
Tímová práca – dočasné učebné texty   

1. Tímová práca – jej podstata, prednosti, prínosy, príležitosti a riziká   

Dôvody pre vznik tímu majú dlhé historické korene. Tím vo všeobecnom ponímaní chápeme 

ako skupinu ľudí. Uţ v pradávnych časoch ľudia ţili v skupinách, pretoţe pochopili, ţe tak je 

ich ţivot o niečo jednoduchší a majú väčšiu šancu na preţitie. To isté platí aj v dnešnej dobe 

v mnohých organizáciách. Zväčša tie úspešnejšie firmy, organizácie, majú dôkladne zavedenú 

tímovú prácu. 

Existuje množstvo definícií tímu.  

Psychologický slovník pod pojmom tím rozumie neformálnu skupinu, ktorá je spojená úsilím 

dosiahnuť stanovený cieľ. Katzenbach a Smith (in Kolajová, 2006) definuje tím ako malú 

skupinu ľudí, ktorí sa vzájomne dopĺňajú schopnosťami, sú oddaní spoločnému účelu, 

pracovným cieľom a prístupu k práci, za ktorú sú vzájomne zodpovední. Táto definícia 

nehovorí len o spoločnej úlohe, ale zdôrazňuje aj dopĺňanie schopností, a zodpovednosť 

k zadanému cieľu. Pracovný tím podľa Rudyho a kol. (2001), Khelerovej (2006), Arnolda et 

al. (2007) zvyčajne označuje vnútorne formálne neštruktúrovanú malú skupinu ľudí, ktorí  

v jej rámci podávajú po stanovenú dobu spoločný pracovný výkon. Hermochová (2006) 

definuje tím tak, ţe má dva a viac členov, má známy a definovaný cieľ, kde k dosiahnutiu 

cieľa je potrebná koordinovaná spolupráca ľudí v tíme.  

Tímy zvyčajne tvoria piliere dobre fungujúcej organizácie. Tímová práca je spôsob 

organizácie práce, zaloţenej na spoločnom zapojení, vzájomnej spolupráci a zodpovednosti 

všetkých členov tímu, pri plnení úloh za účelom dosiahnutia vytýčeného cieľa. 

Z anglického prekladu slova team ho môţeme charakterizovať pomocou akronýmu:  

 

 TOGHETER - spolu 

 EVERYBODY - kaţdý 

 ACHIEVES - dosiahnuť 

 MORE - viac  

Voľne to môţeme preloţiť ako spolu dosiahneme viac. (Kolajová, 2006). 

Dôvody pre ktoré sa manažéri rozhodnú pre zavedenie tímu do organizácie sú rôzne: 

 snaha o zapojenie všetkých ľudí do riešenia problémov 

 snaha o zvýšenie produktivity, pruţnosti výroby, zníţenie nákladov, skrátenie 

priebeţných časov, zvýšenie kvality decentralizáciou a prenesením niektorých 

kompetencií priamo na tímy 

 snaha o zvýšenie motivácie pracovníkov a záujem o výsledky firmy 

 snaha o zabezpečenie vyššej flexibility pracovníkov 

 snaha o zlepšenie komunikácie 

 väčšina úspešných svetových firiem má zavedenú tímovú prácu 

 

 



Charakteristické znaky tímu: 

 tím má spoločný záujem a cieľ – ten musí byť jasný a akceptovateľný 

 absolútna priorita stanoveného cieľa 

 vnútorná pozitívna motivácia činnosti 

 jednotliví členovia tímu majú otvorenú komunikáciu a kooperujú 

 členovia tímu si navzájom dôverujú 

 je stanovená organizácia práce  

 

 

                                        Obr. 1 Znaky tímovej práce 

 

Pre úspešné fungovanie tímovej práce musia byť vytvorené základné predpoklady. 

Najdôleţitejším z nich je „chcieť“ niečo urobiť, pripraviť, zlepšiť, zorganizovať, tzn. byť 

motivovaný. To pre efektívne fungovanie tímu nestačí. Potrebujeme aj „smieť“, tzn. mať 

potrebné kompetencie. Ani to však nestačí – potrebujeme „vedieť a dokázať“ niečo urobiť, 

zorganizovať, manaţovať, tzn. potrebujeme mať odborné, tak tieţ organizačné vedomosti a 

schopnosti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Základné podmienky tímovej práce 

 

Formálna a neformálna funkcia v tíme 

Tím ako celok zabezpečuje dve základné funkcie, formálnu a neformálnu. Formálna funkcia 

tímu poskytuje činnosti koordinácie, riešenie zloţitých úloh, podnecovanie ako aj rozvoj 

nových myšlienok a podobne.  

Formálny tím je nositeľom rady funkcií, ktoré by mali byť vţdy v súlade s poslaním, 

strategickými cieľmi a víziami organizácie. Medzi tieto funkcie patrí napríklad: 

 vyriešenie zloţitej úlohy na základe vzájomne závislých činností členov tímu 

 vznik, podpora, rozvoj nových myšlienok a kreatívneho riešenia 

 moţnosť koordinácie práce rôznych oddelení a kooperácie medzi nimi 

 hľadanie riešení a kritiky rôznych alternatív 

 učí, rozvíja a vedia svojich členov po psychickej a odbornej stránke  

 

Neformálny tím umoţňuje napĺňať:  

 rozvíja, zvyšuje a upevňuje potrebu uznania a sebaurčenia 

 poskytuje členom moţnosť zdieľať a overovať si chápanie sociálnej reality 

 obmedzuje úzkosť jednotlivcov, pocity bezmocnosti a neistoty 

 poskytuje mechanizmy prie riešenie osobných medziľudských problémov 



Neformálna funkcia, tzv. individuálna, slúţi k naplneniu potrieb jej všetkých členov, vzťahuje 

sa viac na mimopracovnú oblasť, nesúvisí priamočiaro  s pracovným uplatnením.   

Tieto tímy vznikajú pri rôznych príleţitostiach. Poskytujú členom viacej informácií, 

vzájomnú podporu a posilňujú ich postavenie.  

Efektivita tímu 

 

Celková efektivita tímu sa mení a závisí na týchto faktoroch: 

1. Synergia – výkon tímu závisí na všetkých členov. Tímová činnosť zvyšuje efekt 

práce, spojuje ľudí, ktorí  sa vzájomne sa doplňujú. 

2. Veľkosť tímu – nejestvuje jednoznačná odpoveď na to,  aký veľký tím by mal 

byť. Záleţí to predovšetkým na zloţitosti úlohy a nárokmi na schopností 

jednotlivcov. 

3. Rozvoj tímu – spoločné hľadanie riešenia poskytuje väčšie moţnosti pre rozvoj 

kreativity, netradičných nápadov a taktieţ podnecuje k vyšším výkonom. 

4. Tím vyrovnáva – kompromisy pri riešení problémov vylučujú krajné postoje 

a názory, pričom sa v skupine udrţuje rovnováha 

 

O úspešností tímu rozhoduje potenciál ľudí, ich znalosti a zručnosti, ktorými disponujú.  

Ak sú dané predpoklady ako:  

 organizácia (cieľ a poriadok)  

 kvalifikácia (znalosť a schopnosť) 

 kooperácia (dôvera a lojalita) 

tým  je daný synergický potenciál pre úspešný tím. 

V dôsledku synergických procesov sa zvyšuje potenciálny výkon celého tímu, ktorý je vyšší 

ako súčet výkonov jednotlivých členov tímu.  

V spojitosti s efektivitou tímu sa hovorí o rovnici synergie:  

 rovnica práce jednotlivca:  1+1 = 2 

 synergická rovnica tímu:   1+1 = 3 

 rovnica neefektívneho tímu:   1+1 =-1 

 

Výhody tímovej práce I. 

 

Pre dobré fungovanie tímovej práce je veľmi dôleţité akceptovanie hodnôt jednotlivých 

členov tímu. Spoločné hodnotenie postupov a procesov je moţné iba v prípade, ak sú 

uznávané hodnoty spoluzamestnancov a je pochopená aj ich vnútorná motivácia. 

 



Medzi základné prínosy tímovej práce patrí: 

 efektívnejšie plnenie úloh a to jasným zadefinovaním pravidiel fungovania tímu 

 zvýšenie motivácie a umoţnenie osobného rastu 

 lepšie a rýchlejšie riešenie daného problému, čo je moţné rozdelením riešenia 

problému medzi všetkých členov tímu 

 mnohotvárnosť názorov v tíme hrať dôleţitú úlohu pri rozhodovaní 

 tím má väčšiu pracovnú kapacitu a lepšiu schopnosť pri rozhodovaní ako jednotlivec 

 v tíme je lepšia komunikácia a informovanosť 

 tím generuje oveľa viac kreatívnych myšlienok 

 tím je zárukou objektivity a neutrality pri rozhodovaní v závislosti na určitých 

normách a pravidlách 

 tímová práca môţe slúţiť ako racionalizačný nástroj na redukciu priebeţnej doby 

výroby a na zníţenie celkových nákladov v rôznych oblastiach 

 posilňuje sa spoluzodpovednosť zamestnancov 

 chyby je moţné v tíme lepšie korigovať a predísť tak chybnému rozhodnutiu 

 

Výhody tímovej práce II. 

1. Pre organizáciu 

 je moţné riešiť aj zloţité úlohy 

 predpokladá sa vyššia tvorivosť  

 zvyšuje sa výkonnosť zamestnancov 

 v tíme sa efektívnejšie vyuţívajú informácie  

 

2. Pre tím lídra - manažéra 

 umoţňuje mu riadiť aj zloţité úlohy, má vyššiu istotu, ţe budú splnené 

 umoţňuje mu ľahšie rozpoznať chyby a odlišnosti pri práci 

 uľahčuje koordináciu a celkovú organizáciu práce 

 umoţňuje presadiť aj nepopulárne opatrenia 

 

3. Pre zamestnanca 

 poskytuje priestor pre sebarealizáciu, uplatnenie a vyuţívanie svojich schopností 

 obohacovanie sa a získavanie nových vedomostí od spolupracovníkov 

 v prípade kritických situácií tím podporuje jednotlivca 

 umoţňuje jednotlivcom účasť pri rozhodovaní 

 

Výhody tímovej práce je moţné spojiť aj so záujmami zamestnancov aj so záujmami 

zamestnávateľov. 

Uvádzajú sa tieto základné vlastnosti tímu: 



 tímy sú vo väčšine organizácii základnou pracovnou jednotkou. Spájajú v sebe 

schopnosti, skúsenosti a pohľady niekoľkých ľudí 

 tímová spolupráca predstavuje súbor hodnôt, ktoré povzbudzujú isté spôsoby 

správania, napríklad počúvanie druhých, kooperatívnu odozvu na názory ostatných, 

vyjadrovanie pochybností v prospech ostatných aj v prospech plnenia úlohy, pomoc 

potrebným členom a uznávanie záujmu a úspechov ostatných 

 tímy sú vytvárané za účelom plnenia náročných a významných úloh 

 tímy podávajú vyšší výkon ako jednotlivec hlavne tam, kde práca vyţaduje širšiu 

škálu schopností, úsudku a skúsenosti 

 tímy sú pruţné a reagujú na meniace sa udalosti a poţiadavky, vedia sa prispôsobovať 

novým informáciám a úlohám rýchlejšie a efektívnejšie, neţ ostatní 

 v úspešných tímoch jednotlivci intenzívne pracujú na svojom raste a úspechu 

 

Riziká tímovej práce 

 

Tím na druhej strane vytvára skupinový tlak, ktorý podporuje príslušnosť k nemu, k jeho 

identite. Ak dôjde k prekročeniu istých hraníc, môţe to mať negatívny dopad na fungovanie 

samotného tímu, aj na nastavenie  jednotlivých členov. Medzi riziká radíme aj moţnosť 

vzniku ilúzie, ţe tím je stále úspešný, nezraniteľný a tým sa zvyšuje moţnosť riskovania. 

Pocit nezraniteľnosti tímu tak môţe viesť k prijímaniu nekalkulovaných rizík, nepripúšťa sa 

spätná väzba a členovia tímu sú postihnutí skupinovou slepotou. Okolie uţ nie je vnímané ako 

realita, vlastná dynamika tímu vedie k chybnému jednaniu, čo nakoniec môţe viesť k jeho 

nefunkčnosti. 

Taktieţ je moţné vyhýbanie sa oprávnenej kritike okolia, organizácie a stereotypný pohľad na 

vonkajšie okolie. Môţe nastať autocenzúra vlastných názorov a postojov v prípade, ţe sa líšia 

od tímového konsenzu. V neposlednom rade môţe nastať preceňovanie vlastností vlastného 

tímu. 

Negatíva tímovej práce: 

 hrozba konfliktov 

 môţe potlačiť individualitu 

 niektorí členovia nedokáţu vyjsť s ostatnými 

 vyţaduje prispôsobenie sa normám a pravidlám 

 niektoré krajné, neobvyklé riešenia sú potlačené, hoci môţu byť značným prínosom 

 nutnosť spoločného cieľa 

 spolupráca môţe byť časovo náročná 

 

V tíme môžu nastať problémy v prípadoch: 

 ak je tím príliš veľký: 

o vytváranie rôznych podskupín 



o vyššie nároky na riadenie tímu 

o vytrácanie spoločného tímového ducha 

 ak má tím dominantných jednotlivcov, ktorí sa snaţia presadiť: 

o vyššie nároky na riadenie tímu 

 zdieľaná zodpovednosť v tíme môţe mať za následok niţšiu osobnú zodpovednosť 

 existuje riziko zlyhania, ak tím líder nie je schopný viesť ľudí (dokáţe iba direktívne 

riadiť) 

 nedajú sa pouţiť metódy zaloţené na prikazovaní 

 existuje riziko nestotoţnenia sa s cieľom 

 vyššie nároky na dohodu a akceptovanie cieľa 

 

Je ţiaduce, aby si tím uvedomil svoje pozitíva a negatíva. Na základe toho sa odporúča 

pozitíva maximálne vyuţiť, negatíva zníţiť alebo úplne eliminovať. 

 

Tímy zvyčajne tvoria piliere dobre fungujúcej organizácie. Tímová práca je spôsob 

organizácie práce zaloţenej na spoločnom zapojení, vzájomnej spolupráci a zodpovednosti 

všetkých členov tímu, pri plnení úloh za účelom dosiahnutia vytýčeného cieľa. 

 

 

2. Tím – klasifikácia, fázy vývoja, vplyv tímu na jednotlivcov   

 

Fázy rozvoja tímu  

Kaţdá skupina ľudí, ktorá sa rozhodne pracovať spoločne na úlohe, môţe prejsť vo svojom 

vývoji niekoľkými štádiami - od pomerne nezrelej skupiny aţ k vysoko výkonnému tímu. 

K efektívnej spolupráci v tíme väčšinou vedie dlhá cesta.  

Tím sa formuje od počiatočného aţ po konečné štádium, pričom prechádza niekoľkými 

etapami vývoja. Tá posledná konečná ani nemusí nastať, pokiaľ je tím nastavený napr. na 

kontinuálny proces zlepšovania. Kaţdý tím prechádza jednotlivými fázami od nejasného 

rozdelenia moci, úsilia o sebapresadenie i hľadanie vzájomných vzťahov aţ k 

zrelosti, prispôsobivosti voči prostrediu a pocitu istoty. Vedúci tímu, ktorý vie čo môţe 

očakávať v jednotlivých štádiách tímového rozvoja, je lepšie pripravený zareagovať na 

potreby členov a pomôcť im zvládať situácie, v ktorých sa ocitnú.  

Poznanie týchto fáz je veľmi dôleţité aj pre samotných členov tímu. Poznanie dynamiky im 

umoţňuje uvedomiť si, čo sa s nimi deje, môţu jasne formulovať svoje očakávania.  

Vo všeobecnosti sa rozpoznávajú štyri štádiá v ţivote tímu, ale niekedy sa uvádzajú aj ďalšie.  



Budovanie tímu prechádza viacerými štádiami a vytvára cyklus, ktorý môţe mať nasledovnú 

podobu. 

 Podľa Kreitnera a Kinickiho (2007) vývoj tímu prechádza týmito typickými štádiami: 

1. Orientácia a formovanie 

Členovia prechádzajú obdobím spoznávania ostatných členov, snaţia sa spoznať postoje a 

vlastnosti členov a stanoviť pravidlá v skupine. Toto štádium je charakteristické  neistotou 

a obavami členov tímu o ich postavenie, role a samotné ciele skupiny. Objavuje sa 

potenciálny vodca tímu. Cieľom tohto kroku je vytvoriť súdrţnosť a angaţovanosť 

pracovného tímu. 

2. Konflikt a výzva    

V tejto fáze dochádza k vzájomnému skúšaniu a preverovaniu, kde členovia sa navzájom 

dohadujú a ujasňujú si svoje individuálne záujmy i záujmy skupiny. Je pravdepodobné, ţe sa 

vytvoria nezhody a nepriateľstvo medzi osobami, ktorí poukazujú na svoje rozdielne osobné 

ciele, vlastnosti a charaktery. Tu sa môţu rozbiť vzťahy, ktoré sa predtým vytvorili vo fáze 

formovania. Členovia zisťujú zámery a názory vodcu a súčasne skúmajú, aké je ich 

postavenie v mocenskej štruktúre. Objavujú sa malé formy vzbury ako napríklad sťaţnosti 

a výhrady. Napriek prebiehajúcim konfliktom je práve táto fáza pre vznik vyzretého tímu 

veľmi dôleţitá.  

3. Súdržnosť 

V tomto kroku sa určujú pravidlá práce, teda čo bude kto robiť a ako to bude robiť. Mocenská 

štruktúra tímu sa prebudováva a otázky sú riešené promptne, formou vecnej diskusie, bez 

zbytočných emócií ohľadom zosúladenia očakávaní a nesplnených predstáv členov. 

Zamestnanci sú spokojní so svojimi rolami i prínosom, ktorý pre nich účasť v tíme má 

a rozvíja sa tímový duch. 

4. Pôsobenie 

V tejto fáze je najdôleţitejšia individuálna výkonnosť a koordinácia, pretoţe tím je uţ naplno 

vyvinutý a ustálený. Skupina môţe intenzívne pracovať a vyznačuje sa zvýšenou aktivitou. 

Členovia uţ vyriešili zásadné rozpory a problémy týkajúce sa moci a autority a pociťujú 

uvoľnenie, v ktorom prevláda harmonická atmosféra.  

5. Sklamanie 

Pocit harmónie z predchádzajúceho štádia a súdrţnosť tímu sa v tomto kroku zniţuje. 

Objavujú sa problémy, kritické poznámky, hádky a konfliktné situácie osobného charakteru v 

tíme, pričom nastáva nezáujem a pocity premárneného potenciálu. Prejavuje sa to rozpadom 

členov tímu do menších podskupín a výkon je zniţovaný aj individuálnymi nedostatkami. 

6. Prijatie 

Po vhodnom zhodnotení predošlých období trvania skupiny a jej výsledkov sa znovu objavuje 

vodca, väčšinou zrelá a vyrovnaná osobnosť, ktorý podnecuje členov tímu  k opätovnému 



vyrovnaniu sa s poţiadavkami reality. Doterajšie skúsenosti vedú k vyššej schopnosti 

pochopiť očakávania jednotlivých členov ale aj tímu ako celku. 

Existujú aj iné delenia, ktoré hovoria o nasledujúcich štádiách vývoja tímu: 

 formovanie  

 kvasenie/rozvoj  

 normovanie  

 výkon  

 rozchod, lúčenie 

 

Formovanie (forming) začína, keď sa skupina stretáva po prvýkrát. Členovia skupiny sa 

ocitnú v novej, pre nich neznámej situácii a nové prostredie môţe v nich vyvolať veľkú 

neistotu. Ich správanie je preto zamerané na získanie vnútornej istoty, sústreďujú sa na seba a 

ostatní členovia tímu unikajú ich pozornosti. Poniektorí jednotlivci môţu chápať 

novovzniknutú skupinu pozitívne, ale zmätok v nich vyvoláva netrpezlivosť. Iní sa môţu cítiť 

nepríjemne a ľudí okolo seba vnímajú ako ohrozenie. Komunikácia viazne v tejto skupine a 

objavujú sa dlhé pauzy, veľa mlčania. Napriek tomu sú ľudia k sebe zdvorilí ale uzatvorení a 

ostraţití. Vedúci tímu by si mal uvedomiť, ţe v danej situácii sú na ňom členovia dosť závislí 

a očakávajú od neho vedenie. V tomto štádiu veľa záleţí od jeho správania a aktivít, ktoré 

rozhodnú, akým smerom sa skupina bude ďalej uberať.  

Tím líder  má skoro všetku moc a očakáva sa od neho nasledovné: 

 rozpoznanie a uznanie postojov jednotlivých členov 

 naplnenie ich očakávaní  

 identifikovanie prístupov, ktoré povedú k úspechu 

 

Kvasenie/búrenie (storming) je štádium konfliktov a konfrontácií. Niektorí členovia sa môţu 

cítiť izolovaní, vylúčení a preto sa nezúčastňujú na dianí v tíme. Iní sa zase môţu cítiť neisto 

v pridelenej role. Objavuje sa úmyselné podrývanie autority vedúceho tímu a ničenie jeho 

ideí. Kľúčová otázka vedúceho tímu by mala znieť: „Ako zabezpečiť, aby táto fáza bola iba 

prechodná?" Častá a spoločná chyba mnohých tím lídrov v tomto štádiu je, ţe oddelia tímovú 

úlohu od procesu budovania vzťahov v tíme a venujú sa prevaţne len prvej oblasti. V snahe 

vytvoriť dobrý tím sa veľa organizácií rozhodne zorganizovať akciu (skoro vţdy mimo 

pracoviska), ktorá by mala posilniť tímového ducha, posilniť tímovú identitu. Po niekoľkých, 

spoločne preţitých dňoch, sa začnú medzi jednotlivcami vytvárať vzťahy. Prekáţkou na 

prechod skupiny do ďalšieho štádia môţe byť nadmerne dominantný tím líder s jasnou víziou 

o tom, kam by sa mal tím prepracovať.  

Normovanie (norming) prináša so sebou zavádzanie pracovných noriem a ľudia začínajú 

spolupracovať na pridelených úlohách. Prehlbuje sa tímová súdrţnosť, keďţe jednotlivci 

začínajú rozpoznávať svoje silné a slabé stránky. Členovia reagujú na priaznivé prostredie v 



tíme, ktoré vytvára jeho vedúci. Prijímajú vedúceho, ktorý sa správa tak, ako by chcel, aby sa 

správali aj oni. Akceptujú také techniky, v ktorých sú viditeľne zapojení do procesu 

rozhodovania. Objavuje sa pocit stotoţnenia so skupinou a členovia sú prístupní zmeniť 

názory a postoje, ak niekto argumentuje faktami. Zlepšuje sa komunikácia v tíme, prevláda 

aktívne počúvanie a kladenie otázok. V tomto štádiu prispievania k vytváraniu lepších 

vzťahov medzi členmi je aj spätná väzba. Ak sa v skupine objaví konflikt, pristupuje sa k 

nemu ako k spoločnému problému skupiny, nie ako k problému individuálnemu, v ktorom sú 

víťazi a porazení. Objavuje sa tzv. ,,skupinové myslenie“ (groupthink) alebo prístup ,,jeden za 

všetkých“. Prvok individuálnosti, príleţitosť niečo dokázať a túţba po objavovaní je na 

ústupe..  

Výkon (performing) je typický vysokou výkonnosťou v tíme. Členovia poznali svoje silné a 

slabé stránky, pracujú v štruktúre, ktorá najviac vyhovuje spoločnej úlohe. Jednotlivé roly v 

tíme sú vnímané z funkčného hľadiska vo vzťahu k úlohe. Takýto tím vie súťaţiť s ostatnými 

tímami a jeho členovia sa stávajú sebavedomejšími. Hlavná úloha pre tím lídra je zabezpečiť, 

aby  sa príleţitosti pre tím rozširovali tak, aby mohol neustále rásť a podávať vysoké výkony. 

