
TÝMOVÉ  
DOHODY
A JAK JE TVOŘIT



CO JSOU TO TÝMOVÉ DOHODY
Ovládnout nástroj a jeho funkce je jedna věc. Používat jej ale správně pro sebe a hlavně pro svůj tým je o 

poznání důležitější. Týmové dohody vám pomůžou sladit spolupráci v libovolné aplikaci. 

Představte si libovolný nástroj pro komunikaci či spolupráci (Microsoft Teams, Asana, BaseCamp, Trello…) jako 

kladivo. Úkoly, které potřebujete splnit, pak jako hřebík. Všichni ví, že cílem je udeřit a zatlouct hřebík. Jakou sílu 

ale použít? A kolik úderů? 

S digitálními nástroji je to úplně stejné. Funkcí v aplikaci je mnoho a k jednomu cíli lze dojít více cestami. Aby tým 

pracoval efektivně a každý přesně věděl, kde nalezne kýžené informace, je potřeba si nastavit určitá pravidla.
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PROČ POUŽÍVAT TÝMOVÉ DOHODY
Bez pravidel, jak používat danou aplikaci v týmu, se neprojeví její přínos. A to i v momentě, kdy budete znát 

všechny funkce dané aplikace. Neberte týmové dohody na lehkou váhu. 

Kde najdu kýžené dokumenty? Jak pojmenovat tým pro budoucí projekt? Kam budeme ukládat poznámky z 

porady? Tyto a mnohé další otázky se objeví pokaždé, když do týmu zavedete nástroj pro spolupráci. Otázky je 

potřeba zodpovědět ještě před tím, než začnete nástroj používat naplno. 

Dnešní software na spolupráci nabízí mnoho možností. K tvorbě skupin, týmů, souborů, úkolů či dokumentů lze 

přistoupit různě. Právě týmové dohody zajistí pořádek a srovnají způsob, jak členové týmu s aplikací pracují.
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„Nastavení týmových dohod v digitálních nástrojích je naprosto klíčové. 

Pokud do firmy zavedete nástroj a nedomluvíte se, jak jej správně 

používat, může být jeho přínos nulový. “ Filip Dřímalka, CEO Digiskills



JAK TVOŘIT TÝMOVÉ DOHODY
Týmové dohody jsou unikátní pro každý tým a měly by reflektovat situaci a potřeby členů. Proto je důležité se 

o týmových dohodách bavit a vytvořit si je „na míru”. 

Týmové dohody za vás nikdo nevytvoří. Musí odrážet to, jakým způsobem pracujete vy a váš tým. Důležité 

zároveň je, abyste na sadě pravidle shodli. Ideálním postupem je nejprve pilotní zavedení aplikace, prozkoumání 

jejich funkcí a nasazení do praxe. 

Po pilotním testování a používání aplikace se sejděte, zvažte kritické oblasti a vytvořte týmové dohody.  Nic 

zbytečně nekomplikujte – jedná se opravdu o jednoduchý soupis pravidel. Inspirujte se našimi tipy i příklady na 

dalších stranách.
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10 TIPŮ, JAK VYTVOŘIT TÝMOVÉ DOHODY
Většina pochopí, že jsou týmové dohody důležité. Občas je složité pravidla vytvořit a sepsat je. Jak poznat 

aspekty, které by se měly v týmových dohodách objevit? Podívejte se na naše tipy. 

1. Pokud lze na stejnou věc použít více aplikací (úkoly, poznámky z porad, dokumenty…). 

2. Pokud lze v aplikaci na stejnou věc použít více funkcí. 

3. Pokud je více míst, kde se daná informace, soubor, úkol apod. může objevit. 

4. Pokud tvoříte skupiny či týmy a je potřeba si dát pozor na pojmenování. 

5. Pokud se v dané aplikaci rozdělují různá oprávnění (správci, členové, hosté apod.). 

6. Pokud lze určitou činnost udělat jednodušší a intuitivnější. 

7. Pokud opakovaně nevíte, kde najít určité soubory, poznámky apod. 

8. Pokud je více možností, kde můžete komunikovat se svými kolegy. 

9. Pokud pracujete na projektech, které mají určitou životnost (archivace projektů). 

10. Pokud danou věc může udělat více lidí a hrozí, že ji neudělá nikdo. 4/10



PŘÍKLADY TÝMOVÝCH DOHOD
Inspirujte se příklady týmových dohod v aplikaci Microsoft Teams. Podobné dohody mohou být i pro další 

aplikace. 

