členy týmu. Opakované
vytvoření týmu až k současnému stavu byla nutností spojená s porcí ochoty pokračovat, respektovat se
a vzájemně se učit.“ (- z rozhovoru)
Rozhovor s vedoucím tohoto týmu tak byl velmi přínosný nejen z hlediska získání informací
o současném týmu, ale především z hlediska zkušeností týmů předešlých, které nenaplnili svůj cíl.
„V současné době je tým funkční a do budoucna bude čelit omezením v oblasti zdravotního stavu a
věku. Za tímto účelem je také v podniku kladen vysoký důraz na kvalitu a stupeň zralosti procesů,
podpořených výkonným informačním systémem. Což může být pro případné problémy v budoucnu
velkou výhodou.“ (- z rozhovoru)
Rozhovor s tímto týmem byl realizován 9. 1. 2019, přičemž došlo i k opětovnému kontaktování týmu
ve fázi sumarizace poznatků.
Tazatelka: Lenka Říhová

TÝM 3
CZ-NACE: C – Zpracovatelský průmysl
Oblast působení týmu: textilní průmysl
Region: Jihomoravský
Počet členů v analyzovaném týmu (včetně vedoucího týmu): 3 (+ pomocní pracovníci, kteří nejsou stálí
kmenoví členové týmu)
Počet zaměstnanců ve firmě: 100 - 199
Tým 3 se skládá z vedoucího týmu a dvou členů. Jedná se o dvougenerační tým, přičemž i v případě
tohoto týmu platí, že vedoucí týmu je zástupcem nejstarší generace (73 let) a zároveň má nejdelší dobu
působení v týmu (15 let). Jak doplňuje vedoucí týmu: „Vznik mezigeneračního týmu nebo spíše skupiny
byla nutnost vyplývající ze situace na trhu práce.“ (- z rozhovoru)
Vedoucí i členové týmu působí v týmu na plný úvazek, ovšem v týmu je využíváno i externistů. Všichni
členové týmu působí v Praze, přičemž vedoucí týmu působí částečně i v pobočce v Letovicích. Tým se
zaměřuje na oblast textilního průmyslu. Poznatky z řízeného rozhovoru s tímto týmem byly přínosné
obzvláště z hlediska řešení budoucnosti týmu s ohledem na vysoký věk vedoucího týmu.
Rozhovor s tímto týmem byl realizován 9. 11. 2018, přičemž došlo i k opětovnému kontaktování týmu
ve fázi sumarizace poznatků.
Tazatelka: Lenka Říhová
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TÝM 4
CZ-NACE: C – Zpracovatelský průmysl
Oblast působení týmu: vývoj nanotechnologií / nanorobotů
Region: Pardubický
Počet členů v analyzovaném týmu (včetně vedoucího týmu): 3
Počet zaměstnanců ve firmě: 10 - 19
Tým 4 je třígeneračním týmem, přičemž v komparaci s ostatními týmy je situace v tomto týmu
specifická v tom, že nejdelší dobu působení v týmu má nikoliv její vedoucí týmu, ale člen týmu (doba
působení člena v týmu je 17 let). Celkově se tým skládá z vedoucího týmu a dvou členů. Přičemž tým
průběžně využívá i externisty a snaží se aktivně získávat nové členy týmy.
„Tým je potřeba dlouhodobě. Není tu jen na pět let a dost a to by si také členové týmu měli uvědomovat.
Uvědomovat si to, že tým musí doplňovat nové mladé členy a vychovávat je.“ (- z rozhovoru)
Právě otázka získávání a začlenění nových členů týmu je pro vedoucího týmu klíčová: „Pro mladší
generaci je potřeba samozřejmě vytvořit takovou náplň práce, která je bude bavit. Mladší členové týmu
jsou plní energie a nových nápadů a je potřeba nechat je, aby své názory projevili, ale zároveň je
korigovat, aby se vedle práce zaměstnance v týmu nevěnovali v rámci pracovní doby ještě dalším x
pracím apod.„ (- z rozhovoru)
Tým působí v oblasti chemického průmyslu a realizuje v oblasti nanovláken. Rozhovor s vedoucím
tohoto týmu byl realizován 9. 11. 2018, přičemž došlo i k opětovnému kontaktování týmu ve fázi
sumarizace poznatků.
Tazatelka: Lenka Říhová