Tímu by mal neustále dodávať nové informácie, posmeľovať ho, oceňovať úspechy, 

zabezpečovať potrebný tréning a nakoniec v správny čas ustúpiť a poveriť ľudí v tíme 

rôznymi funkciami.  

Štádium rozchodu (mourning, adjourning) je uvedené iba v niektorých zdrojoch. Ide o fázu, 

ktorá označuje prirodzený zánik alebo rozpad tímu. Ţivot tímu skončí, keď naplní svoje úlohy 

a dosiahne stanovené ciele.  

Rozvoj tímu 

Úspech tím lídra mnohokrát závisí aj na tom, ako dobre funguje jeho tím. Závisí to aj na 

spôsobe, akým rieši problémy, či členovia tímu sú dostatočne motivovaní a či dobre 

spolupracujú.  

Skupina zamestnancov sa zmení v zohraný tím aţ potom, keď spoznajú seba a kolegov v 

rôznych situáciách. Často krát si nemusíme  uvedomovať, ţe práve vzťahy v tíme medzi 

jednotlivými členmi zohrávajú veľmi podstatnú úlohu.  

Vzťahy medzi ľuďmi môţu do určitej miery pomôcť zefektívniť prácu v tímoch. Platí to 

predovšetkým vo väčších tímoch, kde sa zvyčajne všetci členovia navzájom ani nepoznajú.  

 

Rozvoj tímu a starostlivosť o juniorov  

Mladí členovia tímu, juniori, potrebujú motiváciu, povzbudenie a podporu v rozvoji svojich 

schopností, zručností a rovnako aj v procese adaptácie v tíme. 

Rozvoj schopností závisí od: 



 systému pracovného zaradenia - rozhodnutie o tom, na akých projektoch budú mladí 

členovia tímu pracovať. Systém pracovného zaradenia môţe fungovať nasledovne: 

vyššie postavený pracovník obsadzuje pozície na svojom projekte juniormi podľa 

vlastnej potreby. Ďalším spôsobom fungovania môţe byť aj ten, ak sa všetci schádzajú 

a obsadzujú projekty spoločne. Takýto model viac prispieva k tímovej práci.  

 systému pracovného dozoru - ide o kontrolu, resp. dozor, ktorý dostanú počas práce 

na týchto projektoch.  

Systém pracovného dozoru zvyčajne nebýva pevne stanovený. Pre rozvoj nováčikov je 

však mimoriadne podstatný. Medzi staršími kolegami a juniormi by mali byť vytvorené 

partnerstvá. Nie je vhodné, aby nováčikom boli pracovné štandardy vnucované, 

vhodnejšie je tieto štandardy s nimi vytvárať spoločne. 

Systém inštruktorov pre juniorov 

Jeden z návrhov pre rozvoj tímu predstavuje aj systém inštruktorov. Kaţdý junior by mal mať 

svojho inštruktora a zároveň kaţdý inštruktor by mal mať niekoľko juniorov. Oficiálny 

inštruktorský systém do určitej miery dokáţe odbremeniť  tím lídra, pretoţe nováčikom je 

potrebné venovať pomerne veľa pozornosti. Inštruktor môţe pomáhať nováčikovi v rozvoji 

rôznych schopností, ako sú napríklad interpersonálne, sociálne a emocionálne zručnosti. V 

rámci tohto systému je jednoduchšie vychovávať nasledovníkov a odhaľovať talenty. 

Prijímanie nových ľudí 

Nie je nutné aby prijímanie nových ľudí do tímu robil tím líder sám, ale mal by sa  na tomto 

procese podieľať. Je veľmi dôleţité vyberať ľudí podľa charakteru, postojov a ich záujmov. 

Do úvahy by sa mal brať aj názor ľudí, ktorí s nimi budú spolupracovať. Pri prijímaní nových 

ľudí je potrebné sústrediť sa nielen na ich kvalifikáciu a technické znalosti, dôleţité sú 

vybrané psychologické charakteristiky ako je napríklad typ osobnosti, psychologické črty. Pre 

niektorých ľudí je tímová práca nevhodná. 

Zapojenie nových ľudí 

Je podstatné, aby nový člen zapadol do firemnej kultúry. Rozhodujúce je jeho prvé obdobie 

pôsobenia v tíme. Začleňovanie do tímu má prebiehať nepretrţite.  

Pre úspešnú adaptáciu a začlenenie sa  nováčikov do tímu sa odporúča:  

 pomôcť zvládnuť prvé dojmy, ako je predstavenie nováčika skupine a opačne 

 poskytnúť podporu skôr ako o ňu poţiada  

 zariadiť, aby sa cítil hodnotný (napríklad zapojením nováčika do firemných aktivít)  

 poskytnúť záţitok „ponorenia" (do osobností a kultúry novej skupiny) 

 komunikovať (moţnosť vyjadriť pocity, ponúknuť konštruktívne nápady a vysloviť 

obavy) 



 

                           Obr 3. Vývoj skupiny a formy riadenia skupiny 

               

Typy tímov 

1.  Produkčné tímy (tímy poskytujúce služby) 

Sú to tímy aktívne zapojené do výroby, produkcie a sluţieb. 

 tímy v pásovej výrobe, ktoré sa priamo zúčastňujú na výrobe produktu  

 programátorské tímy 

 tímy, ktoré sa starajú o údrţbu 

Znaky: 

o sú zostavené z pracovníkov pracujúcich na plný úväzok 

o väčšinou sa riadia samy, nezávisle na organizácii 

o manaţér tímu je zároveň spojovacím článkom medzi tímom a zvyškom organizácie 

 

2. Realizačné tímy, vyjednávacie tímy 

Tím zloţený z vysoko špecializovaných odborníkov, ktorí vytvárajú tím za účelom splnenia 

odbornej úlohy, kde rola kaţdého člena je jasne definovaná. 

 chirurgické tímy  

 športové tímy  

 hudobné skupiny  

čas 

miera priamej 

podpory (orientácia 

na ľudí a procesy) 

miera priamej kontroly 

(orientácia na výkony a výsledky) 

  veľká 

 malá 

 veľká 

malá 

1. fáza 

2. fáza 

fázefáz

e   1. fáze 

3. fáza 

4. fáza 



 posádka pilotnej kabíny 

Znaky: 

o úplná orientácia na spoločnú úlohu 

o kaţdý člen má schopnosti, ktorými sa podieľa na úspešnom splnení úlohy 

o riešenie zloţitých, niekedy nepredvídateľných úloh 

o manaţér tímu určuje úlohu, či misiu, ktorú má tím plniť, jeho úlohou je predovšetkým 

koordinovať jeho činnosť a sledovať načasovanie 

 

3. Projektové a vývojové tímy 

Sú to tímy vyvíjajúce nový produkt, výskumné a projektové tímy. Pracujú v oveľa dlhšom 

časovom rozpätí ako predchádzajúce typy skupín. 

Znaky: 

o zostavené za účelom jediného projektu a po jeho ukončení sa členovia rozchádzajú 

o skladajú sa z vysoko technicky a odborne špecializovaných ľudí z rôznych odborov 

o organizujú svoju činnosť vo vnútri tímu a sú relatívne nezávislé   

 

4. Poradenské tímy 

Plnia rolu poradcu v otázkach organizácie práce a rozhodovania. Môţe ísť o tímy 

pozostávajúce z členov najvyššieho manaţmentu.  

 špecializované poradenské tímy  

 tímy kontroly kvality  

 

Vzhľadom na rozšírenosť tímov, ktoré sa zaoberajú vývojom softvéru, uvádzame tento typ 

tímov podrobnejšie.  

 

Tímy pre vývoj softvéru 

Vo všeobecnosti existuje mnoho prístupov a pohľadov na skladbu tímov v softvérovom 

inţinierstve. V súčasnosti sa do popredia dostáva tzv. agilný prístup vývoja softvéru oproti 

klasickým prístupom. Od tohto prístupu sa odvíja aj štruktúra tímov a rolí v ňom. 

Projektový manažér je osobou v tíme, ktorá kontroluje celý priebeh vývoja softvéru v podaní 

zvyšku tímu. Jeho úlohou je viesť celý tím počas celého vývoja. Súčasne prihliada na 

dodrţiavanie časového plánu a  rozpočtu projektu. Predpokladom pre projektového manaţéra 

je schopnosť samoorganizácie práce a súčasne schopnosť organizovať iných.  

Biznis analytik je člen tímu, ktorého hlavnou úlohou je kontakt so zákazníkom. Je to člen 

tímu, ktorý najlepšie rozumie jeho potrebám. Z tejto pozície je potom schopný analyzovať 

poţiadavky zákazníka a tlmočiť ich celému tímu. Biznis analytik určuje stratégiu vývoja, píše 

(spravuje) projektovú dokumentáciu a de facto vedie projekt do úspešného konca. Vzhľadom 



k potrebe schopnosti komunikácie s tímom a súčasne so zákazníkom sú u tejto osoby 

nutnosťou technické, tvorivé a manaţérske schopnosti.  

Softvérový architekt predstavuje osobu s najväčším prehľadom na poli technológií v tíme. 

Vďaka tomu je schopný navrhovať architektúru výsledného softvéru, ktorá najlepšie 

vyjadruje potreby zákazníka. Softvérový architekt prijíma kritické rozhodnutia ohľadom 

zvolených technológií, samotnej architektúry a tak pod.  

Dizajnér. Člen tímu zodpovedný za celkový vzhľad výsledného riešenia so zreteľom na 

poţiadavky zákazníka. Častokrát sa jedná o dizajnéra v uţšom slova zmysle, „osoba, ktorá 

kreslí”. V ideálnom prípade je to človek, ktorý má aj technické znalosti a je schopný svoj 

grafický návrh aj čiastočne implementovať.  

Softvérový inžinier predstavuje rolu v tíme, ktorá je zodpovedná za vývoj aplikácie 

(implementáciu). Od tohto člena sa očakáva, ţe je expertom v niekoľkých disciplínach 

(technológiách).  

Tester. Osoba, ktorá počas celého vývoja vykonáva testovanie produktu. Musí poznať rôzne 

prístupy v testovaní - z pohľadu pouţívateľa a taktieţ z pohľadu vývojárov, táto pozícia 

vyţaduje aj istú dávku trpezlivosti pri práci.  

Agilný tím 

Pri agilnom prístupe vývoja softvéru existuje mnoho konkrétnych metodológií. Všetky je 

moţné charakterizovať niekoľkými spoločnými znakmi:  

 orientácia na dodanie hodnotného produktu 

 agilita - zmeny v poţiadavkách počas procesu sú vítané, tím sa prispôsobí 

 produkt je dodávaný s postupne rastúcou funkcionalitou v cykloch    

o špecifikácia vzniká postupne, produkt „rastie” s časom 

 orientácia na tím: 

o motivácia členov tímu tým, ţe je im umoţnené robiť to, čo vedia najlepšie, tvorivé 

prostredie 

o preferovaná osobná komunikácia medzi členmi tímu 

o samoorganizácia tímu 

o sebareflexia a vylepšovanie postupov 

 jednoduchosť a účelnosť - reálne zameranie na skutočné potreby zákazníka 

 

Ako najznámejšia sa uvádza metodológia SCRUM. Táto metodológia definuje niekoľko 

základných tímových rolí. 

Charakteristika SCRUM tímu 

Scrum tím pozostáva z niekoľkých rol. Základné charakteristiky práce scrum tímu moţno 

zhrnúť:  

 tím pozostáva zo scrum mastra, product ownera a samotnéhu tímu vývojárov 

 celý tím spolu pravidelne komunikuje: 

o krátke ranné mítingy 



o plánovacie mítingy 

o retrospektívne mítingy 

 tím vývojárov pozostáva z ľudí všestranného zamerania, dôraz je kladený  na to, aby 

čím viac vedomostí bolo zdieľaných naprieč celým tímom 

Roly v SCRUM tíme 

Scrum master predstavuje člena tímu, ktorý zodpovedá za dodrţiavanie metodológie v celom 

tíme, počas celého procesu vývoja. Nemusí a zvyčajne sa ani nepodieľa na samotnej práci a 

ani nemusí rozumieť doméne produktu.  

Product owner (vlastník produktu). Ide o člena tímu, ktorého úlohou je komunikácia so 

zákazníkom a tímom. Najdôleţitejším výstupom jeho práce pre tím je ucelený, utriedený  

(podľa priorít) zoznam poţiadaviek, tieto sú pre tím pravidelne aktualizované. Musia byť v 

podobe jasných prípadov pouţitia. Product owner však tímu nediktuje ako ma dané úlohy 

riešiť. Ani v prípade, ak niektoré úlohy majú rovnakú prioritu, nediktuje tímu ani poradie ich 

implementácie.  

Tím vývojárov je základná zloţka scrum tímu. Tento tím má ambíciu byť homogénnym, ale 

nie na úkor výkonnosti. Je samoorganizovaný a efektívny. Pokiaľ niektorí z jeho členov 

vyniká v konkrétnej oblasti, sú jeho sluţby maximálne vyuţívané. Neustále však dochádza k 

výmene informácií, čím sa celý tím obohacuje.  To má za následok vyššiu efektivitu a aj 

celkovo lepšiu schopnosť tímu reagovať na problémy.   

 

Technické prostriedky pre tímovú prácu pri tvorbu softvéru  

Kolaboratívny softvér alebo tieţ groupware zahŕňa počítačový softvér pomáhajúci skupine 

ľudí pri tvorbe spoločného diela alebo projektu. Jeho cieľom je umoţniť dvom alebo 

viacerým ľuďom navzájom spolupracovať.  

Tieto formy spolupráce podľa sú: 

 komunikácia, ktorej cieľom je umoţniť posielanie správ, súborov, dát a dokumentov a 

tým umoţniť zdieľanie informácií 

 konferencia, ktorá tieţ sprostredkúva zdieľanie informácií, ale v oveľa interaktívnejšej 

forme    

 koordinácia, ktorá umoţňuje rozvrhovanie, plánovanie a riadenie tímových aktivít. 

Zmyslom koordinácie je organizácia vzájomne závislej práce smerujúcej k spoločnému cieľu 

Medzi prostriedky umoţňujúce komunikáciu patrí napríklad elektronická pošta (e-mail), 

synchrónne konferencie (chat), asynchrónne konferencie (fórum), wiki stránky, pri vývoji 

softvéru sú najdôleţitejšími, systémami pre správu zdrojových kódov (SVN/subversioning, 

Git).  

K prostriedkom kolaboračného manaţmentu (koordinácie) patria napríklad elektronické 

kalendáre umoţňujúce plánovanie udalostí a automatickú notifikáciu a pripomienkovanie 

ostatným členom tímu. Projektové manaţérske systémy, ktoré umoţňujú plánovanie, 



sledovanie a vizualizáciu priebehu projektu počas práce na ňom, znalostné manaţérske 

systémy umoţňujúce zobrazenie informácií v rôznych podobách atď.  

Medzi známe príklady kolaboračného softvéru moţno zaradiť  sadu aplikácií Google Apps od 

spoločnosti Google, ako napr. Google Docs, Groups, Calendar a iné. Sluţba Google Docs 

umoţňuje simultánnu editáciu dokumentov desiatkam uţívateľov súčasne. K často 

pouţívaným open source systémom správy zdrojových kódov patrí napríklad GitHub, ktorý 

naviac ponúka veľké moţnosti komunikácie v tíme pomocou projektového fóra, wiki, 

vlastného systému správ a reportovania chýb.  

 

 

3 Štruktúra tímu – pojem, zložky: ciele, hodnoty, motivácia v tíme  

Veľkosť tímu skupiny 

Na prvom mieste by mala byť vţdy efektívnosť a nie veľkosť tímu. S veľkosťou tímu tak 

môţu narastať problémy, pretoţe vo veľkom tíme okrem klesajúcej efektivity sa často vynorí 

problém s pocitom spolunáleţitosti jednotlivcov. Zniţuje sa moţnosť jednotlivca výrazne 

prispieť, byť efektívny. S rastom skupiny sa zniţuje aj dôvera.  

Pre vytvorenie skupiny správnej veľkosti sa odporúča:  

 zmenšiť svoje skupiny (udrţovať veľkosť skupín do 10 členov, v prípade potreby jej 

     reorganizácia do menších jednotiek)  

 pouţite prístupu  „záloţných členov" (záloţný zdroj v inej skupine na základe záujmov  

     jednotlivých členov) 

 prerozdelenie tímu na menšie (podľa uţšej špecifikácie)  

Pracovná motivácia 

Pre efektívne fungovanie tímu jedným z kľúčových predpokladov je  motivácia. Správna 

motivácia je zameraná na podávanie efektívneho pracovného výkonu, na poţadované 

pracovné správanie, na správanie odpovedajúce potrebám pracoviska a cieľom organizácie.  

Za základné predpoklady a podmienky efektívneho pracovného výkonu v tíme 

považujeme najmä:   

 znalosť cieľa   

 vedomosti, zručnosti prípadne skúsenosti 

 vytvorenie predpokladov, podmienok pre ich vyuţitie na poţadovaný výkon 

 vnútorná potreba podať očakávaný výkon, vôľa – úroveň motivácie  



 

Obr. 1 Vplyv základných predpokladov na výkon človeka 

 

Teória pracovnej motivácie hľadá princípy, zákonitostí, metódy a nástroje na to, ako účinne 

motivovať zamestnancov, ako ich podnecovať v ţiaducom pracovnom úsilí a ako ich 

efektívne viesť k dosahovaniu cieľov organizácie, tímu. 

Motivácia tímu  

Tímy sú väčšinou zloţené z rôznych typov osobností. Vyuţitím znalostí z rôznych 

psychologických disciplín, hlavne zo všeobecnej psychológie, z  analýzy osobnosti,  je moţné 

motiváciu „ušiť na mieru“ konkrétnym členom tímu.  

Jedným z cieľov tím lídrov je vyťaţiť z jedincov v tíme ale aj z tímu ako celku maximálny 

výkon a kvalitu výsledného produktu alebo procesu. K tomu musia byť členovia tímu správne 

motivovaní. Kloníme sa k názoru mnohých odborníkov, ţe motivácia je kľúčom k úspechu. 

Kaţdý jedinec je iný, preto na kaţdého môţe platiť iný spôsob motivácie. Niekto je 

dostatočne vnútorne motivovaný, iní potrebujú motiváciu vo forme vonkajších podnetov.  

Motiváciu definujeme ako súbor faktorov, ktoré vyvolávajú, udrţiavajú a usmerňujú 

psychickú aktivitu človeka. Motivácia predchádza kaţdej plánovanej činnosti.  

Poznáme tieto základné typy motivácie:  

 vnútorná motivácia  chápe sa ako stav, ktorým sa jedinec rozhodne  niečo 

robiť alebo niečomu sa učiť pre vlastné uspokojenie, pre vlastný záţitok. Základom je 

dobrovoľnosť, ktorá prináša napríklad radosť z práce, z konkrétneho zamerania činnosti 

 vonkajšia motivácia - ak vnútorná motivácia nie je dostačujúca, je moţné 

motivovať ľudí pomocou vonkajších stimulov, ako sú napríklad peniaze alebo iná 

hmotná odmena, pochvala, hrozba trestu a podobne  

 pozitívna motivácia - je zaloţená na odmene za lepšie výkony  

 negatívna motivácia - realizuje sa formou trestu alebo pokarhania 

Tímy majú fungovať ako celok.  

Nielen manaţér alebo tímový líder je v úlohe motivátora. Jednotliví členovia tímu sa motivujú 

navzájom. Motivácia má rôzne podoby, či uţ ide o istú rivalitu, konkurenciu v rámci tímu, 

alebo vzájomné cielené povzbudzovanie kolegov. Medzi najpouţívanejšími stimuly ako 

motivovať tím a spolupracovať sú materiálne odmeny, napríklad prisľúbené odmeny za 



projekt, získanie benefitov a pod. Podľa posledných prieskumov sa však ukazuje, ţe pre ľudí 

sa stáva veľmi dôleţitou potrebou aj kvalita medziľudských vzťahov. Dobrým spôsobom ako 

motivovať tím sú pravidelné stretnutia a diskusie v rámci tímu, pretoţe diskusia podnecuje 

vzájomnú komunikáciu, inovácie. Osobitným prípadom je teambuilding. 

Motivačné faktory 

 K aktívnemu posilneniu motivačných pohnútok radíme:  

 úspech – kaţdý má radosť z toho, keď niečo dosiahne. Počas pracovného dňa môţeme 

dosiahnuť viacero menších osobných uspokojení. Úspech je relatívny. Malé veci môţu 

byť veľmi dôleţité, a to je v poriadku v prípade, ak si ľudia tvoria svoje vlastné 

spôsoby uspokojenia. Podstatné je poskytnúť ľuďom vhodnú vzťahovú normu preto, 

aby mali s čím svoje úspechy porovnať. 

 uznanie - úspech je dôleţitý, predstavuje najväčšiu časť celkového pracovného 

uspokojenia. Uznanie výkonu je ešte dôleţitejšou časťou dobrej motivácie. To je pre 

tím lídra dôleţité poznať. Pokiaľ nie je v tíme dobrá organizácia a členovia tímu 

nemajú delegované úlohy, nemajú jasné ciele, v tom prípade úspech a vyjadrenie jeho 

uznania môţe byť veľmi zloţité. Uznanie výkonu môţe byť nízke a málo účinné. 

 ocenenie formou odmeny - kombinácia uznania a dosiahnutých výkonov je vhodnou 

príleţitosťou k hľadaniu materiálnej odmeny, ktorou môţe byť: 

o  firemné auto 

o  provízia  

o  finančná odmena 

o  pouţívanie sluţobného mobilu aj na súkromné účely 

o  podiel na zisku 

o  dovolenka navyše 

o  pohyblivá pracovná doba 

o  práca z domu 

o  rozdelenie pracovného úväzku 

 náplň práce - niektoré zamestnania motivujú ľudí viac ako iné. Ak je práca sama 

o sebe menej zaujímavá, neznamená to, ţe aj pracovné prostredie musí byť nudné. Aj 

menej atraktívna práca môţe byť atraktívnejšia, pokiaľ je v nej dobrá komunikácia a 

ľudia poznajú svoje miesto v spoločnosti a vedia, ţe aj ich práca je uţitočná a dôleţitá.  

 zodpovednosť - väčšina členov tímu prijíma zodpovednosť. Vkladajú do toho viac 

svojho „ja“. Ak majú členovia tímu zodpovednosť, váţia si ju a sú starostlivejší 

 možnosť kariérneho postupu -  súčasťou kariérneho postupu môţe byť aj prevzatie 

menších zodpovedností. Povýšenie je samozrejme motiváciou. 

 možnosť rastu - môţu existovať dva druhy postupu. Motivačná teória rozlišuje medzi 

povýšením/postupom a rastom. Prvý je postup v jednej spoločnosti a ten druhý 

predstavuje postup z jedného zamestnania do lepšieho. Dôleţité je vytvoriť perfektne 

fungujúci tím, udrţať si jeho členov a maximalizovať ich výkony tak dlho, ako to len 

bude moţné. 

 



Poznať individualitu členov tímu a vyuţívať cielenú, teda aj špecifickú motiváciu pre kaţdého 

člena patrí medzi najdôleţitejšie úlohy tím lídra. Nie je to len úloha, je to aj trochu umenia. 

Osobnosti v tíme a ich motivovanie 

Jednou z úloh tímových lídrov je motivovať členov tímu tak, aby potreba členov tímu kvalitne 

vykonať zadané úlohy bola čo najväčšia. Umením nie je motivovať ľudí k práci, ktorú majú 

radi, ale dokázať ich motivovať tak, aby mali radosť z vykonávania úloh, ktoré nepatria medzi 

ich obľúbené. Kloníme sa k názoru, ţe je vhodné, ba aţ ţiaduce, vyuţiť znalosti z analýzy 

osobností v tíme a kaţdého člena tímu motivovať presne tak, ako to vyţaduje typ jeho 

osobnosti. 

Na to aby bolo moţné motivovať kaţdého člena tímu individuálne, je potrebné poznať typ 

osobnosti daného človeka.  