1. Nový tým utváříme pro delší časový projekt s dvěma a více členy týmu. 

2. V týmu musí být minimálně dva správci z důvodu zastupitelnosti. 

3. Pro kanály používáme číselné označení před samotným názvem kvůli řazení. 

4. Pro komunikaci (chat, volání) a práci se soubory používáme výhradně Teams. 

5. Na poznámky z porad používáme blok ve OneNotu (umístěný do Teams). 

6. Na definování a sledování dílčích úkolů používáme Planner (umístěný do Teams). 

7. Nahrávané meetingy ukládáme do předem připravené složky s  jasnou hierarchií.  

8. Pro potvrzování v  chatu používáme palec nahoru, zpřehlední to komunikaci.  

9. Nebudeme nechávat soubory na osobním OneDrivu či disku, ale nahrajeme do příslušného týmu v Teams. 

10. Spolupracujeme a navzájem se podporujeme a pomáháme si s digisvětem. 😊  5/10



JAK PRACOVAT S TÝMOVÝMO DOHODAMI
Po vytvoření týmových dohod je samozřejmě potřeba, aby je každý člen dodržoval a zároveň jste na nich 

neustále pracovali. Upravovali, doplňovali, mazali. 

Pokud máte sepsané týmové dohody, je klíčové seznámit s dohodami všechny členy týmu. Myslete prosím také 

na to, že dokonalý soupis neexistuje. Na poprvé se mu nejspíše ani nepřiblížíte. K týmovým dohodám se proto 

neustále vracejte a upravujte je.  

Retrospektiva a zpětná vazba zde hraje klíčovou roli. Pravidelně se bavte o tom, zda týmové dohody reflektují vaši 

práci. Zda je potřeba nějakou dohodu změnit, přidat další či nějakou smazat.

Tip: Každou poradu si dejte prvních 15 minut k tomu, abyste probrali 

týmové dohody a pobavili se o nich. Můžete je upravit či doplnit na 

základě zkušeností.
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JAK ZAČÍT
Jste nyní v situaci, kdy aplikaci pro spolupráci ovládáte, přesto cítíte, že do dokonalé spolupráce v týmu je 

stále daleko? Začněte malými krůčky a vytvořte první verzi týmových dohod. 

Postupujte krůček po krůčku a nesnažte se hned na poprvé dát dohromady kompletní seznam pravidel pro váš 

tým. Zamyslete a ideálně se i pobavte s kolegy, jaké aspekty vás nyní trápí nejvíce. Vytvořte první verzi týmových 

dohod. 

Po nějakém čase vyhodnoťte, jaký přínos tyto týmové dohody měly. Zhodnoťte, zda se je dařilo či nedařilo plnit a 

proč. Zamyslete se, zda je není potřeba nějak upravit. Pokud se projevil pozitivní přínos, postupujte dále a 

zaměřte se i na další aspekty.
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KONEC = ZAČÁTEK

Věříme, že téma týmových dohod je klíčové k efektivní 

spolupráci uvnitř společnosti. I kdybyste si z toho e-

booku vzali jednu jedinou myšlenku, která vám pomůže, 

splnil své 

Tak jako my jsme inspirovali vás, vy můžete inspirovat 

své kolegy a šířit tak nákazu efektivní práce dál po vaší 

firmě. Týmové dohody se hodí v každém týmu či 

společnosti.
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Víte o někom, kdo zažívá stejné situace? Pošlete mu 

odkaz na náš e-book.  

https://digiskills.cz/tymove-dohody

Jste na konci e-booku, ale zároveň na začátku své cesty k efektivnější spolupráci s vaším týmem.

https://digiskills.cz/tymove-dohody


A pokud nám chcete cokoliv říct, napište nám na 

podpora@digiskills.cz, jsme vám k dispozici.
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