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Úvod 

“Nikto z nás nie je tak múdry ako my všetci.” (Ken Blanchard) 

 

Organizácie majú lepšiu výkonnosť, keď zamestnanci efektívne pracujú ako tím. Vďaka dobrej 

tímovej práci vytvára lepšiu synergiu a výkon. Kombinovaný efekt tímu je väčší ako súčet 

individuálneho úsilia. 

Dobrá tímová práca je založená na: 

• Ľudia pracujúci na dosiahnutí spoločného cieľa; 

• Zručnosti a úlohy spolupracujúce pri dosahovaní tohto cieľa, z ktorého majú úžitok aj 

jednotlivci. 

Zdroj: PowerPoint clipart 



Čo je tímová práca? 

Čo je tímová práca a prečo je to dôležité? 

 

Je tímová práca skutočne iba spoluprácou medzi skupinou ľudí 

pracujúcich na úlohe? 

Keď sa pozriete na to, čo robí dobrý tím, tímová práca je viac ako 

skupina ľudí, ktorí spolu dobre spolupracujú na dosiahnutí spoločného 

cieľa, vytváraní pozitívnej pracovnej atmosféry a vzájomnej podpory. 

 

Definícia tímovej práce podľa slovníka je: 

„Spoločný postup skupiny, najmä ak je efektívny a efektívny“ 

Zdroj: PowerPoint clipart 



Efektívna tímová práca (1) 

Kedy je tímová práca efektívna? 

 

Tímová práca je efektívna, keď: 

• jednotlivci využívajú a rozvíjajú svoje silné stránky; 

• ľudia si budujú silné pracovné vzťahy a dobre 

spolupracujú; 

• kombinácia silných stránok jednotlivca a tímovej práce 

zvyšuje výkon a výsledky. 

Zdroj: PowerPoint clipart 



Efektívna tímová práca (2) 

Pre efektívnu tímovú prácu musia manažéri zosúladiť silné stránky jednotlivcov a zamerať sa na zmysluplné 

výsledky. 

Najslávnejšou teóriou tímovej práce je „tímový model“ Bruce Tuckmana. 

Teória je založená na skutočnosti, že tímy nezačínajú úplne formované, ale v tím vyrastajúa prechádzajú 

definovanými fázami, od skupín jednotlivcov až po súdržné tímy zamerané na úlohy. 

Formovanie 
Nápor 

Kryštalizovanie 

Pôsobenie 



Formovanie (1) 

 

 

 

 
 

Formovanie nastáva, keď sa jednotlivci 

stretávajú, ale nepoznajú: ľudia sa snažia 

nájsť svoje miesto v tíme, navzájom 

spolupracujú a pýtajú sa sami seba, prečo 

sú tu! 

Na pomoc si zoberieme nasledujúce 

techniky a faktory budovania tímu: 

• výsledky 

• silné stránky 

• tímová práca 

• prispôsobenie 

Formovanie 

Zdroj : PowerPoint clipart 



Formovanie (2) 

 

 

 

 
 

Výsledky techník budovania tímu 

Stanovte si výsledky, ktoré tím má dosiahnuť. Dôkazy 

naznačujú, že tímy s jasnými a zmysluplnými cieľmi sa 

formujú oveľa rýchlejšie ako tímy bez cieľov. Z tohto 

dôvodu: 

• stanovte víziu a účel tímu 

• stanovte jasný zmysel pre identitu a účel 

• stanovte zmysluplné výsledky, ktoré tím dosiahne 

• pozrite sa, aké zmysluplné výsledky tím chce 

dosiahnuť 

• stanovte tímové úlohy pre tím 

• identifikujte, kto má robiť úlohy 

Formovanie 

Zdroj: PowerPoint clipart 



Formovanie (3) 

 

 

 

 
 

Techniky budovania tímu 

Zistite jednotlivé silné stránky členov tímu: 

• vyberte členov tímu na základe jasných silných 

stránok 

• určite, aké zručnosti a silné stránky sú potrebné 

• pozrite sa, ako silné stránky jednotlivca môžu 

prispieť k výsledkom 

• preskúmajte, v čom musí byť tím dobrý 

• zamerajte sa na to, aký individuálny rozvoj môže 

byť v tejto fáze dôležitý 

Formovanie 

Zdroj: PowerPoint clipart 



Formovanie (4) 

 

 

 

 
 

Tímová práca v technikách budovania tímu 

Zamerajte sa na rozvoj vzťahov v tíme. Toto príde s 

časom, berúc do úvahy silné stránky ľudí; potom 

uvidíte, kde sa ľudia môžu vzájomne dopĺňať. 