Mayers-Briggsovej  (2014) systém klasifikácie osobností rozdeľuje charaktery ľudí do tried 

na základe 4 dichotómií:   

1. Spoločenský postoj - jedinec môţe byť extrovert alebo introvert. Introverti sú 

mlčanliví a preferujú samostatnú prácu. Extroverti naopak radi spolupracujú s ľuďmi. 

Interakcia s ľuďmi introvertov vyčerpáva a extrovertov dopĺňa energiou a elánom. Pre 

extroverta je vhodnou motiváciou moţnosť podeliť sa s výsledkami svojej práce s 

ostatnými, prípadne verejná pochvala a podobne. Pre introverta môţe tento typ 

motivácie pôsobiť motivujúco, ale skôr ako negatívna motivácia spojená so stresom z 

prezentácie výsledkov pred ľuďmi. Introvertovi viac vyhovuje a motivuje ho moţnosť 

pracovať samostatne.  

2. Získavanie informácií - pozorovanie zmyslami alebo intuícia. Pozorujúci človek 

preferuje hmatateľné výsledky, je detailista a cení si informácie zaloţené na 

skutočných faktoch. Intuitívny človek vidí fakty ako podklady pre koncepty a zvykne 

mať väčšiu fantáziu. Pre motivovanie intuitívneho človeka je vhodné dať mu väčšiu 

moţnosť uplatniť svoje kreatívne myslenie. Pozorujúceho človeka by mohla 

motivovať moţnosť optimalizácie riešení, kde má moţnosť pozorovať zmeny po 

vylepšení riešenia.  

3. Rozhodovanie - myslenie alebo cítenie. Mysliaci človek má rád poriadok. Je kriticky 

mysliaci, rozhoduje sa na základe logického usudzovania a objektívneho zváţenia 

situácie. Cítiaci človek sa rozhoduje skôr na základe osobného zváţenia situácie a 

svojich osobných hodnôt.  

4. Vnímanie okolia - usudzovanie alebo vnímanie. Usudzujúce osoby majú rady 

organizovanú prácu. Plánujú dopredu a preferujú uzávierky, aby sa vyhli stresom na 

poslednú chvíľu. Inklinujú k stanovovaniu termínov. Vnímajúce osoby sú flexibilné, 

preferujú spontánnosť a nechávajú veci otvorené v očakávaní lepších príleţitostí. 

Termíny vnímajú ako smernice a sú motivovaní tlakom. 



Vlastnosti ľudí v tíme a ich motivovanie  

Okrem vlastností špecifických pre jednotlivé roly v tíme majú členovia tímu spoločné 

rovnaké vlastnosti charakteristické pre ľudí pracujúcich v rôznych oblastiach, napríklad  v 

oblasti informačných technológií.  

1. Vlastnosti jedinca – je potrebné  zabezpečiť splnenie základných potrieb človeka, aţ 

potom moţno ľudí motivovať k vyšším cieľom.  

2. Vlastnosti zamestnanca - v rôznych oblastiach majú jedinci často spoločné 

charakterové vlastnosti, črty osobnosti, často sú silno vnútorne motivovaní.  

3. Vlastnosti vyplývajúce z roly v tíme – na kaţdú pozíciu v tíme sa hodí iný typ 

osobnosti.  

4. Individuálne vlastnosti – pri konkrétnych ľuďoch je dôleţité zohľadniť špecifické 

poţiadavky a nároky, ktoré vyplývajú napríklad z ich rasy, národnosti a iných 

kultúrnych odlišností.  

Riadený vývoj tímu
 

Ideálny tím je zloţený z členov, ktorí sa vzájomne dopĺňajú v oblasti osobnostnej aj odbornej. 

Vedúca osobnosť, tím líder, má moţnosť vývoj skupiny a jej premenu na tím zámerne 

stimulovať a regulovať a to hlavne tým, ţe v kaţdej fáze vývoja zvolí primerané metódy 

riadenia.  Pritom by mal dostatočne poznať individuálne charakteristiky a schopnosti 

potenciálnych členov tímu. Dochádza tak k rýchlejšiemu posunu od direktívneho 

k synergickému riadeniu a môţe to viesť tieţ k delegovaniu mnohých riadiacich právomocí na 

členov tímu. Tento proces premien riadiacich štýlov, ktorý sprevádza premenu skupiny na 

zohratý tím, je moţné znázorniť modelom situačného vedenia. 

Model znázorňuje vývoj tímu v súvislosti so zmenami k prístupu riadenia pomocou štyroch 

fáz: 

 fáza direktívna - vedúca osobnosť ešte len spoznáva skupinu a objasňuje jej svoje 

predstavy, jasne definuje úlohy, vysvetľuje postupy a kontroluje výsledky 

  fáza argumentatívna -  tím líder objasňuje ciele a pouţitie postupov potrebných 

k ich dosahovaniu. Snaţí sa pomáhať a získať pochopenie a súhlas 

  fáza participatívna - tím líder začína delegovať rozhodovanie na členov tímu, 

zvyšuje ich motiváciu a preto vystupuje ako ich aktívny priaznivec 

  fáza delegatívna - tím líder prenecháva tímu zodpovednosť za výsledky a proces, 

nekontroluje priebeh procesu, preto pripomína správaním klienta, ktorý zadal svojmu 

tímu zákazku. 

 

Pre účinnosť tohto procesu je potrebné aj dodrţanie postupnosti jednotlivých fáz.  

 

 



4 Pozícia, status, tímové roly, konflikty rolí 

Človek je sociálny tvor, to znamená, ţe tým, čím sa v ţivote stáva, je do istej miery spôsobené 

aj skutočnosťou, ţe je členom mnohých sociálnych skupín. Vo všetkých sociálnych skupinách 

k základným charakteristikám patrí pozícia, rola a status.   

Postavenie alebo zaradenie člena v tíme (skupine) je závislé na hodnotení iných členov. 

Pozíciu by sme mohli definovať aj ako spoločenskú funkciu v tíme.  

 

Pričom môţe ísť o pozície: 

 formálne  

 neformálne  

 

Neformálna pozícia je určená úrovňou sociálnej akceptácie a je výrazom ocenenia/ 

neocenenia – pričom môţe ísť o pozíciu hviezdy, outsidera, radového člena. Môţeme sa stať 

členmi viacerých skupín a teda zaujať v kaţdej inú pozíciu. Pozícia je spätá s určitou rolou a 

z pozície sa odvíjajú určité očakávania vzhľadom na správanie. 

Pozícia veľmi úzko súvisí s uspokojením členstva v skupine (sebaistota, istota v sociálnych 

vzťahoch). Ten, kto sa teší z uznania ostatných, má pocit bezpečia, istoty, dôveruje kolegom, 

správa sa nenútene. Je aktívny, spravidla pracuje vytrvale, produktívne a uvoľnene. 

Nepopulárny člen tímu zasa naopak sa cíti v skupine cudzo, neisto, je precitlivený, agresívny, 

nepriateľský. Na to, aby si získal uznanie ostatných ľudí niekedy pouţíva hrozby, vydieranie, 

správa sa vyzývavo, usiluje sa upútať pozornosť atď. 

Popularita respektíve nepopularita v tíme je pomerne trvalým javom. Ak sa niekto v tíme 

stane nepopulárnym môţe byť niekedy ťaţké pritiahnuť ľudí na svoju stranu. 

 

Status je relatívna sociálna pozícia v skupine. 

Status je odlišný v rôznych skupinách, udeľuje ho skupina.  

Status určitej formálnej pozície určuje miera vplyvu, moci. Býva zdôraznený vonkajšími 

znakmi - uniforma, tituly, pridelenie sekretárky, auta, vlastná kancelária.  

Status určitej neformálnej pozície určuje miera obľuby, miera uspokojovania potrieb členov, 

rozhodujú interpersonálne charakteristiky. 

 

Potreba mať určitú pozíciu alebo status je významný motivačný činiteľ. Skupiny s ustálenou, 

ujasnenou hierarchiou pozícií sú úspešnejšie, uspokojujúcejšie pre členov a taktieţ pre 

manaţment.  

Ľudia s reálnym sebaakceptovaním a sebavedomím nemajú potrebu robiť na ostatných dojem  

súperením. Reálne dokáţu zhodnotiť seba a svoje schopnosti a nemajú záujem zvyšovať si 

sebavedomie predvádzaním sa.  

Osoby obklopené spolupracovníkmi s vyšším statusom sa snaţia ochrániť si vlastný status. Aj 

osoby s vysokým statusom, ktoré si nie sú isté svojim postavením alebo sa domnievajú, ţe im 

nie je prejavovaný dostatočný rešpekt, sa môţu uchyľovať k rôznych „taktikám“ slúţiacim 

k demonštrácii moci, statusu napr. blokovať návrhy. 

 



Väčšina ľudí si spája status s prestíţou ţivotného štýlu, vzdelania alebo povolania danej 

osoby. Podľa sociológov status opisuje postavenie človeka v určitom prostredí. Všetci máme 

niekoľko statusov a s nimi spojených rolí.  

Člen v sociálnej skupine môţe mať viac statusov a rôznych rolí, ktoré umoţňujú predvídať 

vzájomné očakávania. Pre jedinca je však beţné, ţe má niekoľko prekrývajúcich sa statusov a 

rolí. Pritom sa očakáva, ţe v nich bude mať inú rolu a bude schopný medzi nimi okamţite 

prepínať. Napríklad vo firemnom prostredí vedúci tímu môţe byť zároveň aj šéfom 

spoločnosti atď. 

Spoločnosť rozhoduje o tom, čo sa povaţuje za vhodné správanie pre danú rolu pre rôzne 

statusy.  

  

pozícia z hľadiska  

interakčných rysov 

osobnosti 

pozícia z hľadiska  

sociálnej príťažlivosti 

pozícia podľa  

osobnej moci 

 

1. vodca - aktívny, schopný 

riešiť problémy skupiny, 

atraktívny 

 vysoké formálne 

postavenie (riaditeľ 

školy, hovorca triedy),  

 osoba s najvyšším 

vplyvom na členov,  

  najpreferovanejšia osoba 

 formálny (dosadený, 

menovaný) 

 neformálny (na základe 

interakcie, vzťahov, 

osobných vlastností., 

nadobudnutej autority) 

2. špecialista na riešenie 

úloh - aktívny, schopný, 

málo atraktívny 

3. sociálny špecialista – 

„mama“, atraktívny, málo 

aktívny, málo schopný 

4. hyperaktívny 

5. pasívny (často obetný 

baránok) 

1. populárne osoby (pre 

väčšinu príťaţliví) 

2. obľúbené osoby (pre 

mnohých príťaţliví) 

3. akceptované osoby 

(preferujú len niektorí) 

4. trpené osoby (preferuje 

len málo členov) 

5. mimostojace osoby 

(nepreferuje nikto) 

6. vytlačované osoby 

(odmietaní) 

7. prehliadané osoby (rady 

by sa uplatnili, ale nevedia 

sa v skupine presadiť, 

skupina ich prehliada) 

1. vodcovia, dominujúci 

 

2. aktívni členovia – 

pomocník 

3. závislí, súputníci 

4. pasívni - slabá identita 

5. periférni 

6. oponent 

 

Obr. 5 Pozície v sociálnych skupinách  



Rola je úloha, ktorú spoločnosť očakáva, ţe ju budeme napĺňať. Rola je súbor noriem, hodnôt, 

správania a osobnostných charakteristík spojených so statusom. Jedná sa o správanie sa člena 

tímu k ostatným, o jeho prístup k riešeniu problémov a jeho typické postoje pri plnení úloh.  

V tímoch a skupinách ľudí roly prirodzene vznikajú alebo sú určované formálne. Prvé 

formálne role sa vyvinuli z neformálnych. V minulosti tak vznikli napríklad modely „náčelník 

- členovia tlupy“ apod. Novodobé tímy sa vracajú k takémuto jednoduchému modelu vedúci – 

členovia, ale môţu mať aj zloţitejšiu podobu, napríklad vedúci – facilitátor – členovia. Dnes 

taktieţ často prebieha práca za účasti externých konzultantov, ktorí prinášajú znalosti teórie 

procesov a úspešných riešení v iných firmách. Interní zamestnanci prinášajú znalosti firmy, 

produktov a trhu. 

V určitých typoch tímov môţu jednotlivci okrem svojich formálnych rolí mať aj rôzne 

neformálne roly. Aj v malých tímoch môţu vzniknúť vzájomne sa doplňujúce roly, napr. 

autor nápadu a jeho oponent, tvorca tímovej pohody a nemilosrdný motor výkonnosti. Pre 

tieto neformálne roly vzniklo niekoľko klasifikácií. Medzi jednoduché rozdelenie patrí: 

mysliteľ (obstaráva nápady), hýbateľ (podnecuje k výkonu) a zabezpečovateľ pohody v tíme.  

K nim môţeme pridať rolu riaditeľa, ktorý koordinuje činnosť ostatných.  

 

Tímové roly 

Aby sme mohli hovoriť o tíme, jeho súčasťou musia byť aspoň traja ľudia, ktorí pracujú na 

spoločnom cieli. Kaţdý z nich zastáva špecifickú rolu tak, aby sa spoluprácou dosiahol 

spoločný cieľ. Pre  správne fungovaniu tímu sú potrebné dôleţité faktory, od vhodného 

a jasného stanovenia cieľov, atmosféry, dobré (efektívne) vedenie tímu, organizácie práce, 

dostatočnú motiváciu, spokojnosť členov tímu, aţ po optimálnu veľkosť a flexibilitu tímu 

a obsadenie kľúčových rolí.  

Tímová rola je spôsob, akým sa jedinec zapája do spolupráce s inými ľuďmi. Rozdelení 

tímových rolí je mnoho, medzi najznámejšie patrí delenie podľa M. Belbina, ktoré vytvoril na 

základe pozorovania a porovnávania fungujúcich a menej fungujúcich tímov.  

Podľa Belbina tím dobre funguje, ak má zastúpených 9 rolí:   

1) realizátor  (implementer) 

2) koordinátor  (coordinator) 

3) formovač  (shaper) 

4) inovátor  (planter) 

5) hľadač zdrojov (resource investigator) 

6) pozorovateľ  (monitor - evaluator) 

7) tímový hráč  (teamworker) 

8) dokončovateľ  (completer - finisher) 

9) špecialista  (specialist)  

 

Realizátor je prakticky orientovaný. Jeho základným prínosom je realizovanie a uskutočnenie 



nápadov v praxi. Mal by byť organizátorom, zodpovedným za praktické kroky po tom, ako sa 

tím dohodol na nejakom postupe. Vytvára koncepciu, stratégiu a praktickú realizáciu nápadov, 

je silou pri zavádzaní akcií. 

Koordinátor je vodca tímu. Stavia na prednostiach jednotlivých členov, vie, kde sú tímové 

silné a slabé stránky. Uisťuje sa, ţe schopnosti kaţdého člena sú plne vyuţité, ţe kaţdý má 

uţitočnú rolu v tíme a pracuje. Má citlivý prístup k členom tímu, vyhýba sa neefektívnym 

krokom a vie vyzdvihnúť zásadné silné stránky jedinca.  

Formovač prináša do tímu veľa vnútornej energie, povzbudzuje pri prekonávaní prekáţok. Je 

nadchnutý myšlienkou a stáva sa motorom činnosti. Prijíma výzvy, je dynamický, darí sa mu 

pod tlakom. Zabezpečuje, ţe rozprávanie sa zmení na hodnotné konanie. Silná, cieľavedomá 

osobnosť. Partnerov usmerňuje k efektívnym riešeniam úloh.  

Inovátor je tvorivá zloţka tímu. Keď je potrebné dokáţe  priniesť nové nápady, alebo prispieť 

do diskusie niečím neočakávaným, je rad na ňom. Navrhuje riešenia pre zvyšok tímu. Je 

nápaditý, preto je schopný vidieť nové aspekty a riešiť problémy novými metódami. 

Hľadač zdrojov nadšene víta všetko nové a je nesmierne zvedavý. Jeho vlastné myšlienky nie 

sú aţ také originálne, jeho silnou stránkou je rozvíjanie myšlienok ostatných členov tímu. Je 

extrovertný, komunikatívny, nadväzuje kontakty, ktoré môţu byť v budúcnosti uţitočné, vedie 

rokovania s inými skupinami. Často býva príliš optimistický a skoro stráca entuziazmus. Je 

pohyblivá osoba, ktorá má rozsiahle osobné vzťahy a vie uzatvárať kontakty. 

Pozorovateľ je tichý, konzervatívnejší a odmeranejší. Myslí kriticky a často zvaţuje 

efektívnosť nápadov. Hodnotí myšlienky a nápady tak, aby tím vedel prijať lepšie riešenie. 

Jeho postrehy sú cenné, je dôleţitý pri plánovaní. 

Tímový hráč si zakladá na medziľudských vzťahoch. Pôsobí priateľsky a vytvára dobrú 

atmosféru. Podporuje členov skupiny v ich silných stránkach, zlepšuje komunikáciu, je 

diplomatom skupiny.  

Dokončovateľ sa sústreďuje na detaily. Podrobnosti dotiahne do úplnej dokonalosti. 

Zabezpečuje, ţe tím sa vyvaruje chýb, dáva pozor, aby sa termíny stihli načas a aby výsledná 

práca tímu bola na čo najvyššej úrovni, zodpovedá za to, aby v práci neboli chyby 

a nedostatky. 

Špecialista je skutočný odborník vo svojej oblasti. Dodáva odbornú úroveň, výsledky jeho 

práce dodávajú prestíţ tímu. Nezaujíma sa o ostatných členov tímu, často sa nepovaţuje sa 

súčasť tímu, je s ním ťaţká komunikácia  

 

Tabuľka 1 Tímové roly 

TYP Typické rysy Silné stránky 
Prijateľné slabé 

stránky 



REALIZÁTOR 

 

stabilná osobnosť, 

disciplinovaný, 

spoľahlivý, praktický 

premieňa nápady na 

činy, dobré 

organizačné 

schopnosti, 

predvídavosť, 

svedomitý 

nepruţný, nemá 

predstavivosť, pedant, 

občas neflexibilný, 

podriaďuje sa iným 

KOORDINÁTOR 

 

sebaistý, pokojný, 

ovládajúci sa, 

extrovert s nízkou 

úrovňou úzkosti 

cieľavedomý, nadšený, 

sebaistý, zrelá 

osobnosť, 

zmierlivý, vzbudzuje 

dôveru, nestranný 

nesúťaţivý, nie príliš 

energický, ignoruje 

detaily a protokol, 

hlava v oblakoch 

TVORCA 

 

otvorený, extrovert 

s vysokou úrovňou 

úzkosti, dynamický 

zjednocuje názory, 

hľadá výzvy, 

prekonáva prekáţky, 

húţevnatý 

autoritatívny, 

podráţdený, prehnane 

úzkostlivý, netrpezlivý 

INOVÁTOR  

 

individualista, 

neortodoxný, 

dominantný, ale 

napriek tomu 

introvert 

nevypočítateľný, 

kreatívny, záblesky 

génia, intuitívny, 

predstavivosť, 

inovatívny 

samotár, náladový, 

nepraktický, hlava 

v oblakoch, 

nedodrţiava protokol 

 

HĽADAČ ZDROJOV 

extrovert s nízkou 

úrovňou úzkosti, 

nadšený, pohotový 

otvorený, 

komunikatívny, 

spoločenský, zvedavý, 

vyuţíva príleţitosti 

náladový, netrpezlivý, 

stratí záujem, keď 

pominie prvé nadšenie 

POZOROVATEĽ 

 

inteligentný, introvert 

s nízkou úrovňou 

úzkosti 

analytik, bystrý, 

nestranný, diskrétny, 

obozretný, globálny 

pohľad 

nedostatok schopnosti 

a nadšenia inšpirovať 

ostatných, príliš 

kritický, neprístupný 

TÍMOVÝ 

PRACOVNÍK 

extrovert s nízkou 

úrovňou úzkosti, 

mierny, priateľský, 

citlivý 

komunikatívny, 

podpora tímového 

ducha, vzbudzuje 

dôveru, otvorený, 

druţný 

nerozhodný, ľahko 

ovplyvniteľný, 

nesúťaţivý, 

podriaďuje sa iným 

DOKONČOVATEĽ 

 

úzkostlivý introvert, 

disciplinovaný, 

svedomitý 

pozorný k detailom, 

perfekcionista, horlivý, 

starostlivý aţ 

úzkostlivý 

nerád deleguje, obavy 

na nesprávnom 

mieste, pedant 

ŠPECIALISTA 
výnimočné vedomosti 

a schopnosti 

zapálený pre prácu, 

prioritou je dosiahnuť 

profesionálnu úroveň 

úzko špecializovaný, 

problémy 

s komunikáciou 

 



5 Výber členov, faktory tvoriace klímu v tíme   

 

Tvorba tímu 

Ľudia sú pre efektivitu tímovej práce najdôleţitejší. Preto je kladený dôraz na manaţment 

ľudských zdrojov, ktorého úlohou je správne identifikovať typy ľudí a následne im priradiť 

vhodnú rolu tak, aby to viedlo k uspokojenie zadávateľa projektu, ako aj členov tímu.  

Rozdelenie rolí v tíme pozostáva z dvoch prístupov,  z  formálneho a neformálneho. Formálny 

prístup je definovaný štandardným procesom pri delení rolí v tíme. Druhý, neformálny 

prístup, je zaloţený na vzájomnej interakcii medzi členmi tímu, na ich charakteristických 

vlastnostiach.  

Oba tieto prístupy sa prelínajú, je potrebné nájsť správnu rovnováhu medzi nimi tak, aby 

výsledkom bol úspešný a silný tím.  

Proces priraďovania rolí v tíme jednotlivým členom je proces trojúrovňový,  pozostáva 

z nasledujúcich častí:  

 charakteristika individuality - ide o identifikovanie schopností jednotlivcov, 

priradenie typu osobností 

 definovanie rolí – ide o  identifikovanie poţiadaviek  potrebných pre vykonanie danej 

úlohy  

 priradenie - vytvorenie spojení, ktoré najlepšie pokrývajú potreby s potenciálom osôb 

Osobitným prípadom je výber nového člena tímu a jeho adaptácia. Zmeny v situácii 

pracovných miest patria medzi významné ţivotné udalosti a sú umiestnené relatívne vysoko 

na škále sociálneho znovuprispôsobenia. Nové pracovisko je dôsledkom zmeny pracovného 

miesta alebo ide o nástup do prvej práce. Pre kaţdého jedinca je nové pracovisko istým 

druhom zvýšenej záťaţe, alebo stresu, ktoré sa viaţu na adaptáciu. Ide v nej hlavne o zţitie sa 

s novými pravidlami, zoznámenie sa s novými a neznámymi ľuďmi, učenie sa prípadným 

novým normám správania a pravidlám spoločnosti. Preto adaptácia na nové pracovisko (nový 

tím) pre mnohých predstavuje náročnú situáciu, ktorá môţe spôsobiť stres. Obsahom procesu 

adaptácie je proces zoznámenia sa zamestnancov s činnosťou  organizácie, tímu a zmene ich 

správania v súlade s poţiadavkami nového pracovného prostredia.  

Pre skrátenie procesu adaptácie a poskytnutie pomoci zamestnancovi začať pracovať s 

maximálnou  efektivitou čo najskôr, vedenia spoločnosti jej venujú primeranú pozornosť. 

Medzi charakteristické správanie nových zamestnancov patrí: 

1.  hľadanie informácií  

2.  vyhľadávanie spätnej väzby  

3.  budovanie vzťahov  



 

Hľadanie informácií 

Noví zamestnanci sa snaţia vyhľadávať a čerpať nové informácie aktívnym alebo pasívnym 

spôsobom. Aktívne kladú otázky, ktoré sa týkajú ich práce a spoločnosti. Pasívne sa učia 

pozorovaním iných zamestnancov pri práci, čítaním dokumentácie alebo recenzovaním práce 

iných.  

Pre dobrú adaptáciu je dobré mať mentora, ktorý by sa novému zamestnancovi venoval. Jeho 

úlohou je poskytovať  informácie, ktoré sú pre nového zamestnanca potrebné, zoznamovať ho 

s kultúrou vo firme a tým mu pomôcť aj budovať vzťahy medzi ostatnými kolegami.  

