
Voroněžská 1329, Liberec 1, 461 1 
+420 48 535 2553 (2549) 

knihovna@tul.cz 

1 

Cestovní zpráva 

Pracovník:  Jiří Fišer 

Akce: Teambuilding Knihovny Technické univerzity v Liberci 2019 

Datum konání:  1.8. - 3. 8. 2019 

Místo konání:  Jetřichovice  

Klíčová slova:  teambuilding  

Program akce 

1.8. 8.00 start 

 9.30 Mezní louka, Krahulčí rokle – ornitologická procházka (JŘ) 

 17.30 večeře 

 18.00 kvíz (JN) 

 18.30 Spisová služba + text (KG) 

 19.00 Publikuj nebo se pakuj, naučná hra (JF) 

 

2.8. 8.00 snídaně 

 8.30 Pavlínino údolí + focení v přírodě 

 18.00 společné vaření 

 19.00  knihařská přednáška (JŘ) 

 19.30 Noc vědců + plán akcí (JV) 

 20.00 uzle (LS) 

 

3.8. 8.00 NS Růžová 

 10.00  odjezd (10.27, popř. 11.57 vlak z VDF) 
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Průběh akce 

Program byl postavený na turistickém zážitku v okolí obce Jetřichovice, přičemž trasy měly úroveň 

pokročilou, viz obrazová příloha na konci. Dalším stavebním kamenem programu byly poučné pří-

spěvky, které jsme si měli připravit pro své kolegy, jak profesní, tak i zábavné, viz program. Potom 

jedna aktivita společná, konkrétně vaření večeře. Nakonec společný pracovní úkol, totiž připravit 

program k letošní Noci vědců na Liberecké Technické univerzitě. 

Přitom nejsou až tak podstatné aktivity samotné. Důležitější pro účel teambuildingu je právě výše 

naznačené schéma tedy: aktivita zátěžová společná, aktivita jeden pro druhého, aktivita spolupráce 

na společném úkolu. Kombinace těchto činností zajistí, že jedinec pozná své kolegy z různých strá-

nek. Tím pádem pro něj bude snazší překonat přirozené sociální bariéry, proto se spolupráce zlepší, 

a to v konečném důsledku povede ke zvýšení produktivity na pracovišti. Člověk není stroj, a proto 

vyžaduje odlišný „servis“. Tolik k teorii a významu teambuildingu v práci. 

Náš teambuilding se povedl. Počasí bylo pro pěší turistiku vhodné, příroda kolem Jetřichovic je 

krásná a kemp, kde jsme byli ubytovaní, měl všechno potřebné. Naučili jsme se užitečné uzly a 

dozvěděli spoustu zajímavého o ptácích. Popovídali jsme si o tom, jak funguje spisová služba. Viděli 

jsme příklady ručních knižních vazeb. Jako společné jídlo, kdy každý měl zajistit jednu surovinu, 

jsme vařili těstoviny. Máme mezi sebou nové lidi, a proto byl teambuilding důležitější než obyčejně, 

kdy přispívá „jenom“ k utužování sociálních vazeb.  
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