Prispôsobenie techník budovania tímu 

Zamerajte sa na zbližovanie jednotlivcov a 

prispôsobenie sa s jasným pocitom, prečo tím existuje. 

Objasnite výsledky a zároveň zabezpečte, aby sa 

jednotlivé silné stránky spojili a aby sa rozvíjali vzťahy, 

aby sa ľudia navzájom dopĺňali. 

Formovanie 

Zdroj : PowerPoint clipart 



Nábor 

 

 

 

 
 

Nábor je fáza, kedy sa ľudia začínajú považovať za súčasť tímu. V tejto fáze sa 

však môžu nastať konflikty, úlohou vedúceho tímu je definovať čo tím robí a ako 

by sa mali robiť veci. Členovia sa totiž navzájom dohadujú a ujasňujú si svoje 

individuálne záujmy i záujmy skupiny. Najdôležitejšou otázkou tejto fázy sa stáva 

nasmerovanie skupiny a zvládnutie rozporov. 

 

 

Nábor 

Zdroj : PowerPoint clipart 



Kryštalizovanie 

 

 

 

 
 

Kryštalizovanie je fáza, kedy sa ľudia začínajú stretávať, rozvíjať procesy, 

stanovovať základné pravidlá, objasňovať, kto robí, čo a ako sa bude robiť. Často 

sa to nazýva „spolupatričnosť“. 

Kryštalizovanie 

Zdroj: PowerPoint clipart 



Pôsobenie 

 

 

 

 
 

Pôsobenie je fáza, kedy je dôraz kladený na 

úlohu a tím poskytuje synergiu. Ľudia teda 

spolu efektívne pracujú. 

Pri budovaní tímu je v tejto fáze dôležité 

pozrieť sa na: 

• jednotlivci sa zlepšujú v tom, v čom sú 

dobrí; 

• jednotlivci sa rozvíjajú v tímovom 

prostredí; 

• doplňujú sa silné stránky jednotlivcov; 

• silné stránky sú oceňované; 

• udeľuje sa uznanie a odmena; 

• prijímajú sa výzvy, ale vyvážené 

poskytovaním podpory. 

Pôsobenie 

Zdroj: PowerPoint clipart 



Model tímových fáz 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

„Tímový model tímových etáp“ od Bruce Tuckmana sa môže javiť ako príliš jednoduchý a 

môže spôsobiť, že budovanie tímu bude príliš lineárne a postupné. Niekedy sa tímy môžu vo 

svojom vývoji „obísť“. Napríklad tím môže ísť medzi formovaním a náborom, až kým nezačnú 

fungovať, alebo kým sa nerozpustia! 

Zdroj : PowerPoint clipart 



Význam tímovej práce 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Prečo je tímová práca dôležitá? 

Jedna vec je vytvoriť tím, ale druhá vytvoriť tímovú prácu. tímová práca: 

• motivuje jednotu na pracovisku a podporuje priateľstvá a lojalitu; 

• poskytuje lepšiu efektívnosť a produktivitu a umožňuje zdieľať pracovné 

zaťaženie; 

• poskytuje rôzne perspektívy a spätnú väzbu prostredníctvom rôznych 

myšlienok, perspektív, príležitostí a prístupov riešenia problémov; 

• poskytuje skvelé príležitosti na učenie sa učením od druhých, porozumením z 

rôznych perspektív a učením sa novým konceptom; 

• poskytuje synergiu na pracovisku poskytovaním vzájomnej podpory. 

Zdroj: PowerPoint clipart 



Zručnosti tímovej práce 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Aké sú tímové zručnosti? 

Čo robí dobrý tím? Definícia tímu podľa slovníka hovorí „Skupina ľudí, ktorí sa stretávajú, aby dosiahli 

spoločný cieľ.“ 

Ak premýšľame o rolách ľudí v tíme a pozeráme sa na tímové role podľa Belbin, môžeme začať sledovať 

zručnosti potrebné pre dobrú tímovú prácu. 

Zdroj: PowerPoint clipart 



Role v tíme (1) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Role v tíme možno rozdeliť do dvoch skupín: Úlohy a procesy. 