 

Vyhľadávanie spätnej väzby 

Pre nových zamestnancov je spätná väzba dôleţitá, pretoţe  aj pri naštudovaní problematiky 

môţu urobiť chybu. Takisto majú problém interpretovať pozitívne a negatívne reakcie od 

kolegov.  V práci sa môţe vyskytnúť aj situácia, kedy nadriadený, alebo kolegovia často krát 

nevedia dávať správnu, konštruktívnu spätnú väzbu. V tom prípade sa odporúča dohodnúť si a 

prediskutovať proces, ako dávať spätnú väzbu. Začína to otázkami: „Povedz mi čo funguje u 

teba?“ a „Povedz mi čo nefunguje?“  

 

Budovanie vzťahov 

Pre nového zamestnanca je dôleţité, aby sa snaţil socializovať a budovať priateľstvá v 

pracovnom prostredí. Noví zamestnanci by mali aktívne hľadať moţnosti ako konverzovať, 

neformálne sa stretnúť a vykonávať dobrovoľnú činnosť pre organizáciu. Neformálne 

stretnutia môţu byť napr. na obedňajšej prestávke.  

Budovanie vzťahov je veľmi dôleţité hlavne aj z hľadiska výkonu ale aj spokojnosti v 

pracovnom prostredí. Dobré vzťahy môţu tieto parametre výrazne zvýšiť. 

 Socializovať sa je moţné rôznymi spôsobmi.  

Van Maanen a Schein (2002) definovali rôzne taktiky socializácie:  

 

 kolektívna alebo individuálna 

 formálna alebo neformálna 

 systematická alebo náhodná 

 fixná alebo variabilná dĺţka tréningu 

 

V novom zamestnaní s novými úlohami zo začiatku nový člen tímu nemusí mať presný odhad 

času potrebného na splnenie danej úlohy. V takýchto prípadoch môţe byť vhodné pouţiť 

niekto princípy time-managementu: 

 nastaviť priority. 

 udrţiavať zoznam úloh (to-do list) 

 sledovať pokrok smerom k cieľom 

 byť si vedomý toho, koľko času sa venovalo rôznym úlohám 



Tieto procesy môţu mať inú dynamiku v prípadoch, ak sa jedná o prvé zamestnanie, alebo ide 

o jeho zmenu.  

Pre hladký proces adaptácie je dôleţité podľa A. J. Bernsteina (2009) vnímať spätnú väzbu.  

V jeho knihe „Am I The Only Sane One Working Here?“ tvrdí, ţe najlepším spôsobom ako 

vyjadriť úctu nejakej skupine, je počúvať ju. Tým sa preukazuje,  ţe si váţime skúsenosti 

a vedomosti skupiny a sme ochotní sa od nich učiť. Spätná väzba je pre hladký priebeh 

adaptácie a pracovnej pohody veľmi dôleţitá. V prípade, ţe ju nedostávame, by sme o ňu mali  

ţiadať. Opýtať sa tím lídra alebo kolegov „ako sa mi podľa vás darí“, „čím by som mohol 

podávať lepšie výkony“, „kde sú moje slabiny? “. Ďalšie dôvody zlyhania sú nasledovné: 

 23% jedincov zlyháva v dôsledku toho, ţe nevedia porozumieť a zvládať vlastné 

emócie a tieţ nedokáţu pochopiť emócie ostatných 

 17% zlyháva, lebo im chýba motivácia excelovať a dosiahnuť plný potenciál v 

danej práci 

 15% zlyháva, lebo majú zlý temperament pre prácu 

 iba 11% zlyháva z dôvodu chýbajúcich technických zručností. 

Okrem zistenia dostatočných informácií o spoločnosti a naučenia sa prijímať spätnú väzbu je 

ešte niekoľko ďalších odporúčaní ako lepšie zapadnúť do nového pracovného kolektívu: 

 priznanie si chýb 

 pýtať sa. Kolegom väčšinou nevadí ak majú niečo vysvetliť, ale môţu stratiť 

trpezlivosť, ak sa pýtate rovnakú vec stale dookola. 

 netreba zavádzať. Ak neviete niečo urobiť, spýtajte sa. 

Najväčšou výzvou nového zamestnanca v spoločnosti je pochopenie procesov spolupráce  

jednotlivých členov. Je dôleţité pochopiť, aké sú ich zodpovednosti, ale aj oblasti záujmu 

a osobnej situácie, ako je napr. rodinná situácia. Odporúča sa stále zdraviť zamestnancov, keď 

ich stretneme, pripojiť sa k obedu alebo ku káve, zúčastňovať sa spoločných udalostí akými 

sú napr. teambuildingy. Ostatní členovia, hlavne starší, ocenia, ak sa nový člen tímu 

dobrovoľne prihlási na úlohy, ktoré iní nechcú robiť. To ukáţe na ochotu platiť svoje  „dlhy“ 

v pozícii  nového jedinca v tíme. 

V procese začleňovania sa do nového tímu je veľmi dôleţité predchádzať konfliktom 

s kolegami. Na začiatku adaptácie je potrebné vyvarovať sa niekoľkým témam, ktoré môţu 

byť zdrojom konfliktu. Sú to nasledovné: 

 nekritizovať šéfa alebo firmu, aj keď to robia ostatní 

 nediskutovať o nevhodných témach 

 predchádzať kontroverzným témam, ktoré by sa mohli stať zdrojom konfliktov a 

nedorozumení 

 nerozširovať klebety 

Ďalší spôsob ako zapadnúť do kolektívu na pracovisku je vedieť preukázať svoje uznanie. 

Mali by sme poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli. Je dobré urobiť si z toho zvyk 

ţiaduceho spôsobu zaobchádzania s ľuďmi s rešpektom. Tento spôsob umoţňuje spoznávanie 



dôleţitých ľudí v organizácii. Rovnako pomáha získať priateľov na pozíciách niţšej úrovne. 

Pomocní zamestnanci tieţ predstavujú cenné osoby pre hladký spôsob adaptácie.  

 

6 Skupinové procedúry - metódy_riešenia problémov, konflikt 

a rozhodovanie  

Viacerí manaţéri, tím lídri, sú zameraní na rýchle rozhodnutia. Iní sa zameriavajú na rýchle 

interpretovanie údajov na základe ktorých vytvoria plán, ktorý môţe byť zaloţený na 

neadekvátnej interpretácii dát. Pri takýchto situáciách dochádza k chybným záverom, ktoré 

vedú k neţiaducim výsledkom. Na to aby sa manaţéri, tím lídri vyvarovali takýchto chýb, je 

potrebné vyuţívať schopnosti svojich zamestnancov a vyuţívať techniky, ktoré zniţujú riziko 

chýb na minimum.  

Podľa F. Bělohlávka (2008) môţeme techniky efektívneho riadenia rozdeliť podľa fáz práce 

na projekte takto:  

 Mapovanie situácie (myšlienková mapa) - v prvom rade je dôleţité urobiť prehľad 

o všetkých moţných problémoch  

 Definovanie problému (Occamová britva) - zo vzniknutého problému sa odstránia 

nadbytočné časti, s ktorými sa nemusíme zaoberať a môţeme tak jednoznačne 

definovať konkrétne otázky ku problému  

 Analýza situácie (analýza SWOT, diagram rybej kosti, relačný diagram) - analyzuje 

vzniknutý problém, zisťujú sa všetky moţné príčiny vzniku a súvislosti medzi nimi   

 Hľadanie riešenia (brainstorminig, brainwriting, falošné skupiny) - po zistení príčin 

vzniku problému sa hľadajú všetky moţné riešenia, z ktorých sa vyberú tie 

najvhodnejšie, ktoré sa na prvý pohľad javia ako reálne  

 Výber variant riešenia (viackriteriálne rozhodovanie) - na začiatku sa určia kritéria, na 

základe ktorých sa posúdi vhodnosť jednotlivých riešení a vyberie sa definitívne 

riešenie, ktoré malo najlepšie hodnotenie podľa daných kritérií 

 Plánovanie a realizácia (metóda ABC, kritická cesta) - definujú sa konkrétne opatrenia 

súvisiace s realizáciou riešenia problému, určí sa dôleţitosť a naliehavosť jednotlivých 

opatrení 

Pri väčšine metód je nevyhnutné stretnúť sa s pracovným tímom.  Aby tím pracoval 

efektívnejšie, musíme vytvoriť vhodné podmienky, čo znamená nájsť pokojné miesto na 

pracovisku, obmedziť rušivé vstupy a určiť vhodný čas. Na základe zloţitosti problému 

a efektívnosti pracovného tímu sa bude líšiť časové rozpätie riešenia problému pomocou 

jednotlivých metód (15 minút aţ niekoľko hodín).   

Veľkosť skupiny záleţí od veľkosti pracoviska a nie je vhodné niekoho z aktivity vyčleniť. 

Ideálna skupina sa skladá z 3 aţ 5 členov. V niektorých prípadoch je potrebné do riešenia 

zapojiť celú firmu. Ak je v tíme príliš veľa účastníkov, je vhodné tento tím rozdeliť na 

niekoľko parciálnych tímov, kde kaţdý tím bude samostatne vypracovávať určitú časť úlohy. 



Na spoločných stretnutiach kaţdý zástupca tímu prezentuje názory svojej skupiny, o ktorých 

sa diskutuje. Práca v menších skupinách je z hľadiska času a nákladov efektívnejšia.  

Medzi metódy efektívneho riadenia patria: 

Myšlienková mapa 

Myšlienková mapa predstavuje špecifický diagram, ktorý sa pouţíva na reprezentáciu 

myšlienok, úloh, slov alebo rôznych poznámok. Pouţívajú sa na vizualizáciu myšlienok, ktoré 

vytvoria štruktúru z hľadiska prvkov a vzťahov medzi nimi. Myšlienkové mapy je moţné 

vyuţívať širokospektrálne. Môţeme ich aplikovať v rôznych ľudských oblastiach napríklad 

pri riadení firmy, vo vzdelaní alebo pri nakupovaní atď.  

Na vytvorenie myšlienkovej mapy je potrebné zachovať určite body: 

 do stredu čistého papiera ktorý je orientovaný na šírku, sa zadá názov témy resp. 

problému, ktorý sa bude riešiť  

 pouţívaním obrázkov a symbolov sa zvyšuje kreativita a pozitívne myslenie. Náš 

mozog je motivovaný na základe obrázkov k činnosti a sústredenosti. 

 pouţívanie farieb je tieţ silným podnetom pre náš mozog. Môţeme si prostredníctvom 

nich napríklad odlíšiť hlavné vetvy alebo veci týkajúce sa rôznych procesov. 

 k centrálnej téme sa pripoja hlavné vetvy, na ktoré sa pripoja vetvy druhej úrovne 

a následne sa na tieto vetvy budú pripájať ďalšie vetvy úrovni podľa potreby. Ide 

o tvorbu asociácií. Na základe takéhoto prepojenia si veci lepšie zapamätáme a hlbšie 

ich pochopíme. 

 jednotlivé vetvy majú mať podobu krivky, nie priamky  

 kaţdá vetva môţe obsahovať len jedno kľúčové slovo resp. kľúčové spojenie, aby bola 

mapa priehľadnejšia a flexibilnejšia 

 

Obr. 6 Myšlienková mapa – Brainstorming  

 



Myšlienkové mapy v spoločnosti dopomáhajú odhaľovať nejasnosti alebo stratu súvislosti. 

Slúţia na prípravu rôznych stretnutí. V prípade vyuţívania myšlienkových máp v tíme slúţi 

na identifikovanie problémov.  

Occamova britva  

Pomocou tejto metódou sa zisťuje, či je vôbec vhodné sa daným problémom zaoberať. 

Pomáha k formulácií správnych otázok k danému problému. Tím problém posudzuje 

z určitých hľadísk a snaţí sa dohodnúť na základe eliminačných otázok: 

- Týka sa tento problém nás? 

- Môţeme s týmto problémom v rozumnej dobe niečo robiť? 

- Vieme získať potrebné údaje o probléme? 

- Naozaj to chceme riešiť? 

Ak sa zodpovie na všetky tieto otázky „Áno“, je potrebné sa týmto problémom zaoberať, 

v opačnom prípade to nemá zmysel. Pokračovaním v riešení problému sa zodpovedá na 

presnenejšie otázky a tak sa dostaneme ku skutočnému problému. 

 

Obr. 7  Occamova britva  

 

Diagram „rybia kosť“  

Diagram „rybia kosť“ sa vyuţíva pri rozbore príčin vzniku konkrétneho problému. Má 

stromčekový tvar. Hlavná os diagramu reprezentuje problém. Jednotlivé vetvy reprezentujú 

príčiny vzniku problému. Všetky problémy, ktoré boli vyvolané viacerými príčinami by sa 

mali začať riešiť týmto diagramom. Zobrazenie problému prostredníctvom diagramu „rybej 

kosti“ je jednoduché na spracovanie a ľahko pochopiteľné pre pracovníkov. Na začiatku sa 

stanovia hlavné kategórie príčin daného problému. Príčinami môţu byť ľudia, materiál, 

zariadenia, prostredie a podobne. Hlavné príčiny sa ďalej rozdelia na „príčiny príčin“ 

pokiaľ nedostaneme všetky koreňové príčiny. Koreňové príčiny nám predstavujú také príčiny, 

ktoré sa uţ ďalej nedajú dekomponovať. Na záver sa navrhnú opatrenia na ich odstránenie. 



 

Obrázok 8  Diagram "rybia kosť" 

 

Brainstorming 

V tejto metóde sa podporuje generovanie nápadov. Je zameraný na skupinové, aktívne, 

tvorivé uvaţovanie, vzájomné komunikovanie a prepájanie jednotlivých súvislosti pri riešení 

problému. Hlavným zámerom brainstormingu je odstrániť určite zábrany, nebáť sa vyjadriť 

vlastné nápady či návrhy na danú tému. Pri tejto metóde je potrebné oddeliť generovanie 

nápadov od ich hodnotenia. Manaţéri môţu na poradách vyuţívaním brainstormingu docieliť 

nájdenie  nových efektívnych riešení, postupov či metód. 

Základné pravidla brainstormingu: 

1. Na začiatku sa stanoví problém, ktorý je potrebné riešiť 

Skupina ľudí vţdy rieši zásadne len jeden problém. Na úvod sa definuje detailnejšie 

problém, aby účastníci porady vedeli o ňom čo najviac. 

2. Určenie osoby, ktorá bude zapisovať nápady 

Vyberie sa najaktívnejší člen tímu, ktorý musí zachytiť všetky nápady, ktoré boli 

vyslovené počas celej doby porady. Aby sa aktivita stala zaujímavejšou, zapisovateľ 

pouţíva flipchart, farebné fixky.  

3. Sústrediť sa na problém 

Cieľom je zaznamenať čo najviac nápadov. Niektoré nápady sa pre niekoho zdajú 

nevhodné, ale pre iného sú zas inšpiráciou.  

4. Nekritizovať a nehodnotiť vyslovené návrhy 

Všetci sú si pri komunikácii na braimstormingu rovní. Kaţdý návrh by mal byť 

zapísaný bez akéhokoľvek komentára. Niektoré nápady, ktoré vznikli a nevyuţijú sa 

teraz, môţu byť uţitočné v budúcnosti.  

5. Aktivita a kreativita 

Vedúci porady by mal povzbudzovať účastníkov, motivovať ich k tomu aby 

vymysleli čo najviac zaujímavých riešení problému. 



Brainstormingom si účastníci trénujú svoju kreativitu, komunikačné zručnosti z danej oblasti 

a samozrejme zdokonaľujú aj svoje sebaprezentovanie a vyjadrovanie svojho názoru.  

Táto metóda pomáha spájať tím, spoločne pracovať a voľne komunikovať. Braimstormingový 

tím by mal mať odborníkov z rôznych odborných oblasti. Podľa psychológov by v tíme 

nemali byť súčasne nadriadení a podriadení, pretoţe podriadení sa boja vyjadriť svoje nápady 

pred nadriadenými a naopak nadriadení nemajú odvahu povedať neoverené nápady, aby sa 

nezhodili pred podriadenými. 

 Ideálny počet členov v tíme je  4-12 osôb.  

Brainwriting 

Metóda zaloţená na rovnakom princípe ako brainstorming, len s tým rozdielom, ţe v tomto 

prípade sa nápady zapisujú na papier. Kaţdý člen skupiny dostane čistý hárok papiera, na 

ktorý napíše v stanovenom čase určitý počet námetov (napr. 3 námety). Potom podá svoj 

papier susedovi po ľavej strane a zoberie si papier od suseda po pravici. Naň pripíše ďalšie tri 

námety, ktoré môţu byť celkom nové, alebo sa môţe inšpirovať uţ napísanými. Tak koluje 

kaţdý hárok papiera, aţ obíde všetkých účastníkov skupiny. Nakoniec sa vyhodnotia všetky 

nápady. 

Viackriteriálne rozhodovanie  

Metóda viackriteriálneho rozhodovania je zameraná na výber najvhodnejšej varianty 

z niekoľkých moţností, ktorá je hodnotené niekoľkými kritériami. Vyuţíva sa vo fáze 

rozhodovania. Cieľom metódy je kvantitatívne zhodnotiť prínos rôznych variant riešenia a na 

základe toho vybrať najvhodnejšie.  

V prvom rade sa účastníci oboznámia s metódou a predstavia sa im varianty riešenia, 

poprípade ich účastníci doplnia. Účastníci navrhnú kritériá hodnotenia, podľa ktorých sa budú 

posudzovať jednotlivé varianty. Kritéria môţu byť napríklad náklady, rýchlosť, kvalita a pod. 

Počet kritérií by nemal byť väčší ako 6. Členovia tímu pridelia kaţdému kritériu váhu od 0,1 

– 1. Určí sa škála hodnotenia (napr. 1 - slabý, 5 – výborný). Kaţdej variante sa priradí 

hodnotenie pri kaţdom kritériu a následne sa body v políčkach vynásobia váhou kritéria. 

Nakoniec sa sčítajú stĺpce všetkých variant. Riešenie, ktoré má najlepšie hodnotenie je 

optimálne a malo by sa zrealizovať.  

Kritérium váha 
varianty výberu/uchádzači 

Jana Nová Karel Zelený Aleš Užil Anna Černá 

vedenie ľudí 

a motivovanie 
0,35 

3 2 5 2 

1,05 0,70 1,75 0,70 

komunikácia 0,20 
3 5 3 2 

0,60 1,00 0,60 0,40 

orientácia na 

výkon 
0,25 

3 3 2 4 

0,75 0,75 0,50 1,00 

spoľahlivosť 0,20 4 1 2 4 



0,80 0,20 0,40 0,80 

Súčet 1,00 3,20 2,65 3,25 2,90 

Poradie  2. 4. 1. 3. 

Obr. 9 Viackriteriálne rozhodovanie  

 

Metóda ABC (stanovenie priorít)  

Metóda ABC stanovuje priority pre jednotlivé činnosti preto, aby sa podporili koncepčné 

práce a tým sa práca zefektívnila. V beţnej praxi sa stáva, ţe koncepčné činnosti sa odkladajú, 

čím sa zniţuje naliehavosť operatívnych úloh. Z toho dôvodu sa aj operatívne problémy 

opakujú. Cieľom je určiť priority práce v tíme a stanoviť optimálnu postupnosť jednotlivých 

aktivít. Riešenie problému touto metódou začína spísaním si všetkých úloh, ktoré je potrebné 

vykonať, resp. zapísať problémy, ktoré sa majú vyriešiť. Celý tím sa zhodne na naliehavosti 

jednotlivých aktivít a rozdelí ich na naliehavé a na nenaliehavé. Ďalej sa tak rozdelia aj 

dôleţité a nedôleţité činnosti. Na základe toho sa zostaví matica ABCD, ktorá sa skladá zo 4 

kvartálov.  Ku kaţdej aktivite sa pridelí priorita, termín splnenia úlohy a zodpovedná osoba za 

vyriešenie úlohy. 

 naliehavé nenaliehavé 

Dôleţité A B 

Nedôleţité C D 

 

Obr. 10 Matica ABCD 

 

Bod Priorita Termín Zodpovedá Úloha 

trvá z minulej porady: 

audit kvality A 20.12.2016 Hanáková 
vyţiadať materiály a spracovať ich 

dodať materiály 

propagačné 

materiály 
B 31.01.2016 Slováček navrhnúť, prebrať, dodať agentúre 

nový produkt XY B 15.02.2007 Slováčk vypracovať projekt a určiť metodiku 

nákup tlačiarne C 20.12.2016 Valášek zhodnotiť návrhy, zabezpečiť 

nové: 

Dni kariéry TUKE A 20.12.2016 Čechová pripraviť materiály, realizovať 

príprava stránky 

katedry 

A 
08.01.2016 Čechová pripraviť materiály, realizovať 

nový sw D 15.01.2016 Valašek kúpiť, inštalovať 

hodnotenie 

zamestnancov 

B 
31.01.2016 Chartat 

viesť pohovory,  pripraviť sa na 

pohovor 

chladnička C 10.12.2016 Polák zabezpečiť odmrazenie  



inzerát na produkty 

xy 
B 25.01.2016 Slováček 

vybrať média, formulovať inzerát, 

objednať 

Obrázok 11 : Metóda ABC  

 

 

7 Efektívna komunikácia, zložky komunikačného procesu  

Pre efektívnu prácu v tíme je nevyhnutnou podmienkou efektívna komunikácia. V tíme ide o 

interpersonálnu komunikáciu.  

Všeobecne slovo pochádza z latinčiny, zo slova communicare. Jeho význam alebo preklad je 

robiť niečo spoločne, radiť sa, prípadne zhovárať. V komunikácii vytvárame z obsahov nášho 

vedomia niečo spoločné s obsahom vedomia človeka, s ktorým komunikujeme.  

Definovať ju ale môţeme aj ako prenos vzájomného porozumenia pomocou symbolov. Vo 

všeobecnosti ale komunikácia označuje aj proces spájania, nielen vzájomnú výmenu 

informácií.  

V rámci ľudskej existencie je podmienkou sociálneho správania jedincov a to napr. v rodine, 

v spoločnosti. Preto je komunikácia aj prostriedkom na dosahovanie rôznych cieľov. 

Hlavnou podstatou komunikácie a toho, prečo vôbec človek komunikuje, je jednoducho 

preţiť, nadobudnúť a spracovať nové informácie. V kaţdodennom ţivote je informácií 

nesmierne mnoţstvo, bez komunikácie by sme neboli schopní fungovať. Prostredníctvom 

komunikácie získavame nové poznatky, názory, nadobúdame nové postoje, hodnoty, atď.  

Stručne môţeme konštatovať, ţe komunikujeme z dôvodu:   

 výmeny a získavania informácií  

 presvedčovania a získavania iných na svoju stranu  

 lepšieho poznania samých seba  

 nadväzovania kontaktov  

 riešenia problémov a konfliktov  

 hodnotenia ľudí, motivovania a usmerňovania 

Komunikácia predstavuje odovzdávanie informácii, pričom táto výmena prebieha s pomocou 

znakového systému a má  určitý cieľ.  

 

Formy komunikácie 

Komunikácia môţe prebiehať pomocou rôznych médií, môţe mať rôznu povahu a formu. 

Existuje niekoľko foriem komunikácie, najzákladnejšie je rozdelenie na verbálnu 

a neverbálnu komunikáciu. 

 



Komunikačný proces 

Komunikácia je proces prenosu informácie a jej porozumenia medzi dvoma osobami. Pokiaľ 

nedôjde k porozumeniu, ktoré je výsledkom výmeny informácie, potom komunikácia 

neprebehla. Na obrázku niţšie je zobrazený komunikačný proces. 

 

 

 

Tento komunikačný proces bol popísaný H. D. Laswellom ( in: L. Bryson 1948 ).  