TÝM 5
CZ-NACE: C – Zpracovatelský průmysl
Oblast působení týmu: inovační řešení v průmyslovém odvětví,
Region: Karlovarský
Počet členů v analyzovaném týmu (včetně vedoucího týmu): 10 – 15 (počet členů závisí na aktuálním
vytížení, přičemž volné kapacity jsou v případě dočasné „nadbytečnosti“ využívány i v jiných částech
firmy)
Počet zaměstnanců ve firmě: 250 - 499
Pátý tým je specifický postavením organizace, ve které je zřízen. Tým působí v české pobočce německé
firmy. Česká pobočka se nachází v Karlových Varech, kde byl taktéž realizován řízený rozhovor a to dne
18. ledna 2019. Přičemž právě německá matka je jediným příjemcem výstupů práce týmu / skupiny.
Mateřská společnost má propracovaný systém mezigeneračního předání zkušeností, který je zrcadlen
napříč českou pobočkou i analyzovaným týmem. Z důvodu hlubší analýzy příkladu dobré praxe v této
oblasti byl navíc proveden i rozhovor s manažerkou pro lidské zdroje.
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Poměrně zajímavým poznatkem byla aplikace stimulace pracovníka k předávání zkušeností jako
součást jeho pracovní náplně až dva roky před odchodem do důchodu (finanční i věcné stimuly).
Samotný tým pátý je čtyřgeneračním týmem, který celkem obsahuje více než deset členů (počet členů
závisí na aktuálním vytížení, přičemž volné kapacity jsou v případě dočasné „nadbytečnosti“ využívány
i v jiných částech firmy). Přičemž tým působí v oblasti elektronických a elektrotechnických součástek.
Tazatel: Radim Valenčík

TÝM 6
CZ-NACE: C – Zpracovatelský průmysl
Oblast působení týmu: zpracování pryže a plastů
Region: Karlovarský
Počet členů v analyzovaném týmu (včetně vedoucího týmu): 5
Počet zaměstnanců ve firmě: 100 - 199
Tým šestý byl analyzován ve stejný den, jako tým 5 a to 18. ledna 2019 v Karlových Varech. Na rozdíl
od týmu pátého se ovšem jedná o ryze českou firmu. Analyzovaný tým byl třígenerační a vedle
vedoucího týmu v něm působí i další čtyři členové. Aktuálně tým, stejně jako celá firma, aktivně řeší
oblast transferu znalostí.
Aktuálním stěžejním problémem je neochota starší „předdůchodové“ generace předávat zkušenosti
mladším pracovníkům a to z důvodu toho, aby si uhájili svou nezbytnost. S týmem proto byla primárně
diskutována tato oblast. Analyzovaný tým je součástí strojírenské firmy, přičemž hlavní záběr firmy je
na gumárenská a plastikářská řešení.
Tazatel: Radim Valenčík

TÝM 7
CZ-NACE: C – Zpracovatelský průmysl
Oblast působení týmu: vývoj kosmetických přípravků
Region: Královehradecký
Počet členů v analyzovaném týmu (včetně vedoucího týmu): 4 (+ 2 členové, jež jsou dlouhodobě ve
fázi začleňování)
Počet zaměstnanců ve firmě: 10 - 19
Sedmý tým byl zvolen především z důvodu existence rodinných vazeb mezi jednotlivými členy týmu.
Jedná se o dvougenerační tým, kdy vedoucí týmu (62 let) je součástí týmu (dle jeho vlastních slov) „již
od revoluce“ přičemž do svého týmu se postupně snaží zapojit také své dva syny. Mimo vedoucího
týmu, dvou synů (jejichž zapojení je proměnlivé a dalo by označit jako ve fázi „odlaďování“), jsou členy
týmu ještě další členové bez rodinných vazeb.
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Hlavní přínos poznatků získaných od tohoto týmu je v oblasti: rozdělení osobního a pracovního života,
transferu znalostí mezi členy týmu, kteří mají společné rodinné vazby a pozice a kompetence
vedoucího pracovníka.
Rozhovor byl realizován s vedoucím týmu a to 6. 11. 2018 v Praze.
Tazatelka: Lenka Říhová
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