 

Úlohy sa zameriavajú na „čo“ a na jeho dosiahnutie. Sú to tieto: 

tvorca, realizátor, finišer, hodnotiteľ, plánovač a špecialista. 

 

Procesy sa zameriavajú na „ako“ a na zapojených ľudí. 

Sú to: koordinátor, vyšetrovateľ a tímový pracovník. 

Manažéri tímu skúmajú zručnosti tímov a aké zručnosti sú k dispozícii, 

potom uvidíš, kto môže vyplniť medzery. 

Ľudia majú tendenciu byť zameraní buď na úlohy alebo na procesy, nie 

na ich kombináciu. 

Zdroj: PowerPoint clipart 



Úlohy tímu (2) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Tímový pracovník 
Osoba, ktorá pomáha tímu 

efektívne pracovať 

podporovaním osobných 

vzťahov 

Vyšetrovateľ  
Osoba, ktorá zhromažďuje 

externé zdroje a informácie  

Plánovač 
Osoba, ktorá generuje 

nápady a tvorivé riešenia, 

nie  však všetky 

uskutočniteľné 

Hodnotiteľ 
Osoba, ktorá je schopná 

kriticky posudzovať nápady 

a návrhy a robiť 

rozhodnutia 

Tvorca 
Osoba, ktorá tvorí veci, má 

jasnú predstavu o 

požadovanom smere 

Realizátor 
Osoba, ktorá premení reči 

na činy a na praktické 

aktivity 

Finišer 
Osoba, ktorá sa zameriava 

na plnenie úloh 

Koordinátor  
Osoba, ktorá riadi 

skupinovú dynamiku, často 

vo vedúcej úlohe 

Špecialista 
Osoba, ktorá do skupiny 

prináša odborné znalosti 



Zručnosti pri plnení úloh 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Aké sú zručnosti pri plnení úloh? 

 

1. Organizačné a plánovacie zručností. Mať dobre zorganizovaný tím je nevyhnutný, musíte vedieť, čo 

treba robiť a kedy. Dobré zručnosti v oblasti riadenia času. 

 

2. Rozhodovanie. Rozhodovanie je dôležité, aby sa veci urobili, ale je dôležité zhromaždiť informácie, aby 

sa urobilo správne rozhodnutie. Niekedy je každé rozhodnutie lepšie ako žiadne. Vyžaduje si to 

skupinovú prácu a určité kompromisy a ochotu prijať rozhodnutia ostatných ľudí. 

 

3. Riešenie problémov. Ľudia zameraní na úlohy sú dobrí pri riešení problémov. 

 

4. Plánovači hľadajú kreatívne nápady na vyriešenie problému a realizátori premenia nápady na praktické 

kroky. 



Zručnosti pri riadení procesov (1) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Aké sú zručnosti pri riadení procesov? 

 

1. Komunikačné zručnosti. Dobrí koordinátori, tímoví pracovníci a vyšetrovatelia sú dobrí v ústnej 

komunikácii, aktívnom počúvaní a vypočúvaní. 

 

2. Schopnosť vybudovať vzťah. Rozvíjajte pocit harmónie, budujte vzťahy s ostatnými. 

 

3. Presviedčanie a ovplyvňovanie zručností. Schopnosť presvedčiť a ovplyvniť ostatných, aby sa skupina 

mohla pohnúť vpred. 

 

4. Facilitačné zručnosti. Riadenie je o podporovaní, dôležité v tímovej práci. 



Zručnosti pri riadení procesov (2) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

5. Spätná väzba. Je nevyhnutné poskytnúť a získať spätnú väzbu. Pomáha predchádzať 

konfliktom. 

 

6. Stretnutia vedúcich. Všetky tímy sa stretávajú, takže niekto bude potrebovať dobré 

zručnosti na vedenie takýchto stretnutí. Toto je často skúsený koordinátor. 

 

7. Schopnosti riešenia konfliktov. Väčšina tímov bude mať odlišné názory a zázemie, mohlo 

by to viesť ku konfliktom, ich zvládaniu alebo ich vyriešeniu je dôležité. 