Štruktúra komunikácie v tomto prípade pozostáva z nasledujúcich prvkov: 

 kto hovorí (komunikátor, odosielateľ) 

 čo hovorí (komuniké) 

 komu to hovorí (komunikant, prijímateľ) 

 čím to hovorí (akým kanálom) 

 aké médium pouţíva (priamo, písmo, technika) 

 prečo to hovorí (motivácia, úmysel) 

 aký je účinok toho, čo hovorí (efekt oznámenia)  

 

Kaţdý jeden komunikačný proces ma určité typické znaky a základný priebeh. V kaţdej 

komunikácii existujú tri základné prvky, a tými sú: 

 odosielateľ  

 prijímateľ správy 

 komunikačný kanál  

Odosielateľ  je zdrojom informácie, odovzdáva ju a kóduje ju do určitej správy. Prijímateľ je  

osoba, ktorá danú správu, informáciu prijíma a spracúva. Je to osoba, ktorej je daná 

informácia predávaná. Prijímateľ sa prvom rade snaţí správne dekódovať prijatú správu, 

a následne z danej správy vybrať pre neho podstatné informácie. Spracovanie informácie 



prijímateľom je ovplyvnené jeho aktuálnym fyzickým a psychickým stavom, ale vplývajú na  

ňu aj ďalšie faktory, ako je napr. vzdelanie. 

Pojmom kódovania sa rozumie voľba slov, symbolov a gest, ktoré budú pouţité pri tvorbe 

správy. Správa môţe mať po kódovaní podobu verbálnu, neverbálnu, alebo písanú. Správa je 

následne odosielaná alebo odovzdávaná médiom, alebo komunikačným kanálom, ktorý je 

nositeľom komunikácie. Médiom môţe byť napr. telefonická alebo mailová komunikácia, 

prípadne komunikácia tvárou v tvár. Prijímateľ po prijatí správy ju dekóduje do zmysluplnej 

informácie. Šumom je myslené všetko, čo môţe správu narušiť. Príkladom šumu je napr. 

rôzne pochopenie správy, jazyková bariéra, rôzne interpretované emócie. Po prijatí a 

pochopení správy dochádza k odozve od prijímateľa, v ktorej reaguje na prijatú správu. 

Odozva je dôleţitá najmä pri potvrdení o prijatí správy, ale aj o jej pochopení. 

  

Efektívna komunikácia 

Efektívna komunikácia je optimálna. Predstavuje odoslanie a prijatie správy takým spôsobom, 

v ktorom má prijatá správa rovnaký význam ako pôvodne zamýšľaná, odoslaná. 

 

Dôvody pre efektívnu komunikáciu 

V tímovej práci sa vyţadujú efektívne komunikačné zručnosti. Základom verbálnej 

komunikácie je dobré počúvanie v interpersonálnej a tímovej komunikácii. Čím lepšie 

a efektívnejšie sa naučíme komunikovať s ostatnými, tým sa nám otvorí viac moţností. Ak sú 

v komunikácii problémy a dochádza k tomu, ţe komunikácia viazne, dochádza k neefektívnej 

komunikácii. Ak dochádza k zlému porozumeniu, môţu vznikať konflikty a problémy. 

Pribliţne 90% konfliktov vzniká pri zlej komunikácii medzi odosielateľom a prijímateľom.   

V rámci tímu spôsob akým komunikujeme vplýva na to, ako v ňom ostatní komunikujú.  

Spôsob komunikácie vplýva na prostredie tímu, na jeho produktivitu a efektivitu. Lepším 

porozumením komunikačného procesu, tomu  ako komunikujeme, prípadne odhalením chýb 

v komunikácii a vylepšovaním komunikačných zručností sa celkovo zlepšuje výkon tímu. 

Tieto problémy je moţné zredukovať a to zvolením vhodného komunikačného štýlu 

jednotlivcov alebo tímových členov.  

 

Ako efektívne komunikovať 

Komunikátor, alebo odosielateľ, ešte predtým ako odošle informáciu, ju musí sformulovať do 

myšlienky alebo správy. Táto musí mať pre odosielateľa vhodnú formu. Väčšinou ide 

o verbálnu formu, ktorá je sprevádzaná neverbálnou komunikáciou. Zväčša platí, ţe daný 

spôsob zakódovania má väčší význam ako obsah správy. Je to podmienené tým, ţe nie vţdy 

vieme sformulovať danú informáciu verbálne  a to takým spôsobom, ako zamýšľame.  

Vedieť vybrať správne slová, sformulovať ich stručne a výstiţne je základným predpokladom 

efektívnej komunikácie.  

 



Pre efektívnu komunikáciu je potrebné : 

 ujasniť si cieľ komunikácie skôr ako začneme hovoriť 

 pred vyslovením informácie si zoradiť myšlienky 

 vyjadrovať sa konkrétne, stručne, jasne, pouţívať krátke vety a oddeľovať ich krátkym 

odmlčaním sa, eliminovať nadbytočné informácie 

 snaţiť sa získať spätnú väzbu pre získania informácie o tom, ako protistrana 

porozumela vyslanej informácii, do akej miery je vo svojom vyjadrení zrozumiteľná a 

jasná 

 vytvárať priestor pre obojstrannú komunikáciu, teda počúvať,  čo hovorí druhá strana  

najmä v pozícii nadriadeného, vytvárať priestor pre otázky, prípadne návrhy 

poslucháča 

 snaţiť sa u poslucháča vzbudiť záujem o informáciu, napr. tým, ţe hneď na začiatku 

uvedieme, prečo je informácia, ktorú poskytuje dôleţitá alebo uţitočná 

 

Je vhodné prispievať k dobrému priebehu komunikácie správaním, ktoré je spravidla 

pociťované ľuďmi ako príjemné. Konkrétne ide o: 

 oslovenie menom 

 udrţiavať očný kontakt 

 prejaviť súhlas, pochvalu, vďaku 

 pozorne počúvať 

 byť zdvorilý 

 prejaviť záujem o slová protistrany 

 celkové rešpektovať druhého, prechovávať vzájomnú úctu 

 

Ďalej je vhodné dodrţiavať pravidlá zrozumiteľnej komunikácie:  

Pravidlo č. 1:  

ŢIADNE SA – ŢIADNE TO – ŢIADNE MY 

Spolupracovníka oslovovať menovite a priamo. 

Pravidlo č. 2:  

ŢIADNE MUSÍ SA – ŢIADNE MALO BY SA – ŢIADNE MOHLO BY SA 

Pokyny nevyjadrovať podmieňovacím spôsobom. 

Pravidlo č. 3: 

ŢIADNE MOŢNO – ŢIADNE EVENTUÁLNE – ŢIADNE VLASTNE 

Pokyny musia byť konkrétne. 

Pravidlo č. 4:  

KAŢDÝ ČLOVEK MÁ PRÁVO NA SVOJ NÁZOR 

Namiesto dohadovania, jasné a zrozumiteľné stanoviská. 



Pravidlo č. 5:  

UKAZOVAŤ ABSOLÚTNU LOAJALITU 

Stáť za svojím slovom a činom. 

Pravidlo č. 6:  

DÁVAŤ KONKRÉTNE OTÁZKY 

Nejasné otázky sú príčinou nejasných odpovedí. 

Pravidlo č. 7:  

NEKLÁSŤ VIAC OTÁZOK NARAZ 

Pletú sa a čas stojí. 

Pravidlo č. 8:  

OTÁZKY NEZAČÍNAŤ SLOVAMI – PREČO – NAČO – AKO TO 

(lepšie je: „Z akého dôvodu?“, „V čom vidíte príčinu?“) 

Viesť opytovaného k odpovedi a nepodporovať ospravedlnenie. 

Pravidlo č. 9:  

NEODPOVEDAŤ SI NIKDY SÁM NA VLASTNÉ OTÁZKY 

Stanovisko iného je neznáme. 

Pravidlo č. 10: VYHÝBAŤ SA SPOJENIAM TYPU ÁNO, ALE... 

Odpovede doplniť, namiesto popierania. 

Pravidlo č. 11: AKTÍVNE POČÚVAŤ 

Najskôr počúvať, potom premýšľať a nakoniec odpovedať. 

Pravidlo č. 12: DOHOVÁRAŤ SI KONKRÉTNE TERMÍNY 

Zabrániť nedorozumeniu tým, ţe sa stanovia priority. 

 

Premenné ovplyvňujúce efektívnu komunikáciu 

V komunikačnom procese pre efektívnu komunikáciu si účastníci komunikácie majú byť 

vedomí tých premenných, ktoré vplývajú na jej efektívnosť. 

 

Odosielateľ 

Z pohľadu odosielateľa, existuje niekoľko premenných, ktoré musí vziať do úvahy v rámci 

efektívne komunikácie. 

 komunikačnej úrovne odosielateľa – zahŕňa v sebe načúvanie, rozprávanie, čítanie, 

písanie, neverbálnu komunikáciu, spôsob rozmýšľania a uvaţovania 



 postoja odosielateľa – pochopiť sa to dá ako vnútorný dialóg, ktorým sa spytujeme, 

ako ma daná osoba posudzuje, ako je ochotná vypočuť moje názory atď. 

 úrovne znalostí odosielateľa  

 sociálnej pozície odosielateľa – závislá je na hierarchii tímu a od toho, či členovia 

tímu pokladajú komunikáciu za hodnotnú. Pokiaľ tím povaţuje dané informácie, 

a daného odosielateľa ako vierohodného a hodnotného, potom tím bude počúvať 

váţnejšie 

 odosielateľovej kultúry – rôzne kultúry vyuţívajú rôzne komunikačné štýly, ako je 

napr. lineárna, špirálová, kruhová. Neexistuje nesprávny komunikačný štýl, no 

členovia tímu sa musia naučiť to, ţe rôzne kultúry komunikujú rôzne. Bez tohto môţe 

dôjsť k mylnému predpokladu, ţe daný člen tímu nie je efektívny komunikátor 

 spätnej väzby prijatej odosielateľom – odosielateľ si musí byť vedomý spätnej väzby 

pri odosielaní danej správy. Pomocou spätnej väzby rozhodujeme o efektívnosti 

komunikácie, pomocou nej vieme rozhodnúť o tom, či prijímateľ chápe danú správu. 

 kaţdá jedna premenná ovplyvňuje to, ako bude správa prenášaná a aj to, ako bude  

prijatá. 

 

 

Princípy efektívnej komunikácie 

Princípy, ktoré zabezpečujú hladký prenos informácií a prispievajú ku komunikačnej 

atmosfére definovali  (McLaganová – Krembs, 1998). 

Najčastejšie spomínané sú základné princípy, a to: 

 cieľovosť 

 priamosť 

 rešpekt  

 spoločná zodpovednosť za výsledok komunikácie 

 

Pre efektívne vyuţívanie komunikačných nástrojov a prostriedkov potrebujeme vyuţívať 

nielen svoje komunikačné zručnosti, ale aj osobnostné prednosti napr. v podobe osobnostných 

vlastností, čŕt, či iných charakteristík efektívnej práce. Najvýznamnejšie sú pri riešení 

neočakávaných problémov. Pri pohľade na manaţérske pozície komunikačné zručnosti by 

mali zvládať nielen oni, ale aj členovia tímu.  

Nedokonalá komunikácia ovplyvňuje efektivitu tímu, vrátane motivácie ľudí. 

 

Domotivujúco pôsobia najmä nasledujúce komunikačné nedostatky: 

 nedostatočné vysvetlenie pravidiel, činnosti 

 neinformovanie o cieľoch, súvislostiach a zmysle úloh 

 nesprávne formulácie, jazykové nedostatky, nesprávne pouţívanie cudzích slov 

 nezáujem o potreby a názory, neschopnosť načúvať 

 tendencia prijímať informácie iba od „svojich“ ľudí 



 nevytváranie podmienok na aktívnu účasť spolupracovníkov na riešenie problémov, 

 podceňovanie samotného procesu komunikácie 

 zámerné neinformovanie a iné. 

 

Rozlišujeme niekoľko základných druhov komunikácie : 

1. Interpersonálna komunikácia – zameraná na výmenu informácií medzi jednotlivcami 

2. Intratímová komunikácia – spadá pod interpersonálnu komunikácie, ktorá prebieha 

v rámci členov tímu 

3. Intrapersonálna komunikácia – zameraná na získavanie informácií z počítača alebo 

nejakých archívov 

4. Manaţérska komunikácia – zameraná na prenos informácií medzi manaţérom, tím 

lídrom  a zamestnancami 

 

Interpersonálna komunikácia 
 

Interpersonálna komunikácia je komunikáciou najmenej dvoch jedincov. 

Uskutočňuje v niekoľkých rovinách: 

 znakovo vyjadrovacia rovina - výmena informácií sa uskutočňuje pomocou znakov, 

kde je znak základným článkom komunikácie. Jazyk môţe byť hovorený alebo písaný 

 sociálno-štruktúrna rovina - vplyv na komunikáciu majú sociálno-ekonomické a 

psychologické zákonitosti a rôzne interpersonálne vzťahy 

 cieľová a inštrumentálna rovina - komunikácia prebieha s určitým zámerom, pričom sa 

jej účastníci snaţia dosiahnuť splnenie nejakej úlohy 

 lingvistická rovina - prostriedkom komunikácie sú slová, ktoré tvoria reč v písanej a 

hovorenej podobe 

 paralingvistická rovina - patria sem stránky reči, ktoré sú od nej neoddeliteľné, ale 

nedajú sa zaznamenať písomne. Ide  o rýchlosť hovorenia, zmenu hlasitosti a výšku 

hlasu. Tieto zloţky verbálnej komunikácie majú veľký vplyv na hodnotenie 

informácie, ale aj komunikátora. Teda ovplyvňujú jej dôveryhodnosť a prijateľnosť 

alebo hodnotenie, čo rovnako pôsobí aj na presvedčivosť celého prejavu jednotlivca 

 extralingvistická rovina - neverbálna komunikácia - spadajú tu rôzne neverbálne 

prejavy komunikácie 

Počas procesu komunikácie si neodovzdávame len informácie, ale sú nám oznamované aj 

postoje k obsahu a forme informácie, postoje k jednotlivcom a informácie o stave jednotlivca. 

Dochádza teda k prenosu aj obrazu samých seba do komunikácie. Počas komunikácie však 

môţu vzniknúť aj rôzne nedorozumenia, ktoré spôsobujú nejasnosti.  



 

Intratímová komunikácia  
 

Intratímovú komunikáciu radíme k interpersonálnej komunikácii, komunikácia prebieha 

v rámci členov tímu. Pozostáva z komunikačných stratégií a štýlov jednotlivých členov tímu. 

Podobne ako pri interpersonálnej aj pri intratímovej komunikácii môţeme komunikačné 

zručnosti zlepšiť pomocou nadobudnutých a osvojených vedomostí, zručností, ktoré môţeme 

neustále zlepšovať a rozvíjať rôznymi spôsobmi, napr. cieleným tréningom.  

 

 

 

 

 

9 Význam neverbálnej komunikácie, empatická komunikácia 

Neverbálna komunikácia je prvotnou formou komunikácie. Zahŕňa širokú oblasť toho, čo 

signalizuje jedinec bez slov. Obsahuje informácie o emóciách, pocitoch a vyjadruje, čo si 

myslíme. Nemôţeme sa jej vyhnúť, môţeme ju len potlačiť. V ţivote kaţdého z nás sa 

mimoslovné prejavy objavujú skôr ako rečový prejav. Rečou tela môţeme dotvoriť význam 

prenášanej informácie.  

Aby bola komunikácia efektívna a optimálna, mali by byť obdive zloţky, verbálna 

a neverbálna, v súlade. Neverbálna komunikácia dotvára verbálnu zloţku podčiarkuje jej 

význam, pôsobí na účinnosť a dáva jej iný rozmer. Neverbálna komunikácia dáva jasné 

signály o ľudských postojoch, psychických stavoch, názoroch, momentálnych náladách a 

odhaľuje emocionálnu zloţku osobnosti. 



Naša schopnosť komunikovať s druhými je do veľkej miery závislá na tzv. rytmickej 

synchronizácii, to znamená na zdieľaní spoločného rytmu. Tento rečový rytmus je 

sprevádzaný aj neverbálnymi prejavmi a gestami. Počúvajúci, keď je v súzvuku s týmto 

rytmom, nielenţe lepšie rozumie hovoriacemu, ale má z tejto komunikácie aj väčšie 

uspokojenie a lepší vzťah k rečníkovi. 

Neverbálny prejav má jednu z troch funkcií: nahradzuje, zdôrazňuje verbálny prejav alebo mu 

odporuje. Ak ho zdôrazňuje, zvyčajne to napomáha lepšiemu porozumeniu medzi partnermi. 

Ak je s ním v protiklade, máme tendenciu skôr veriť neverbálnemu ako verbálnemu prejavu, 

pretoţe väčšina ľudí verí, ţe tieto hovoria úprimnejšie o našich úmysloch a emóciách a nedajú 

sa ovládať vôľou. 

Neverbálne signály 

Neverbálne signály delíme na úmyselné a neúmyselné podľa toho, či ich uskutočňujeme 

vedome alebo nevedome;  na priestorové, prechodné, vizuálne a akustické, podľa toho, na aký 

receptor pôsobia. Do tejto kategórie zaraďujeme veľké mnoţstvo neverbálnych signálov ako 

napr. výraz tváre, pohyby tela, gestá, dotyky, zrakový kontakt, fyzický vzhľad a pouţívanie 

rôznych predmetov. Súčasťou neverbálnej komunikácie je haptika, posturika, kinezika, 

gestikulácia, proxemika, mimika, fonika, vizika, grafika, kolorika a olfaktorika. 

Haptika – komunikácia dotykom 

Haptika sa zaoberá významom dotykov v neverbálnej komunikácii. Najčastejšie je to 

podávanie rúk, rôzne náhodné dotyky a má význam najmä pre sexuálnu komunikáciu. Je 

komunikácia dotykmi rúk a patrí k základným formám dorozumievania sa. Dotykmi 

komunikujeme, dotvárame emocionálny vzťah a vyjadrujeme spoločenské postavenie, sú 

viacvýznamové. V komunikácii sa vyuţívajú tri druhy haptických kontaktov: dotyk osoby, 

dotyk predmetu, dotyk seba samého. 

Nebolestivé dotyky sa všeobecne vnímajú ako priateľské, výnimku tvoria tie dotyky, pri 

ktorých prekračujeme osobné teritórium druhého, čo v pracovnej komunikácii moţno 

hodnotiť ako provokáciu s potenciálnym konfliktom. Všetky ostatné bolestivé dotyky sú 

vnímané ako agresia a spôsobujú konfliktnú situáciu. Preto sú často dotyky napr. pri zvítaní 

ritualizované do rôznych spôsobov podaní rúk, bozkov, objatí. Pohyby rúk, gestá, sú 

prirodzenou súčasťou reči, pretoţe dotvárajú verbálnu produkciu a to nielen pozitívnu, ale aj 

negatívnu, napr. vytváraním bariér ako pasívnej formy obrany. 

Dotýkať sa – dotykové správanie, dotyková komunikácia je najzákladnejšou a prvou formou 

dorozumievania medzi ľuďmi. Najbeţnejším dotykom v našej kultúre je podanie ruky. 

Haptické signály sú veľmi silné, majú veľkú informačnú hodnotu a napovedajú o vnútornom 

stave človeka. V manaţmente sa haptika pouţíva v presne stanovených situáciách ako súčasť 

komunikačných vzorcov, napr. ide o podanie ruky, objatie, ktoré môţu vyvolať rôzne pocity, 

často sa dlhodobo fixujú v pamäti komunikantov. 

 



Posturika – komunikácia postojom 

Posturika sa zaoberá prenášaním informácií polohou a drţaním tela. Venuje sa polohe tela, 

drţaniu rúk, polohe nôh, spôsobom sedenia v komunikácii. Drţanie tela pomáha dotvárať 

poţadovaný emocionálny obsah, varianty postoja vypovedajú o kvalite emocionálneho 

záţitku a o význame komunikačnej udalosti pre jej účastníkov. Sú tieţ neverbálnymi 

signálmi, ktoré odráţajú úspešnosť pri dosahovaní komunikačného zámeru. Drţanie tela pri 

chôdzi vyjadruje vnútorný postoj a emocionálny stav, v ktorom sa osoba nachádza. 

Komplementárnymi prvkami sú gestá, mimika, hlas. 

Reč postoja – predstavuje komunikáciu prostredníctvom polohy tela. Poloha, ktorú jedinec 

zaujíma, vyjadruje jeho aktuálny psychický stav a jeho vzťah k okoliu, napr. uvoľnenosť, 

pohodu, napätie, odmietanie, aroganciu aţ agresivitu a pod. Napr. skríţené ruky i nohy  

signalizujú uzavretosť; zohnutý chrbát, sklonená hlava, ruky medzi nohami signalizujú 

úzkosť, strach; komunikácia spoza stola signalizuje uzavretie sa a bariéru. Póza, ktorú človek 

v rámci komunikácie zaujme o ňom prezrádza, čo si myslí a či sám verí tomu, čo hovorí. 

Osobitné miesto má v obchodnom rokovaní, pouţíva sa nielen na navodenie harmónie a 

dôvery pri rokovaniach, ale aj na účelové navodenie frustrácie a stresu. Komunikanti môţu 

prostredníctvom nej psychologicky meniť komunikačný proces s cieľom dosiahnuť výhody. 

Kinezika – komunikácia pohybom 

Kinezika na rozdiel od posturiky je dynamická, zaoberá sa pohybom končatín a tela. Tieto 

pohyby často súvisia s príslušnosťou k určitej kultúre. opisuje pohyby celého tela, ktorými sa 

sprostredkúva aţ 65 % informácií. Telo permanentne vysiela nejaké signály, jeho pohyby sú 

spontánne, len v niektorých prípadoch ich obmedzuje spoločenská norma a konvencia. 

Kopírovanie pohybov medzi komunikujúcimi je signálom kooperácie a príbuzného postoja, 

opačné pohyby naznačujú rozdielnosti na rôznych úrovniach. Kinetika sa týka nielen pohybov 

rúk a nôh, ale aj ostatných častí tela, spôsobu chôdze, uvoľnenosti alebo napätia v tele. 

Pohyb  znamená oznamovanie informácií prostredníctvom fyzického postoja a konfiguráciou 

časti tela. Všíma si dynamickú stránku pohybov ľudského tela a schopnosť hovoriť pohybmi, 

napr. hranie sa s rukami, klopkanie prstami alebo nejakým predmetom, kývanie nohami alebo 

celým telom, atď. Všetky tieto mimovoľné pohyby signalizujú napätie alebo nepohodu, často 

sa nimi zbavujeme nahromadeného napätia, ventilujeme to, o čom z rôznych dôvodov 

nechceme rozprávať. Informácie o človeku môţeme vyčítať aj z jeho chôdze. 

Gestika – komunikácia prostredníctvom gest  

Gestika je súbor pohybov, ktoré sú  konvenčne, kultúrne štandardizované. Gestá delíme na 

autosemantické (keď nahrádzame určité slovo) a synsémantické (nadbytočné) gestá. Ruky sú 

kontaktným orgánom tela a často sa povaţujú za „druhé oči“ človeka. Moţno ich pokladať za 

samostatné komunikačné médium, ktoré sa vyuţíva na prenos informácií medzi vonkajším 

okolím a vnútorným prostredím. Dotyk rukou prináša nové informácie alebo potvrdzuje uţ 

získané. Významnou funkciou ruky je jej schopnosť signalizácie. Pohyby rúk a prstov sa 

podieľajú na verbálnej produkcii. Pohyby rúk podporujú a zvýrazňujú to, čo práve chceme 



povedať slovami (napr. pri napomínaní zdvíhame varovne prst a kývame ním), mnohé gestá 

majú aj samostatný symbolický charakter (napr. dva zdvihnuté prsty do V – víťazstvo). Gesto 

sa teda spája najmä s rukami, ale za gestá pokladáme i pohyby nôh, niektorí autori za gestá 

pokladajú i mimiku na tvári, robiť gestá môţeme aj hlavou (ukázať áno alebo nie) a ramenami 

(neviem). 

Gestikulácia reč pohybov prostredníctvom rúk je definovaná ako prostriedok neverbálnej 

komunikácie, ktorý môţe byť pouţívaný na komplexne náhradné sprostredkúvanie 

informácií, napríklad v posunkovej reči, alebo na čiastkové doplnkové sprostredkúvanie 

odosielanej informácie. Tvoria ju špeciálne pohyby a posunky rukami, spojenými 

predovšetkým s pohybmi prstov, ktoré majú presný komunikačný význam a zmysel. Gestá 

bývajú súčasťou slovnej výpovede alebo ju nahrádzajú. Okrem gest úmyselných, vedomých, 

sú mnohé gesta neúmyselné nevedomé a spontánne. Platí zásada, ţe gestá by mal človek 

vyuţívať primerane a funkčne s určitým zámerom, napríklad na zvýšenie koncentrácie 

pozornosti poslucháčov, zdôraznenie, vyjadrenie súhlasu či nesúhlasu. 

Mimika – komunikácia výrazom tváre 

Mimika je jedným z najdôleţitejších prostriedkov sociálnej komunikácie. Má schopnosť 

vyjadrovať záţitky, ovplyvňovať priebeh sociálneho kontaktu, umoţňuje poznávať ľudí. 

Mimika nesie znaky osobnej individuality, zaslúţene sa pokladá za jeden z najdôleţitejších 

prostriedkov identifikácie osoby. Je významným zdrojom informácií, hoci konvenčná 

mimika, pre ktorú je typická nulová alebo minimálna osobná (emocionálna) zainteresovanosť, 

môţe v komunikácii spôsobiť i nedorozumenia. 

V rituáloch (pozdrav, privítanie a pod.) sa neočakáva mimika, ktorá je výsledkom preţitia 

situácie. Profesijnú mimiku moţno sledovať napr. u bankárov, právnikov, učiteľov, hercov a 

mímov. Extrémna mimika má svoje podoby napr. v tvári bez mimiky (nezáujem o kontakt, 

neistota, vysielaný chlad) alebo v prehnaných grimasách (nadmerná mimika odpútava 

pozornosť od verbálneho prejavu), čo môţe súvisieť s emocionálnymi problémami osoby. 

Pohyby svalov okolo očí a okolo úst signalizujú to, čo sa v človeku deje, aký je jeho postoj k 

obsahu komunikácie, aké má sprievodné pocity. Mimika je zrejme najjemnejší, najdecentnejší 

a najcitlivejší jazyk, je viditeľný iba na malé vzdialenosti a preto sa uplatňuje najmä v osobnej 

alebo v intímnej vzdialenosti. 

Reč tváre  je základným prostriedkom neverbálnej interpersonálnej komunikácie a zobrazuje 

momentálny stav prostredníctvom výrazu tvare. Komunikátormi sú najmä oči, ústa, čelo, lícne 

svaly a brada. Mimiku tvoria výrazy úst (všetky typy úsmevov), výrazy očí – všetky typy 

pohľadov, výrazy a pohyby obočia a očných viečok, výrazy a pohyby brady, lícnych svalov a 

čela. 

Proxemika – komunikácia vzdialením a priblížením 

Proxemika predstavuje fyzickú vzdialenosť, ktorá má funkciu dôleţitého neverbálneho 

signálu v komunikácii. Voľba vzdialenosti korešponduje s komunikačným zámerom a s 

cieľmi komunikácie. Fyzická vzdialenosť zrkadlí psychickú vzdialenosť medzi 



komunikujúcimi. Pribliţovanie a vzďaľovanie sú signály, ktoré pomáhajú identifikovať nielen 

vzťah medzi účastníkmi komunikácie, ale aj ich postoje a priebeh komunikácie. 

Napríklad súhlas, náklonnosť, sympatie, afinita sa prejavujú spravidla skracovaním 

vzdialenosti, pribliţovaním sa. Samozrejme aj pribliţovaním sa môţeme vyjadrovať nesúhlas 

a to vtedy, ak nadobudne formu zastrašovania a vyhráţania sa. Nesúhlas alebo hostilitu 

neverbálne vyjadruje vzďaľovanie sa od osoby, ktorej vedome či nevedome adresujeme tento 

postoj. Vhodné, situačné, individuálne a interkultúrne primerané vyuţívanie celej škály 

vzdialeností pozitívne ovplyvňuje osobnostný vplyv komunikujúceho v procese komunikácie. 

Reč vzdialenosti  znamená fyzické priblíţenie alebo oddialenie sa jedného človeka k druhému, 

predstavuje najjednoduchší spôsob neverbálnej komunikácie. Vyjadruje vzťah a postoj, ktorý 

ľudia voči sebe aktívne zaujímajú  

Existujú štyri druhy zón :  intímna, osobná, sociálna a verejná   

 intímna zóna – do vzdialenosti asi 45 cm – zóna silne psychicky aj fyzicky 

chránená, komunikujú v nej dôverne blízki ľudia, najbliţší rodinní príslušníci, 

veľmi dobrí priatelia, ošetrovatelia, lekári a pod. 

 osobná zóna – od 45 cm do 120 cm – uskutočňujú sa v ňom ešte osobné rozhovory, 

nemala by byť narušená bez súhlasu, vyuţíva sa pri beţnej konverzácii a umoţňuje 

nám sledovať reakcie partnera  

 sociálna zóna – od 120 cm do 360 cm – je príznačná pre formálny styk medzi 

ľuďmi. Vzájomný dotyk je tu nemoţný, preto táto zóna dáva pocit psychického 

bezpečia. Menšia vzdialenosť (do 210 cm) sa uplatňuje v rozhovoroch pri pultoch, 

väčšia vzdialenosť pri formálnych spoločenských a obchodných rokovaniach. Od 

210 cm sa uţ nekomunikuje dotykom a oči tu uţ hrajú inú úlohu. 

 verejná zóna – od 360 cm do 750 cm – je typická pre verejný sociálny styk. Tieto 

vzdialenosti zvyšujú prestíţ a autoritu tých, ktorí si ju svojim prejavom dokáţu 

vytvoriť a udrţať (napr. rečníci na mítingoch, učitelia na prednáške). 

Fonika 

Fonika sa zaoberá vyuţívaním a fungovaním zvukových, čiţe fónických prostriedkov vo 

verbálnej komunikácii. Opisuje zafarbenie hlasu, rýchlosť a plynulosť reči, monotónnosť 

prejavu a úsečnosť prejavu, silu a tón hlasu, prestávky v reči, hmkanie, prehĺtanie konca slov, 

dynamiku a pestrosť intonácie, zmeny intenzity a tempa reči. 

Hlas je dôleţitou indíciou telesnej a duševnej potencie komunikujúcich, je to nástroj, 

pomocou ktorého vnímame úroveň emocionálneho zainteresovania účastníkov do procesu 

komunikácie, ale aj hierarchizujeme vlastné priority a vyjadrujeme zásadné postoje. Fonika 

vstupuje do kreovania vzťahov a ich hraníc vedome alebo spontánne, signalizuje potrebu 

kontaktu, blízkosti a istoty. 



Vizika 

Vizika sa zameriava na vizuálne, zrakové vnemy. Vizuálny kontakt je prostriedkom na 

nadväzovanie kontaktu alebo vzťahu (raportu), nástrojom na upútanie pozornosti, 

vyjadrovania pocitov, prejavu záujmu i nezáujmu, porozumenia, ale aj prostriedkom na 

signalizovanie spokojnosti a nespokojnosti, tenzie a stresu. Do viziky patria aj otázky 

týkajúce sa zrakových vnemov, ktoré spracúvajú rôzne vizualizované informácie (fotografie, 

počítačové obrazy). Pohľad je súčasťou sociálnej komunikácie, prináša informácie o 

sebadôvere hovoriaceho a vysiela informácie o vzájomnom vzťahu komunikantov. 

Kolorika sa zaoberá pôsobením farieb v komunikácii. 

Farba je nositeľom istej funkcie a estetickej hodnoty. Farby vidíme vţdy v ich vzájomnom 

vzťahu, farba vynikne v protiklade, ide o komplementárny kontrast. Farby sa navzájom 

ovplyvňujú.  

 

Oflaktorika 

Oflaktorika sa venuje pôsobeniu pachov a vôní v komunikácii. Pach je jedným z najsilnejších 

signálov reči tela, ktorý si môţu ľudia navzájom vymieňať. Kaţdý človek má svoj pachový 

podpis, ktorý je takisto jedinečný ako odtlačok prstu. Pretoţe je súčasťou osobnosti, v 

komunikácii môţe pozitívne alebo negatívne ovplyvniť jej priebeh. Vône sprevádzajú aj naše 

osobné záţitky. Čuchová pamäť oţivuje spomienky na emocionálne bohaté udalosti.   

Paralingvistika - fonetické prvky prejavu 

Tón reči, jeho hlasitosť, mimoslovné prvky prejavu, frázovanie, výslovnosť, odmlky v reči, to 

všetko môţe prezradiť našu istotu či neistotu. Zvlášť rušivé pri dlhšom verbálnom prejave je 

prílišné opakovanie toho istého slova či výrazu (vlastne, no, ţe, ehm, áno,...). Pri rokovaní by 

sme nemali pouţívať váhavú pauzu a odmlky,  působí to neisto. Ovládanie dobrého 

jazykového prejavu môţe mnohokrát napomôcť k dosiahnutiu vášho cieľa. 

 

Vonkajší vzhľad  

Vonkajším vzhľadom jedinec vyjadruje sám seba, ale vysiela tým aj signály druhým ako 

chce, aby ho vnímali. Vyjadruje tým nielen príslušnosť k sociálnej skupine a k určitému 

ţivotnému štýlu, postojom a hodnotám, ale aj svoje estetické cítenie, emocionalitu, 

sebavedomie, povrchnosť alebo dôslednosť. Oblečenie, odevné doplnky, ozdoby a šperky 

majú špecifické signálne účinky, preto je potrebné vopred si rozmyslieť, či bude zovňajšok v 

súlade s obsahom našich zámerov. Oblečenie má zodpovedať postaveniu. Pri komunikácii 

zohráva dôleţitú úlohu aj fyzický vzhľad, fyzická príťaţlivosť. Nesmieme zabúdať ani na 

vhodné správanie a kultivovaný prejav. Pre dobrého manaţéra je veľmi dôleţité poznať reč 

tela a vedieť čítať z pohybov, gest, mimiky, drţania tela, aby sa mohol vyhnúť prípadným 



signálom, ktoré by odhalili jeho slabosti a aby dokázal čítať z neverbálnych prejavov 

ostatných spolupracovníkov a obchodných partnerov. 

 

 

Podávanie rúk 

Toto gesto sa rokmi obmenilo a zjemnilo. Jediným stiskom ruky si vymieňame mnoţstvo 

informácií o spoločenskom postavení, názoroch a úmysloch. Stisk ruky utvára v priebehu 

sekundy hierarchiu a dopredu vtláča stretnutiu pečať. Stiskom ruky sa rozdelia úlohy a 

stanoví sa, kto má hlavné slovo. Podávaná ruka signalizuje, či niekoho kontrolujeme, či si ho 

chceme podrţať v ruke, či sa podriaďujeme alebo či niekoho akceptujeme ako rovnocenného 

partnera. 

Neverbálna komunikácia, tak ako aj celý komunikačný proces, musí byť chápaný ako celok, 

ktorý je väčší ako suma jeho častí.  

Základné pravidlá komunikácie s nadriadeným 

Základným pravidlom komunikácie s nadriadeným je, ţe pri akejkoľvek komunikácii 

s akýmkoľvek typom nadriadeného vieme, čo chceme komunikovať a to primeraným, 

slušným, nie servilným spôsobom. 

Ďalšími základnými prvkami komunikácie s nadriadeným sú: 

 hovoriť stručne a jasne  

 stáť si za svojím názorom, ak sme presvedčení, ţe je lepší ako názor nadriadeného  

 rozprávať tak, aby sme nadriadeného presvedčili, ţe náš nápad je jeho  

 veci prezentovať tak, ţe nadriadený bude vedieť, ţe to má osoh aj pre neho a je 

potrebné to vysloviť 

 nabádať nadriadeného k ušľachtilým pohnutkám  

 komunikáciu viesť spôsobom, aby nadriadený bol naklonený našim návrhom 

 nadriadeného pochváliť, vyjadriť ocenenie 

 usmievať sa  

Hovoriť stručne a jasne 

Čas nadriadeného je vzácny, preto je potrebné komunikovať s nadriadeným jasne a rýchlo. 

Jasnej prezentácii je ľahko porozumieť a následne je jednoduchšie urobiť závery bez 

zbytočných chýb a omylov. Uţ Shakespeare napísal: „Stručnosť je výsada kráľovská, kým 

rozvláčnosť je iba obal prázdnoty.“ 

Stáť si za svojím názorom, ak sme presvedčení, že je lepší ako názor nadriadeného 



Vţdy je dobré prezentovať a trvať na svojom názore, ak sme presvedčení, ţe je lepší ako iný 

názor. Nie však spôsobom: „To sa takto robí? To je hlúposť: Treba to urobiť takto! Ale je 

lepšie povedať: „ Aby bol projekt úspešnejší a tým firma ešte lepšia, mohli by sme to urobiť 

možno takto.“ Je potrebné trvať na svojom názore a jasne ho komunikovať, aby sme nemali 

dvojitú tvár. Avšak v prípade, ak je prezentovaný lepší názor niekým iným, je dobré a správne 

v záujme veci prijať lepší názor za svoj. 

Rozprávať tak, aby sme nadriadeného presvedčili, že náš nápad je jeho. 

Odprezentovať svoj názor spôsobom: „Ako ste minule vraveli, tak riešenie problému bude 

podľa vášho návrhu... Ďalej je však dobré riešenie rozšíriť, poprípade doplniť o… (Nasleduje 

pasáž, kde je potrebné vsunúť vlastný nápad).“ Viac nie je potrebné starať sa. Nadriadený 

bude brať daný nápad ako svoj. 

Veci prezentovať tak, aby nadriadený  vedel, že to osožné aj pre neho a je potrebné to 

vysloviť. 

Komunikovať spôsobom: „Ak to urobíme takto, bude výsledok projektu (úlohy) excelentný, 

z čoho bude profitovať firma a tým aj jeho vedenie a všetci zamestnanci firmy.“  

Nabádať nadriadeného k ušľachtilým pohnútkam.  

Vety typu: „Verím, že zvážite svoje rozhodnutie a urobíte tak, ako sami uznáte za rozumné a 

správne,“ „viem, že zvážite tú najlepšiu možnosť,“ … sú dobrou voľbou. Nadriadený bude 

mať pred sebou pobádanie, ktoré ho môţe viesť k správnym rozhodnutiam a osobnostnému 

rastu.  

Komunikáciu viesť spôsobom, aby nadriadený odpovedal kladne. 

Kaţdú otázku poprípade fakty smerovať a formulovať tak, aby na kaţdú nasledujúcu otázku 

bola predpokladaná odpoveď nadriadeného „áno“. 

Nadriadeného pochváliť. 

Kaţdý človek potrebuje pochvalu. Po pochvale sa kaţdý stáva  priateľskejším a otvorenejším. 

Pochvalu je potrebné  smerovať na prácu, rozhodnutie, alebo za vedenie tímu, firmy. Stačí 

nájsť drobnosť, pochváliť ho za to, akú navodil v práci atmosféru, vďaka ktorej celý tím 

harmonicky pracoval. Musí to však by prirodzené a nenásilné. 

Usmievať sa 

Nie je vhodné usmievať sa výsmešne alebo povýšenecky. Jednoducho je potrebné mať úsmev 

na tvári, nielen na perách, ale napríklad aj v očiach. V priateľskej atmosfére bez zbytočnej 

nervozity aj príkazy alebo zákazy, poprípade zadané úlohy sa zdajú byť ľahšie realizovateľné 

a menej náročné. To platí aj pri komunikácii s podriadenými. 



Medzi základné pravidlá patrí aj nemať strach z komunikácie s nadriadeným. Je potrebné 

hlavne komunikovať. 

Rôzne typy nadriadených a komunikácia s nimi. 

Kaţdý vedúci je individualita, pre ktorého sú typické rôzne spôsoby správania a riadenia.Ak 

podriadený pozná ciele a motívy nadriadeného, jednoduchšie rozpozná svoje perspektívy 

a jednoduchšie zvolí správny spôsob komunikácie, čím komunikáciu zlepší a zefektívni. 

10 Konflikty rolí 

Delenie rolí podľa J. Spencera a A. Prussa (1993) vychádza z predpokladu, ţe kaţdý člen 

tímu má svoju jedinečnú funkciu, ktorou prispieva k celkovej funkčnosti tímu a tým ku 

komplexnému fungovaniu. 

Delenie je nasledovné: 

1. Vizionár - je osoba, ktorá vidí ďaleko za hranice projektu. Jej úlohou je načrtnúť 

smerovanie projektu a zosúladiť jeho poslanie so širším podnikovým zázemím. 

2. Pragmatik - je priamym spolupracovníkom vizionára. Hľadá potenciálne problémy v 

ponúknutej vízii. Inokedy zase spraví z nemoţného moţné a hľadá príleţitosti. 

3. Prieskumník - jeho úlohou je nájsť všetky moţné zdroje (materiál, informácie) a 

vyuţiť pomoc zvonku. Najčastejšie sa prejaví, keď vznikne situácia, ktorú nemoţno 

vyriešiť pomocou vnútorných zdrojov. Prieskumník predstavuje spojku medzi tímom 

a jeho okolím, často rieši aj vnútorné záleţitosti, napríklad ak treba niečo naplánovať 

alebo navrhnúť. 

4. Podnecovač - preskúma raz za čas východiskové predpoklady. Pripomenie cieľ, pre 

ktorý tím vznikol. Inokedy zase spochybní stanovený cieľ alebo prostriedky, akými sa 

dosahuje. Snaţí sa podporiť diskusiu a hlbšie rozvinúť myšlienky ostatných. 

Podnecovač vţdy pochádza zvnútra organizácie. 

5. Rozhodca - zaujíma nezávislý pohľad na napredovanie tímu, dosiahnuté rozhodnutia a 

pod. Jeho otázky z času na čas (podobne ako podnecovač) podporujú vyhodnotenie 

tímu. Rozhodcom môţe byť aj externá osoba, napríklad konzultant. Externý odborník 

nie je ovplyvnený firemnou kultúrou a internými záleţitosťami. Poskytuje nezávislý 

pohľad. 

6. Mierový posol – prejaví sa, ak vznikne nejaký konflikt, prípadne uţ vtedy, keď mu 

moţno predísť. 

7. Včelička – je ním usilovný pracovník, ktorý v praxi realizuje vytýčené ciele, 

pripomína pracovitú včielku. 

8. Kouč - je zodpovedný za morálku v tíme. Tím niekedy stratí smerovanie a zmysel pre 

napĺňanie vlastného poslania. Kouč sa pokúsi obnoviť entuziazmus a navodiť stratenú 

pozitívnu pracovnú atmosféru. 

9. Knihomoľ - je archív informácií a udalostí, ktoré sa udiali v tíme. Pôsobí ako 

komunikačná spojka a prechádzajú cez neho všetky informácie 



10. Spovedník - je osoba, ktorá dokáţe kaţdého vypočuť. Je zodpovedný a funguje ako 

dióda. Zverené dôverné informácie nevychádzajú von. Dokáţe podporiť a poskytnúť 

radu. Dokáţe pozorne počúvať a pochopiť. 

Z uvedených dvoch delení si je moţné všimnúť ich spoločné prvky. Okrem podobného počtu 

rolí sa tu nachádzajú aj dvojice ako napríklad Stmeľovač - Spovedník, Inovátor – Vizionár, 

ktorých podstata je takmer zhodná. Je teda zrejmé, ţe pri skúmaní viacerých delení nájdeme 

rovnaké prvky, avšak s iným kontextom alebo odtieňom. 

Konflikty sú prirodzenou súčasťou ţivota kaţdého človeka. Podstata konfliktu spočíva v 

konfrontácii dvoch alebo viacerých protichodných názorov. Ich prítomnosť a neefektívne 

riešenie môţe zhoršiť produktivitu a pracovný výkon zamestnancov. Je teda dôleţité konflikty 

včas rozpoznať a eliminovať. Táto činnosť patrí medzí základné činnosti ľudských zdrojov.  

Cieľom manaţmentu a ľudských zdrojov je dosiahnutie synergického efektu, teda splnenie 

cieľov zamestnancov ako aj podniku ako celku. Jednou z moţností, ako obmedziť výskyt 

konfliktov na pracovisku, je účinné a efektívne motivovanie zamestnancov. Zamestnanec, 

ktorý je vhodne motivovaný, vykonáva svoju prácu svedomito, s väčším nasadením, lebo si 

uvedomuje výhody, ktoré tým získa.  

Komunikácia môţe byť na jednej strane zdrojom konfliktov, ale na strane druhej je práve 

efektívna komunikácia dôleţitým prostriedkom ich riešenia.  

Pokiaľ sú subjekty konfliktu schopné a ochotné spolu komunikovať, existuje veľká 

pravdepodobnosť, ţe sa konflikt vyrieši výhodne pre obe strany. Uţ sme uviedli, ţe 

komunikáciu môţeme definovať ako proces prenášania informácie od jednej osoby k druhej 

osobe.  

Existuje niekoľko druhov konfliktov, my sa zameriame na konflikty rolí. Spôsob, akým sa 

jedinec v tíme správa, nemusí odpovedať očakávanej štruktúre jeho správania sa. 

Tento rozpor môţe zahŕňať:  

• nezlučiteľnosť roly 

• nejednoznačnosť roly 

• preťaţenie roly 

• nevyťaţenie roly  

 

 

Príčiny konfliktov môţu byť napríklad tieto: 

 

• nesúlad osobností alebo hodnotových systémov 

• prekrývanie alebo nejasné hranice pracovných náplní  

• súperenie o obmedzené zdroje 

• neprimeraná komunikácia 

• vzájomná závislosť úloh 

• zloţitosť organizácie 



• nejasné stratégie, štandardy, pravidlá 

• neprimerané termíny alebo časový tlak 

• kolektívne rozhodovanie 

• konsenzuálne rozhodovanie 

• nesplnené očakávania 

• nevyriešené alebo potlačené konflikty 

 

Vzniku konfliktov v tíme sa nedá vyhnúť. Na pracovisku sa stretávajú ľudia s rôznymi 

povahami, názormi či postojmi. Príčinou môţe byť aj stres a veľká zodpovednosť kladená na 

jednotlivcov. Nezhody môţu vzniknúť aj v multikultúrnom tíme.  

V tíme rozoznávame dva základne typy, pozitívny a deštruktívny konflikt.  

Pozitívny môţe priniesť rôzne moţnosti pri riešení problému. Dochádza k výmene názorov a 

k výberu prijateľného konsenzu. Ten by mal byť akceptovaný všetkými členmi tímu, aby 

nikto nemal pri prejednávaní problému pocit poráţky. Jasne ukáţe mocenské vzťahy v 

skupine a rozdelenie tímových rol. Podľa toho, ako kto pri riešení problému vystupuje, je 

zrejmé, kto k akej tímovej roli inklinuje. Do popredia vystúpia vodcovia, ktorí najviac 

presadzujú svoje názory. Viditeľná je aj rola oponenta, ktorý na kaţdom názore vidí len to 

negatívne. Niekto je naopak pasívnejší, ale v okamihu najväčšej krízy vhodne zasiahne a 

odvedie pozornosť inam, navrhne pauzu na kávu alebo uvoľní napätie. inak. Ukáţe na 

dlhodobé, často skryté nezhody medzi niektorými jednotlivcami alebo skupinami. Tí potom 

majú šancu ventilovať napätie, ktoré medzi nimi vzniklo. Ak sa im nakoniec podarí spoločne 

prispieť k vyriešeniu problému tímu, môţu sa zlepšiť aj ich vzťahy, pretoţe zaţijú vzájomnú 

spoluprácu. 