Zdroj: PowerPoint clipart 



5 súborov základných zručností 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Všetky zručnosti týkajúce sa úloh a procesov sa spoliehajú na 5 základných súborov zručností : 

Počúvanie Komunikácia 

Riešenie 

konfliktov 

Spoľahlivosť 

Rešpekt 

Zdroj: PowerPoint clipart 



Komunikácia 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Dobrý člen tímu musí jasne vyjadriť svoje nápady. Komunikácia môže byť 

verbálna a neverbálna. 

• Verbálna komunikácia (jasnosť, pokoj, slušnosť a upriamenie pozornosti na 

reč) 

• Neverbálna komunikácia (výrazy tváre, tón a výška hlasu, gestá, reč tela a 

fyzická vzdialenosť medzi sebou) 

Techniky komunikácie sú: 

• ticho počúvať, umožniť ostatným hovoriť, klásť otázky 

• vypočuť si a poskytnúť spätnú väzbu 

• prejaviť empatiu a nadšenie, pri voľbe slov buďte opatrní 

• prejaviť zmysel pre humor a usmievajte sa 

• úprimnosť 

• rovnaký prístup ku všetkým 

Komunikácia 

Zdroj: PowerPoint clipart 



Počúvanie 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Súčasťou komunikácie je aj počúvanie. Ľudia musia byť schopní počúvať 

nápady a obavy iných ľudí, aby boli efektívnym členom tímu. 

Aktívny poslucháč bude klásť otázky, demonštrovať obavy a používať 

neverbálne narážky. 

Techniky aktívneho počúvania sú: 

• budovanie dôvery a nadväzovanie vzťahov, vysloviť svoje obavy 

• neverbálna komunikácia, ako napríklad prikývnutie, očný kontakt a 

naklonenie sa vpred 

• použitie fráz ako „Vidím“, „Ja viem“, „Jasne“, „OK“ alebo „Rozumiem“ 

• kladenie otázky s otvoreným koncom 

• počkať na zverejnenie názoru inej osoby 

• zverejňovanie podobných skúseností 

Počúvanie 

Zdroj: PowerPoint clipart 



Spoľahlivosť 

 

 

 

 
 

Aby niekto dôveroval niekomu, musí byť spoľahlivým členom tímu. Preto 

sa dodržiavajú termíny a dokončujú pridelené úlohy. Získate tým dôveru 

kolegov. 

Techniky spoľahlivosti sú: 

• spravovanie svojich záväzkov a premýšľanie o nich 

• venovať pozornosť časovému harmonogramu 

• vedieť, kedy povedať nie 

• aktívna komunikácia pomôže vyhnúť sa prekvapeniam 

• rešpektovať čas, váš aj ostatných, byť si vedomý kedy začať a kedy 

skončiť 

• dôveryhodnosť 

Spoľahlivosť 

Zdroj: PowerPoint clipart 



Riešenie konfliktov 

 

 

 

 
 

Dôležitá zručnosť je schopnosť riešiť konflikty medzi členmi tímu. Vyjednajte o 

urovnaní sporov a uistite sa, že všetci sú spokojní s výberom tímu. 

Techniky riadenia konfliktov sú: 

• asertivita 

• aktívne počúvanie a prejavovanie empatie 

• riadenie alebo uľahčovanie činnosti skupiny 

• sprostredkovanie vzájomne prijateľného riešenia 

• kreatívne myslenie pri hľadaní riešenia 

• zdokumentovanie konfliktu pri prevzatí zodpovednosti 

Riešenie 

konfliktov 

Zdroj: PowerPoint clipart 



Rešpekt 

 

 

 

 
 

Ľudia sú otvorenejší voči komunikácii, ak vidia vzájomný 

rešpekt. 

Techniky rešpektu sú: 

• použitie mena osoby 

• očný kontakt 

• aktívne počúvanie, aby sa človek cítil ocenený 

• povzbudenie 

• blahoželanie a poďakovanie za úlohy, ktoré vykonali 

• ohľaduplnosť voči názorom a pocitom druhých 

• nápomocnosť 

Rešpekt 

Zdroj: PowerPoint clipart 



Záver 

Schopnosti tímovej práce nie sú iba jednou zručnosťou, ale súborom rôznych zručností, ktoré 

povzbudzujú tím k efektívnejšej práci na dosiahnutí konečného cieľa. 

 

„Ak chceš ísť rýchlo, choď sám; 

ak chceš ísť ďaleko, 

Choďte spolu.“ 

(Africké príslovie) 
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