Deštruktívny konflikt môţe rozdeliť skupinu. Tým, ţe nedošlo k prijateľnému konsenzu alebo 

nebola vôbec prijatá dohoda, sa môţu narušiť vzájomné väzby. Potom stojí kaţdý proti 

kaţdému, alebo častejšie vznikajú podskupiny, ktoré sú veľmi súdrţné a stavajú sa proti 

ostatným podskupinám. Môţe sa oslabiť hlavný cieľ a pozornosť sa sústredí na čiastkové 

ciele. Ak je ťaţké prediskutovať celý problém, v snahe po dohode ho účastníci rozdelia na 

menšie časti. Potom sa diskutuje o veciach, ktoré nie sú podstatné, konflikt sa nevyrieši a 

riešenie hlavného cieľa je v nedohľadne. Často vedie jedincov k defenzíve a blokuje ich 

prirodzené prejavy v skupine. K tomu napríklad dochádza v prípade, keď sú spolupracovníci 

znechutení ustavičným dohadovaním sa a postupne strácajú záujem  o prácu v takomto tíme. 

Niekedy je príčina v príliš dominantnom vodcovi. Je prejavom a zároveň je sám príčinou zlej 

komunikácie. Dochádza k obmedzovaniu komunikácie, keď manaţér alebo aj iný 

spolupracovník dôleţité informácie pozná, no nepodelí sa o nich s ostatnými. Chce ich vyuţiť 

pre seba a ide mu iba o osobný prospech. Na tíme mu nezáleţí. Často dochádza ku 

klamstvám, ohováraniu alebo prekrúcaniu faktov. Väčšinou sa k tomuto správaniu uchyľujú 

jedinci, ktorí chcú získať dominantné postavenie v skupine alebo chcú zvrhnúť toho, s kým 

skryto súťaţia. Objavuje sa snaha niektorých členov tímu verejne podceňovať alebo pred 

ostatnými slovne napádať. 

  



Riešenie konfliktov 

Kaţdý človek bez ohľadu na individuálne a vekové osobitosti má viacero moţností reagovať 

na konflikty v medziľudských vzťahoch. Aj keď aktuálny psychický stav pri riešení 

konfliktov vyústi do istých spôsobov, v mnohých prípadoch je ţiaduce mať situáciu viac pod 

kontrolou. To si vyţaduje poznanie zásad, predností i nedostatkov jednotlivých spôsobov 

reagovania na komplikované situácie v medziľudskej komunikácii.  

Na základe práce M. Fürstovej (1997) uvedieme niekoľko spôsobov subjektívneho riešenia 

konfliktov: 

1. Útek. Charakterizuje únik pred situáciou, o ktorej si človek myslí, ţe mu môţe 

spôsobiť nepríjemnosti. Túto alternatívu moţno pouţiť v beţnejších, nevyhrotených 

situáciách. Avšak sú aj také, ktorým nemoţno uniknúť. Utiecť od situácie môţe napr. 

študent, ktorý sa nepripravil, a preto sa nedostavil na skúšku. V zásade nič podstatné 

nerieši, len oddiali konfrontáciu s učiteľom. 

2. Rezignácia. Prejaví sa najmä vtedy, ak sa vyskytnú dve príťaţlivé situácie v rovnakom 

čase, keď sa jednotlivec musí rozhodnúť, ktorej dá prednosť. 

3. Presunutie. Je to určitá forma voľby náhradného cieľa, o ktorej sme sa uţ zmienili. V 

tomto prípade ide o subjektívny „posun" k osobe, ktorá s danou situáciou nemala nič 

spoločné. Veľmi často sa vyskytujú prípady, keď pocit krivdy od jedného človeka 

projektujeme inému. 

4. Kompenzácia. Predstavuje riešenie konfliktov prostredníctvom takého kompromisu, 

ktorý umoţňuje uspokojenie potreby náhradným vyrovnaním určitých nedostatkov. 

Náhradná činnosť je obyčajne na niţšej úrovni ţelaného. Napríklad jednotlivec s 

niţšími schopnosťami sa snaţí vyniknúť, keď prípadnú telesnú prevahu vyuţíva voči 

iným. Smer individuálnej psychológie vysvetľuje kompenzáciu bojom o moc, 

tendenciou získať v niečom prevahu. 

5. Popieranie. Patrí k neproduktívnej forme správania, pretoţe sa opiera výlučne o 

vyhnutie sa konfliktu. Tvárime sa, ţe konflikt neexistuje. 

6. Potláčanie. Predstavuje jednu z najčastejších duševných stratégií proti konfliktu, hoci 

neraz môţe vyvolať aj neurotické stavy. 

7. Regresia. Predstavuje vzdať sa nedosiahnuteľného alebo ťaţko splniteľného cieľa a 

následne ho zníţiť na pôvodnú prijateľnú úroveň. Vyskytuje sa najmä vtedy, keď 

jednotlivec postúpi na vyššie, náročnejšie miesto, na ktoré nie je ani teoreticky ani 

prakticky pripravený. 

8. Projekcia. Stratégia správania, keď vlastné nedostatky pripisujeme iným. Sú to 

prípady, keď napríklad deti sa usilujú ohovárať svojich rovesníkov vtedy, keď ony 

samy majú potrebu porušovať určité zásady. Výsledkom projekcie nie je riešenie 

konfliktu, iba jeho potláčanie s uţ známymi negatívnymi následkami. 

9. Racionalizácia. Rozumové subjektívne ospravedlnenie vlastných, objektívne 

nesprávnych postojov. Jej cieľom je zachovanie vlastnej hodnoty. Sú to časté situácie, 

keď si povieme: „dokáţem, ţe mám pravdu tým, ţe sa svoje správanie snaţím logicky 

ospravedlniť'. Napríklad hrubé zaobchádzanie s partnerom zdôvodňujem 

vyčerpanosťou, prepracovanosťou, a tým dokazujem, „ţe som to tak nechcel".  



 

Asertivita ako spôsob zvládnutia konfliktov 

Správanie sa ľudí je zákonité a riadi sa pravidlami. Za istých podmienok ho moţno meniť a aj 

zmeniť. Mnohé spôsoby reagovania majú svoj pôvod v minulosti. Ak sa v minulosti človeka v 

konfliktnej situácii zmocnila úzkosť, môţe si prestať dôverovať a začne sa správať ústupčivo. 

Nešťastne súhlasí so všetkým, neodváţi sa vysloviť svoj názor či odmietnuť návrh, s ktorým 

sa nezhoduje. Ak sa takto ústupčivo bude správať opakovane, postupne si učením osvojí 

určitý vzorec správania, ktorý pouţije vtedy, keď sa začne schyľovať k výmene názorov. 

Nepríjemnú skúsenosť z konfliktu zovšeobecní na podobné situácie a zákonite sa im bude 

vyhýbať.  

Tak ako si učením osvojil nevhodné riešenie konfliktov, dokáţe ho rovnako učením aj 

odstrániť a nahradiť novým, vhodnejším. Môţe sa naučiť otvorene a úprimne zverejňovať 

svoje stanovisko, čo nazývame asertívnou reakciou. Tento poznatok povzbudil psychológov 

na prípravu programov, ktorými by v ústupčivých ľuďoch oslabovali úzkosť z konfliktných 

situácií a nácvikom asertívnych reakcií ich viedli k jasnému vyjadrovaniu potláčaných 

myšlienok a citov a k dosahovaniu novej psychickej rovnováhy. 

Programy, alebo iné formy intervencie sú zamerané aj širšie. Človek sa nielen správa, ale aj 

myslí a cíti. Preto  je potrebné venovať pozornosť  aj zmene myšlienok a emócií. Človek sa 

neučí len priamo, z vlastných skúseností, z pokusov a omylov, ale aj nepriamo - z kníh, máp, 

z pozorovania iných ľudí. Prvý, kto opísal takéto učenie, bol Bandura (1982) a nazval ho 

učenie pozorovaním. Pozorovanú osobu označil ako model a vyslovil názor, ţe modelovať 

moţno všetko: riešenie matematických úloh, strach z lekára, ale aj zvládnutie konfliktov. To 

znamená, ţe človek si nemusí „naostro" precvičovať nové správanie v náročných situáciách. 

Stačí, ak pozoruje iných, ktorí úspešne zvládajú nezhody, alebo keď sa čítaním oboznamuje s 

vhodnými postupmi.  

V celom procese kľúčové postavenie zaujímajú kognitívne procesy, čiţe schopnosť 

zapamätať si, čo bolo predtým - pozornosť, myslenie, vnímanie atď. Je totiţ dôleţité, ako 

človek vníma, poznáva a interpretuje vonkajší svet. Od toho sa odvíja, ako bude naň 

reagovať. Či sa mu odovzdane prispôsobí, alebo sa ho, naopak, pokúsi zmeniť. Podstatné je aj 

vnútorné presvedčenie, ktoré človeku našepkáva, či situáciu úspešne zvládne alebo nezvládne. 

Lebo ak chce napríklad bezchybne uhladiť sváry, nestačí, aby si osvojil určité správanie, ale 

potrebuje na to aj značnú dávku sebadôvery, ţe nadobudnuté zručnosti dokáţe aj vyuţiť. 

Vráťme sa späť ku konfliktom. Prečo v nich ľudia zlyhávajú? Z dvoch základných dôvodov. 

Buď sa učili od „chorých" modelov, ktoré sa buď vopred vzdali, alebo, naopak, útočili na 

oponenta bez rozmyslu, prípadne boli pod vplyvom chybných očakávaní, ktoré ich „tlačia", 

aby svojím správaním vyvolávali v iných ľuďoch presne to, čomu sa chcú vyhnúť. Príkladom 

je agresívny človek. V minulosti sa zrejme obklopoval agresívnymi ľuďmi alebo sa z vlastnej 

skúsenosti naučil, ţe agresivita je uţitočná. Agresor si vydobyje svoje, nevadí mu, ţe je to na  

ţe na úkor iných. Ale agresívny človek sa naučil aj niečo iné: ľudia ho obchádzajú. Preto pri 



výmene názorov očakáva odpor. Nastaví sa na boj a reaguje nepriateľsky, čo iných ľudí vedie 

k tomu, aby sa mu vyhýbali, čo zasa následne posilňuje jeho agresívne reakcie. 

Podobnú schému nájdeme aj v jeho protipóle, v ústupčivom človeku. Ten si zasa neverí, ţe 

konfliktné situácie zvládne. Pozerá sa na seba ako na nemoţného a neschopného, a tak si sám 

privodí úzkosť. Od nej je uţ len krôčik k úniku od konfliktných situácií, ktoré si vyţadujú 

asertívnu reakciu. 

Ohniskom problému teda nie sú samotné nezhody, ale vnímanie vlastnej nedostatočnosti. 

Výskum potvrdil, ţe tí, ktorí si v konfliktoch neveria, rozvinú si nefunkčné presvedčenie o 

vlastnej neschopnosti. Pozornosť zaostria na pohromu, čo sa odrazí aj v ich správaní a v 

neschopnosti preklenúť úskalie. Tí. ktorí si veria, vstupujú do konfliktu otvorene, pokojne a 

rozumne. Takýto prístup ich vedie k spokojnosti nad sebou a k dobrým vzťahom s ľuďmi. 

Aktívne sociálne učenie programové (ASUP) ako metóda nácviku 

Spôsob riešenia konfliktov nie je jednoznačný. U máloktorej nezhody či konfliktu existuje 

jediné správne riešenie. Väčšinou je moţné ich riešiť viacerými spôsobmi, z ktorých kaţdý 

má svoje výhody a nevýhody. Takéto riešenia sa spravidla dejú v cvičeniach, kurzoch, kde 

cieľom nie je zisťovanie typov konfliktných situácií, ale nacvičiť ich analýzu a optimálne 

moţné riešenie. Väčšina manaţérov totiţ rieši pracovné konflikty - ako ukázali naše skúmania 

- len jedným spôsobom, ktorý im práve napadne, alebo ktorý viedol v minulosti k úspechu. Sú 

akoby „nastavení" na určitý spôsob riešenia sociálnych vzťahov, nezhôd a problémov a ťaţko 

pripúšťajú iný spôsob ich riešenia. Avšak vzťahy medzi ľuďmi je moţné usmerňovať napr. 

tým, ţe sa nacvičuje ich psychologická analýza. 

Existujú aktivizujúce metódy, ktoré umoţňujú nacvičovať vhodné spôsoby jednania a riešenia 

nezhôd a konfliktov a tak umoţňujú zvyšovať sociálno-psychologickú a aj pracovnú 

spôsobilosť. Jednou z nich je metóda aktívneho sociálneho učenia programového, ktorou 

pracuje jeden z autorov publikácie pri výcviku manaţérov, zdravotníckych a sociálnych 

pracovníkov, poslucháčov vysokých škôl. 

„Nácvik" medziľudských vzťahov, postojov k nadriadeným a podriadeným má význam preto, 

ţe po jeho absolvovaní nemusí dochádzať k agresívnym reakciám, k frustrácii alebo 

neurotizácii. Zvládnutie základných poznatkov o zákonitostiach a pravidlách, o ktorých sme 

hovorili v úvodných kapitolách, sa spravidla odzrkadlí v pracovných výkonoch, 

podmienených takými psychologickými faktormi ako sú spokojnosť, zainteresovanosť, ochota 

atď. 

Metóda aktívneho sociálneho učenia programového (ďalej ASUP) je sociálno-psychologická 

metóda a vyznačuje sa predovšetkým aktivizáciou účastníkov, tvorivým riešením rozporov a 

problémových situácií konfliktného charakteru a riadeným formovaním nových plánov 

činností, sociálneho styku. Jej obsahom je cvičné riešenie problémov tzv. sociálno-

psychologický tréning v riešiteľských skupinách. 



ASUP je intenzívnou výmenou informácií (vzájomného pôsobenia riešiteľov) s rôznym 

obsahom, priebehom i operáciami. Jeho efektivita je ovplyvňovaná aktivitou riešiteľov, je 

usmerňované sociálnymi vplyvmi (vzťahy medzi riešiteľmi, väzbami) vo vnútri riešiteľskej 

skupiny, štruktúrou osobnosti riešiteľov. 

Skupina riešiteľov po prezentácii všetkých moţných návrhov na riešenie problémov, nezhôd a 

konfliktov dospieva k optimálnemu záveru, k odstráneniu neţiadúcej problémovej situácie. 

Rieši sa obyčajne viac vybratých príkladov buď počas jedného dňa alebo skupinovo v 2 aţ 3 

dňoch, aj viac dní spolu s výcvikom komunikácie. Výsledkom je zmena niektorých 

sociálnych postojov, zvýšenie sociálnej pripravenosti riešiť rozporné pracovné a spoločenské 

problémy tak, ţe potom človek (účastník výcviku) je schopný primerane riadiť a kontrolovať 

svoje správanie v podobných situáciách a zodpovedne sa v nich rozhodovať. 

Podstatou sociálneho učenia je sociálna interakcia, ktorá je základným východiskom pre 

osvojovanie si sociálnych skúseností. Keď prebieha v skupine (alebo kolektíve), jednotlivec je 

ňou ovplyvňovaný nielen vo svojom výkone, ale i v spôsobe, akým rieši problém, takţe sa učí 

sociálnemu správaniu sa voči členom skupiny (kolektívu) a zaujíma v nej určitú rolu. Ide o 

aktívne osvojovanie tých foriem správania, ktoré iní ľudia podnecujú a posilňujú a ide tieţ 

o odúčanie sa  takých vzorcov správania, ktoré iní ľudia odsudzujú. 

Vo výcviku, v priebehu ASUP, sa jeho účastník v skupine učí efektívnejším spôsobom 

riešenia pracovných, ţivotných a spoločenských problémov a konfliktov tým, ţe: 

1. analyzuje situáciu 

2. nájde viac spôsobov riešenia 

3. vyberie z nich  najvhodnejšiu formu 

4. tento vybraný spôsob riešenia myšlienkovo skontroluje 

5. prípadne ho upraví 

6. alebo zvolí iný variant riešenia 

7. a potom ho realizuje vo vlastnej praxi   

 

11 Tvorivé riešenie konfliktov 

Druhy konfliktov 

Jedným z odborníkov, ktorý sa zaoberali konfliktami a ich úlohou v procese rozhodovania bol 

A C. Amason (2011). Je autorom kategórie konfliktov, ktorá obsahuje dva druhy: 

 kognitívne – konflikt zameraný na otázky, nápady, princípy a procesy 

 afektívne – konflikt zameraný na ľudí, emócie a hodnoty 

Jeho štúdium ukázalo oba typy, pričom potvrdilo, ţe kognitívny konflikt je pre skupinu 

prospešný, naopak afektívny je škodlivý. 



Iné delenie priniesol T. K. Capozzoli, (1995) rozdelil konflikty na konštruktívne 

a deštruktívne.  

Konštruktívny konflikt existuje ak: 

 ľudia sa na základe konfliktu zmenia a osobnostne porastú 

 vyústi do riešenia problému 

 kaţdý kto bol postihnutí konfliktom sa zapojí do jeho riešenia 

 vytvára súdrţnosť medzi členmi tímu 

Deštruktívny konflikt existuje ak: 

    nie je poskytnuté riešenie konfliktu a ten stále existuje 

    odvádza energiu od dôleţitých úloh 

    ničí morálku členov tímu 

    polarizuje alebo rozdeľuje tím 

Platí pravidlo, ţe pri riešení konfliktu alebo uvaţovaní o spôsobe riešenia konfliktu, je na 

prvom mieste identifikácia zdroja konfliktu a aţ potom určovanie typu.  

Riešenie konfliktov 

Dôleţité je zdôrazniť, ţe včasné riešenie konfliktu je oveľa jednoduchšie, pretoţe konflikt nie 

je  tak zakorenený a negatívne emócie nie sú také extrémne. Najlepším spôsobom ako vyriešiť 

konflikt v počiatočných etapách, je napríklad pomocou rokovaní medzi všetkými 

zúčastnenými. 

Ak konflikt riešime neskoro, je potrebná prítomnosť odborníka v tíme alebo mimo neho,  

preto je lepšie urovnať konflikt čím skôr. 

Existuje päť hlavných stratégií ako riešiť konflikt, pričom záleţí kto konflikt vyhrá a prehrá. 

Súťaž alebo boj 

Ide o klasickú situáciu výhry alebo prehry, v ktorej sila a moc jedného z účastníkov vyhráva. 

Tento spôsob má svoje opodstatnenie, avšak kaţdý kto tento spôsob riešenie pouţije si musí 

byť vedomí následkov v podobe porazeného. V prípade, ţe porazený nemá cestu úniku, 

povedie tento prístup k jeho zlému pocitu. 

Spolupráca 

Ide o ideálny spôsob riešenia konfliktu v ktorom nie je nik porazený. Tento spôsob však 

vyţaduje nejaký čas od oboch zúčastnených, aby našli spoločný kľúč na vyriešenie konfliktu, 

ktorý by bol prijateľný pre obe strany. 

Kompromis alebo vyjednávanie 

Tento spôsob je síce lepší ako spôsob súťaţe alebo boja, ale nie je taký účinný ako 

spolupráca. Obe strany sa musia vzdať niečoho, v prospech oboch zúčastnených strán. Tento 

spôsob vyţaduje menej času ako spolupráca, ale je pravdepodobné, ţe výsledok bude mať 

menšiu záväznosť. 



Popieranie alebo vyhýbanie sa 

Popieranie alebo vyhýbanie sa je spôsob, v ktorom kaţdý predstiera, ţe ţiaden problém 

neexistuje. Je účinný v situácií, v ktorej obe strany potrebujú určitý čas na vychladnutie pred 

nejakým riešením, alebo ak je konflikt nepodstatný. Nemôţe byť pouţití v prípade, ţe 

konflikt nemôţe sám od seba zmiznúť.  

Vyhladzovanie problému 

Ide o spôsob, v ktorom existuje na povrchu harmónia, no vo vnútri konflikt stále existuje. 

Tento spôsob je podobný tomu predchádzajúcemu, avšak v tomto prípade väčšinou jedna 

strana povaţuje konflikt za vyriešený, ale druhá strana si myslí ţe konflikt stále trvá. Táto 

stratégia sa pouţíva tam, kde zachovanie dobrých vzťahov je dôleţitejšie ako okamţité 

riešenie konfliktu, ale nie je vhodná pouţívať v situácií, v ktorej majú obe strany potrebu 

konflikt okamţite riešiť. 

Týchto päť stratégií znázorňuje nasledujúci obrázok, ktorý zobrazuje rovnováhu medzi 

záujmom o seba a záujmom o druhých.  

 

Riešenia konfliktov  

Základom riešenia kaţdého konfliktu je dohoda. Obrázok  zobrazuje moţné spôsoby riešenia 

konfliktov (dohody) podľa T. Kilmanna (1975). 

 

Spôsob riešenia konfliktu závisí od miery dôleţitosti vlastných a cudzích potrieb. Ţiadny z 

týchto piatich spôsobov riešenia konfliktov sa nepovaţuje za zlý ani za dobrý - voľba 

najvhodnejšieho spôsobu závisí vţdy od konkrétnej situácie. Podľa autora sú 

najproblematickejšie dva druhy dohody – distributívna a integratívna – a preto sa im ďalej 

venuje:  

Distributívna dohoda 

Jedna strana „vyhrá“ a druhá „prehrá“  



 sú pevné zdroje, ktoré sa musia rozdeliť medzi dve strany  

 čím viac dostane jedna strana, tým menej dostane druhá,  

 záujmy jednej strany sú opačné ako záujmy druhej,  

 hlavným cieľom je maximalizovanie vlastných záujmov,  

 hlavné stratégie: manipulácia, nátlak a zadrţiavanie informácií 

Integratívna dohoda 

Obe strany môţu vyhrať: 

 zdroje sú variabilné a môţu sa rozdeliť medzi ne 

 hlavným cieľom je maximalizovať spoločný zisk oboch strán 

 hlavné stratégie: spolupráca, zdieľanie informácií a spoločné riešenie problémov  

 tento typ sa tieţ označuje ako vytváranie hodnoty, pretoţe cieľom je, aby obe strany 

odchádzali zo stretnutia s tým, ţe majú viac ako predtým  

Situácie v reálnom svete však nie sú také jednoduché – často sú kombináciou viacerých 

druhov. Príkladom môţe byť určovanie ceny – predajca a kupujúci majú čiastočne opačné 

záujmy (predajca chce čo najvyššiu cenu, kupujúci najniţšiu), no aj čiastočne spoločné (obe 

strany majú záujem, aby sa produkt predal). Kľúčom k úspešnému riešeniu konfliktu je 

posunúť situáciu z win-lose na win-win. Takmer kaţdá situácia má isté aspekty win-win 

riešenia, len je často potrebné ich hľadať. Win-lose riešenie je len posledná moţnosť.  

Pri prekonávaní konfliktov platia pravidlá:  

1. útočiť na problém, nie na osobu  

2. zamerať sa na to, čo je moţné urobiť – nie na to, čo moţné nie je  

3. podporovať rozdielne pohľady na vec a čestný dialóg  

4. vyjadrovať svoje pocity bez obviňovania druhých  

5. uznať svoj podiel na probléme  

6. počúvať a porozumieť pohľadu na vec druhej osoby pred vyjadrením svojho 

7. rešpektovať pohľad na vec druhej osoby  

8. riešiť problém a pritom budovať vzťahy 

 

Predchádzanie konfliktom  

Predchádzať problémom v tíme je moţné pomocou dobrej tímovej spolupráce a dobrou 

prácou manaţéra. Najjednoduchšie riešenie je ţiadne riešenie, ale je to skôr zidealizovaná 

predstava. Najjednoduchšie riešenie konfliktov je predchádzať im.  

Podpora tímovej spolupráce  

Tímová spolupráca je nevyhnutná pre efektívnu prácu tímu ako celku. Tímová spolupráca 

vychádza zo spoločného cieľa a všetci členovia tímu musia vedieť, aká je ich úloha pri 

dosahovaní tohto cieľa. Pre dobrú tímovú spoluprácu a minimalizovanie rizika vzniku 

konfliktu je dôleţité, aby všetci členovia tímu:  



 zdieľali informácie - informovali včas a korektne všetkých členov tímu o problémoch,  

 vyjadrovali, čo očakávajú od iných členov tímu  

 podporovali sa navzájom - oceňovali zásluhy kolegov a povzbudzovali ich k 

dosahovaniu dobrých výsledkov 

 zlepšovali tím – podporovaním morálky a chránením reputácie tímu 

 riešili potenciálne konflikty – otvorene vyjadrili rozdiely v názoroch  

 

Konflikty pri vývoji softvéru v tíme  

Pri vývoji softvéru je mnoţstvo príleţitostí na vznik konfliktu. Ide hlavne o konflikty medzi 

vývojovým tímom a pouţívateľmi a konflikty medzi programátormi a testermi v rámci tímu.  

Konflikty medzi vývojovým tímom a používateľmi  

Takéto konflikty vznikajú tak, ţe vývojový tím má na produkt iný názor ako pouţívatelia 

tohto produktu. Toto môţe vzniknúť ako dôsledok nedostatočnej komunikácie medzi 

vývojármi a pouţívateľmi – vývojári si myslia, ţe vedia najlepšie, čo pouţívateľ chce a čo je 

pre neho dobré. Príkladom vzniku takéhoto konfliktu je zmena pouţívateľského rozhrania v 

kaţdej novej verzii produktu bez toho, aby na to boli váţne dôvody. V praxi je toto prípad 

produktu Microsoft Office – v kaţdej z verzií 97, 2000, XP, 2003, 12 sa zmenilo 

pouţívateľské rozhranie, pouţívatelia si musia zvykať stále na nové prvky a často s nimi 

doslova bojovať, pretoţe mnohokrát prácu neuľahčujú ale naopak znepríjemňujú. 

Pouţívatelia, zvyknutí na to, ţe produkt sa ovláda a správa stále rovnako, môţu konflikt 

vyriešiť veľmi jednoducho – prechodom na konkurenčný produkt (riešenie win-lose) za 

predpokladu, ţe taký existuje. Konfliktom medzi vývojármi a pouţívateľmi je najlepšie 

predchádzať, pretoţe nebývajú veľmi konštruktívne a môţu viesť k poškodeniu dobrej povesti 

softvéru a následným stratám. Predchádzať týmto konfliktom je moţné jedine komunikáciou s 

pouţívateľmi – je potrebné si uvedomiť, ţe produkt sa vyvíja pre nich.  

Konflikty medzi programátormi a testermi  

Tieto konflikty vznikajú najčastejšie z nedostatku zdrojov, hlavne z nedostatku času. 

Testovanie nasleduje po implementácii, takţe testeri a programátori sa často musia deliť o 

spoločný zdroj, čas, ktorého nikdy nie je dosť. Keďţe testovanie býva posledná fáza vývoja 

softvéru pred odovzdaním zákazníkovi, prenášajú sa do nej všetky oneskorenia z 

predchádzajúcich fáz. V snahe dobehnúť oneskorenie nasleduje na nich tlak, aby testovanie 

ukončili čo najskôr. Uţ samotný tlak môţe byť príčinou vzniku konfliktu, keďţe testéri si 

uvedomujú dôsledky nedostatočného testovania. Urýchlenie testovania môţe mať za následok 

neobjavenie závaţných chýb, ktoré následne môţe objaviť aţ zákazník, z čoho môţe vzniknúť 

ďalší konflikt. Dobrý manaţér takéto konflikty riešiť nemusí, môţe im predchádzať. Moţný 

spôsob je plánovať projekt s dostatočnou časovou rezervou, resp. vyhradiť viac času na 

testovanie, aby aj v prípade oneskorenia bol dostatok času na kvalitné otestovanie. V prípade, 

ţe uţ k oneskoreniu došlo a času nie je dostatok, môţe byť vhodnejšie s týmto problémom 

oboznámiť zákazníka a vysvetliť mu, ţe je aj v jeho záujme, aby sa produkt dostatočne 

otestoval. 



Príčiny konfliktu môţu byť diagnostikované ako variácie pracovných štýlov v tímových 

rolách. Sú vyjadrené v klustroch správania sa, ktoré sa merajú pomocou profilov Belbina. 

Tieto poznatky môţu byť vyuţité na to, aby sa konflikty jednoducho identifikovali, skrátila 

ich dĺţka a závaţnosť. 

Aj keď je to často krát nevyhnutné, medzi moţné príčiny konfliktov v tíme patria: 

 zmeny pracovného prostredia, neustále zmeny a neistoty 

 frustrácia z autority 

 duševná a mentálna únava 

 nedostatok tolerancie a oboznámenie sa s inými operačnými štýlmi pod tlakom 

 chyby v komunikácií 

 súperenie o rovnaké zdroje 

 pocit nezlučiteľnosti cieľov, čo znamená nemoţnosť ich realizácie 

 pocit zasahovania do vlastného cieľa  

 

Ak nie je konflikt dostatočne vyriešený, môţe chronicky narušiť tímovú prácu. Dokonca sa 

môţe šíriť ako nákazlivý vírus. 

Štúdie ukazujú, ţe viac konfliktov vzniká v podmienkach, v ktorých sú členovia tímu medzi 

sebou vzdialení. Napríklad emailová komunikácia je často krát viac náchylná na konflikt ako 

komunikácia z očí do očí. 

Pozitívne vlastnosti konfliktu 

Konflikty môţu byť deštruktívne, viesť ľudí k šíreniu negatívnej nálady medzi sebou a míňať 

energiu na konflikt, namiesto lepšieho vyuţitia. Taktieţ dokáţe prehlbovať rozdiely medzi 

členmi skupiny a polarizovať ju na viacero strán.. 

Avšak, dobre riadený konflikt môţe byť pozitívny, môţe pomôcť “vyčistiť vzduch”, uvoľniť 

emócie a stres, najmä ak je konflikt vyuţití na získanie príleţitosti nájdenia spoločnej cesty 

z ťaţkej situácie. 

Platí pravidlo, ţe pri riešení konfliktu, alebo uvaţovaní o spôsobe riešenia konfliktu, je 

identifikácia zdroja konfliktu a až potom určovanie typu.  

Prevencia voči konfliktom  

Rovnako ako je dôleţité vyriešiť konflikt keď vznikne, tím potrebuje vytvoriť spôsoby, ako 

konfliktom predchádzať, aby nespôsobovali závaţné škody. 

Preto je potrebné, aby sa členovia tímu naučili zručnostiam a správaniu sa,  ktorým budú  

konfliktom predchádzať.  

Medzi základné zásady patrí: 



 riešenie konfliktu okamţite - zamedziť pokušeniu ignorovať konflikt 

 byť otvorený – ak má člen tímu problém, vyriešiť ho čo najskôr 

 trénovať jasnú komunikáciu – vyslovovať nápady a myšlienky jasne 

 trénovať aktívne počúvanie – parafrázovať, pýtať sa, objasňovať 

 nebrať konflikty osobne – drţať sa faktov a témy, nie osobných vecí 

 zameriavať sa na riešenie problémov – nezaoberať sa tým, čo sa uţ nedá zmeniť 

 pozerať sa na problém z rôznych uhlov pohľadu – nezaoberať sa len svojimi 

pocitmi a dojmami 

 nehľadať vinníka – uprednostniť riešenie problému 

 preukazovať rešpekt – ak sa situácia vyhrotí, počkať na zmiernenie emócií 

 uchovanie tímových záleţitostí vo vnútri tímu – riešenie problému mimo tímu 

pomáha jeho šíreniu 

Konflikt sa môţe šíriť tak dlho, pokiaľ nie je priamo a rýchlo vyriešený. Schopnosťou 

rešpektovať rôznych ľudí, byť schopný vyriešiť konflikt vtedy, keď nastane a pracovať na 

jeho prevencií, nadobudne tím vlastnosť udrţať zdravú a kreatívnu atmosféru.  

Kľúčom k úspechu je zostať otvorený myšlienkam, presvedčeniu a predpokladom ostatných 

ľudí. Keď sa členovia tímu naučia vidieť problémy z opačnej strany, umoţní im to získať 

nové pohľady myslenia, ktoré môţu viesť k novým a inovatívnym riešeniam v tíme.  

 

12 Osobnosť tímového vodcu  

Súčasťou kaţdého tímu je jeho vodca, ktorý zaisťuje jeho cielené fungovanie. Je potrebné 

odlíšiť vodcu tímu s manaţérom tímu. Manaţér stojí  mimo tímu, ale umoţňuje prístup 

k zdrojom, ktoré tím potrebuje, čím uľahčuje jeho fungovanie; ale nakoniec obaja zastávajú 

určité aspekty roly vedúceho tímu.  

Vodcovstvo ovplyvňuje správanie sa a fungovanie tímu resp. zamestnancov. 

V súčasnosti existuje viacero teórií vedenia. Medzi teóriami vedenia nájdeme teórie 

vlastností, situačné  teórie, atribučný  prístup, kontingenčné  modely, transakčné  teórie  a 

transformačný  prístup.    

Pre úspešné riadenie tímu je dôleţitý spôsob uchopenia moci, pretoţe delegovanie moci je 

dôleţitým aspektom tímovej práce a vyţaduje takú filozofiu riadenia, ktorá motivuje ľudí pre 

efektívne fungovanie tímu. Vo všeobecnosti funkcia tzv. tím lídra  je dôleţitá, pretoţe udrţuje 

tím na ceste k cieľu a určuje smer, ktorým sa treba uberať. Zvyčajne má aj  má väčšie 

skúsenosti ako členovia tímu.  

Jasné  ciele, budovanie dôvery, oddanosť a spôsobilosti na udrţovanie vzťahov s okolím 

patria k hlavným zásadám vedenia tímu, ako aj vytváranie  príleţitostí  pre členov  tímu  

a odvádzanie skutočnej práce. Tieto zásady stavajú na psychologickom mechanizme  

sociálnej  identifikácie  tým,  ţe  podporujú súdrţnosť  medzi členmi  tímu, budujú  vedomie 



profesionality  alebo  kompetentnosti a umoţňujú ľuďom identifikovať sa s tímom a byť hrdý  

na príslušnosť k tímu. 

Vedenie je procesom, v ktorom pôsobí jeden človek na druhého tak, aby konal v súlade 

s cieľmi, poţiadavkami a kde výsledkom je cieľové správanie objektu riadenia 

 

Obr. 12 Schéma procesu vedenia podľa Zvaríkovej 

 

Teórie riadenia tímu  

Označujú sa aj ako P-B teórie, v ktorom sa predstavitelia tohto prístupu zamerali na skúmanie 

správania úspešných vodcov a manaţérov. Hľadali odpovede na otázky:  

 Čo robia úspešní vedúci ? 

 Sú autoritatívni alebo demokratickí?   

 Zameriavajú sa na ciele organizácie alebo na sociálne vzťahy? 

To všetko bolo potrebné pre hľadanie vedúceho tímu, ktorý má zabezpečiť efektívne plnenie 

stanovených cieľov a zabezpečiť aj najefektívnejší výkon. 

Štýl vedenia a riadenia tímu 

Štýl vedenia a riadenia tímu je jedným so spôsobov správania sa vedúceho tímu,  alebo ho 

môţeme chápať ako spôsob uplatňovania právomoci pri vedení svojich podriadených.  

Na obrázku 13  je znázornený viacstupňový obsah štýlu vedenia tímu. 

 

Obr. 13 Viacstupňový obsah štýlu vedenia tímu    



Vodca tímu -  tím líder 

Vodca tímu je osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť a vzťahy v tíme. Dôleţitá 

schopnosť lídra tímu je schopnosť vedomia „my“ , ďalej vedomia poslania a smerovania tímu. 

Podľa Zvaríkovej (2009) je efektívnejší líder, ktorý:  

 poskytuje všetky potrebné a dostupné informácie 

 sa podieľa na veciach ako partner 

 podporuje tímové rozhodovanie 

 komunikuje s ľuďmi v tíme a dovoľuje, aby si medzi sebou vyjasnili problémy 

 vyhýba sa kontrolovaniu tímu 

Všetky  uvedené vlastnosti sú typické pre lídra, ktorého si tím na jednej strane váţi a uznáva 

ho, členovia tímu ho rešpektujú a sú ochotní urobiť čokoľvek preto, aby pre takéhoto človeka 

pracovali. 

Ďalšie dôleţité prvky vodcu tímu sú:  

 sebadôvera, vlastné názory a predstavy 

 vedieť presvedčiť o svojej pravde 

 schopnosť predloţiť víziu a vytýčiť reálny cieľ 

 schopnosť súcitiť s inými a chápať potreby druhých 

 prejaviť úctu a uznanie 

 okrem týchto vlastností by mal ešte kaţdý dobrý vodca tímu vedieť, ţe jeho 

pôsobenie charizmy nie je trvalé.  

 

Jedným z moţných krokov sebarozvoja pre kaţdého tím lídra sú zásady „najkratšieho kurzu 

vedenia“  ktoré sú zhrnul  J. Adair, 2008): 

6 najdôleţitejších slov: 

„Pripúšťam, ţe som mohol urobiť chybu.“ 

5 najdôleţitejších slov „Som na vás veľmi hrdý.“ 

4 najdôleţitejšie slová „Aký je váš názor?“ 

3 najdôleţitejšie slová „Mohli by ste (prosím)?“ 

2 najdôleţitejšie slová „Ďakujem vám.“ 

1 najdôleţitejšie slovo „My.“, 

Vedenie skupiny je o ovplyvňovaní , ktoré je orientované na dosiahnutie skupinového cieľa, 

kde patrí usmerňovanie, správne plánovanie a koordinovanie vzťahov v nej.  

Prvotné správanie, plnenie roly vodcu tímu sú plánovanie, určovanie cieľov, rozdeľovanie 

a kontrolovanie plnenia úloh, reprezentácia tímu, či uţ navonok alebo vo vnútri tímu. Tím 



líder je aj reprezentantom daného tímu, ak preukazuje silnú pracovnú morálku a etiku, potom  

ho v pracovnej etike budú aj jeho podriadení nasledovať.  

 

Dobrý vodca musí vedieť úspešne dokázať: 

 riadiť a štrukturalizovať aktivitu tímu 

 pripravovať tímovú diskusiu a stretnutia 

 podnecovať tvorivé myslenie 

 posilňovať súdrţnosť tímu efektívny spôsob je napr. teambuilding 

 riešiť konflikty 

Dobrý vodca sa taktieţ sa vyznačuje aj znakmi: 

 je dobre informovaný 

 vie dobre a jednoducho plánovať a organizovať 

 dobre komunikuje, čiţe rozpráva plynule a dôveryhodne 

 prispôsobuje štýl vedenia podmienkam, úlohám, ľuďom, ktorých riadi no 

najmä aj seba samého 

Na nasledujúcom obrázku je uvedený a znázornený efektívny štýl vedenia k daným 

znakom dobrého vodcu  

 

Obr. 14 Efektívny štýl vedenia  

 

Prístupy k efektívnosti vedenia tímov z pohľadu vodcu tímu 

 Uvádzame niekoľko prístupov efektívneho vedenia tímu.  

 



Prístup k vodcovi prostredníctvom osobnostných  charakteristík 

Nie sú jednoznačné známe charakteristiky, ktorými by sa mal vodca vyznačovať. Vo 

všeobecnosti by mal mať vodca charizmu a nemal by sa príliš odlišovať od  členov tímu. 

Prístup funkčným  zameraním 

 Zameranie na úlohu a cieľ: najdôleţitejší je výkon a výsledok. Pri tomto 

zameraní sa nekladie dôraz na kontrolu práce alebo problémov, ktoré vznikli 

ale na dodrţanie stanovených termínov a kvalitu zverenej úlohy. 

 Zameranie na postup a procedúru: zaujíma ho procesuálna stránka a nie 

výsledok samotný. Zasahuje ale do postupu práce a zvoláva sedenia s členmi 

tímu a zbiera informácie. 

 Zameranie na sociálne vzťahy a atmosféru: zaujíma sa o pocity svojich 

podriadených, ako sa cítia a aké majú medzi sebou vzťahy. Zameriava sa 

o pohodu v tíme a stretnutia sú skôr zamerané na súdrţnosť skupiny. 

Prístup štýlom vedenia 

 Autoritatívny štýl vedenia - celá zodpovednosť je v rukách vodcu tímu. Má 

všetko pod kontrolou a o ničom nediskutuje, je chladný k podriadeným 

a udrţiava si odstup. Tento štýl sa skôr javí ako zneuţívanie vodcovskej 

pozície. Tento štýl je vhodný v krízových situáciách. 

 Demoktarický štýl - vyznačuje sa rozdelením zodpovednosti a spoluúčasťou na 

rozhodovaní. Demoktarický vodca dáva príleţitosť ostatným členom tímu pri 

podieľaní sa na plánovaní činností a riešení problémov. Prihliada na ich 

názory, ale rozhoduje v sporných situáciách. Jeho vzťah je priateľský. 

 Liberálny štýl - vyznačuje sa minimálnym zásahom vodcu do diania sa v tíme. 

Vyhýba sa konfliktom a dôveruje svojim podriadeným a necháva dianiu voľný 

priebeh. Vodca tímu je skôr pasívny. 

Nedá sa povedať, ktorý štýl by mal vodca tímu preferovať, lebo je to na jeho uváţení, no 

najlepšia moţnosť je kombinácia týchto štýlov. 

Charakter vedenia tímu určuje aj typ tímov.  

 

13 Štýly a druhy riadenia so zreteľom na osobnostné charakteristiky členov 

tímu  

Vo vedenie ľudí, riadení ľudí, manaţmente sa  hľadajú nové trendy, nové spôsoby, metódy, 

ktorými by sa dosiahli čo najefektívnejšie výsledky. Je to stály proces, v ktorom sa prihliada 

na charakter doby, náročnosť poţiadaviek, nadriadených, podriadených, náročnosť klientov.  

 

Manaţovanie ľudí  spočíva v hľadaní schodnej cesty na dosiahnutie cieľov spôsobom, ktorý 

je splniteľný podriadenými zamestnancami za predpokladu, ţe po jeho splnení si zaslúţia 



patričnú odmenu.  

 

Ľudia sa taktieţ snaţia v riadiacom procese zamestnancov stanoviť určité pravidlá, ktoré by 

boli vyuţiteľné aj pre manaţéra, tím lídra, ktorý riadiacu činnosť vykonáva, ale aj pre 

zamestnanca, ktorý je riadený.  

 

Súčasne sa musí prihliadať aj na čas a prostredie, v ktorom sa toto vedenie realizuje.  

Vedenie ľudí obsahuje prvky viacerých vedných disciplín, ako napríklad psychologické, 

sociologické, právne, ekonomické i pedagogické.  

Z tohto dôvodu je účinnosť a aplikovateľnosť ovplyvnená nielen osobnostnými 

charakteristikami manaţéra, ale aj objektívnymi skutočnosťami (typom spoločnosti, 

organizačnou štruktúrou, spôsobom riadenia).  

Kaţdý z týchto faktorov pritom môţe rôznou váhou ovplyvniť vedenie zamestnancov. 

 

Vedenie pracovníkov by nemalo byť nátlakovým faktorom, ktorý pouţíva manaţér, tím líder, 

malo by zamestnancov správne nasmerovať k tomu, aby plnili svoje ciele s vyuţitím 

vlastného potenciálu.  

 

Koučovanie 

Koučovanie predstavuje jeden z najefektívnejších nástrojov vedenia ľudí. Pojem 

„koučovanie“ bol do oblasti manaţmentu a podnikania prevzatý zo športovej terminológie. 

V uţšom zmysle slova koučovanie predstavuje špecializovanú činnosť kouča, ktorá zahŕňa 

interakciu s koučovaným, ktorých cieľom je spravidla stanovenie cieľov, hľadanie moţností 

na dosiahnutie cieľa, identifikácia prekáţok v dosahovaní stanovených cieľov a naplánovanie 

postupu. Sféra pôsobnosti kouča sa v súčasnej dobe rozširuje od priemyselných podnikov 

a manaţmentu cez kouča v umení a športe aţ po kouča vykonávajúceho tzv. ţivotné alebo 

kariérne koučovanie. 

Pôvodne sa  anglické slovo „to coach“ pouţívalo v spojitosti so sluţbami prepravy (dodnes sa 

vyuţíva slovo „coach“ pre označenie niektorých autobusových spojov) a znamenalo 

prepravenie z miesta na miesto. Toto majú spoločné dodnes i všetky definície, formy a druhy 

koučovania – nasmerovať niekoho určitým smerom a pomôcť mu dosiahnuť ciele, ktoré si 

zaumienil dosiahnuť. 

Koučovanie je moţné popísať ako napomáhanie rozvoju učeniu a výkonnosti druhého 

človeka. V tomto vnímaní umoţňuje koučovanie premeniť viac potenciálu v ľuďoch na výkon 

tým, ţe odstraňuje prekáţky stojace medzi celkovým výkonnostným potenciálom človeka 

a jeho skutočným pracovným výkonom. 

Organizácia International Coach Federation (ICF), ktorá zdruţuje stovky organizácií 

a jednotlivcov zaoberajúcich sa koučovaním, definuje koučovanie ako vedomý proces, ktorý 

vytvára prostredie priaznivé pre rast a efektívnu činnosť ľudí. Všeobecne môţeme povedať, 

ţe koučovanie predstavuje sériu rozhovorov medzi koučom a koučovanými s konkrétnymi 

cieľmi zameranými na rozvoj potenciálu, zvýšenie výkonnosti či zlepšenie vzťahov. 



Podľa inej definície, zameranej skôr na prostredie v organizácií, je koučovanie 

povzbudzovanie ľudí, poskytovanie podpory a informácií za účelom zvyšovania uvedomenia 

ľudí, aby mohli sami podstupovať riziko, riešiť problémy, rozhodovať sa a zvládať nové 

úlohy a problémy. Cieľom tohto koučovania nie je zadanie pokynov, ale skôr vzájomná 

pomoc spolupracovníkom pri hľadaní správneho smeru. Tento cieľ môţe byť dosiahnutý 

pokiaľ zamestnanci prevezmú väčší podiel zodpovednosti nielen za svoj výkon, ale aj za 

výkon ostatných. Namiesto vyhovárania sa je potrebné vyhľadávať príleţitosti ako pomôcť 

ostatným získať dôveru vo vlastné schopnosti, analyzovať problémy, nájsť riešenia 

a premýšľať nad lepším prístupom k svojej práci. 

Koučovanie jednotlivcov je stále častejšie oceňované ako jeden z najúčinnejších spôsobov 

ako dosiahnuť vyššiu efektivitu. Pri koučovaní je kladený dôraz na dosahovanie merateľných 

výsledkov.  

Dôvody, prečo sa čoraz viac vyuţíva koučing: 

 príprava nových vedúcich pracovníkov na vedenie tímu smerom k dosahovaniu cieľov 

 prispôsobenie novoprijatých zamestnancov novej firemnej kultúre 

 pomoc manaţérom pri zmenách, zlučovaní pracovísk či reštrukturalizácii 

 vyladenie vzťahu práca a súkromný ţivot 

 pomoc zvládnuť stres 

 zlepšenie výsledkov predajcov 

Vyuţitie koučovania je vhodné pre všetkých, hlavne  v situáciách:  

 stagnácii výkonnosti 

 zvyšovaní výkonnosti 

 zhoršovaní výkonnosti 

 potrebe zvýšenia výkonnosti. 

Za prvé dielo otvárajúce cestu k dnešnému prístupu ku koučovaniu sa povaţuje kniha „The 

Inner Game of Tennis“, ktorej autorom je tenisový odborník a vychovávateľ z Hardwardskej 

univerzity, Timothy Gallwey. Podľa Gallweya koučovanie uvoľňuje potenciál človeka 

a umoţňuje maximalizovať jeho výkon. 

„Vo vašej hlave sa neustále odohráva vnútorná hra, bez ohľadu na to, ktorú vonkajšiu hru 

práve hráte.  Miera, s akou si túto vnútornú hru uvedomujete, môže predznamenať úspech 

alebo zlyhanie vo vonkajšej hre.“ (Timothy Gallwey) 

Prínosy koučovania 

Pri koučovaní ide predovšetkým o lepšie fungovanie a vyšší výkon. Štúdia časopisu HR 

Magazine vyhodnotila prínosy koučovania na základe názorov 100 pracovníkov 

v manaţmente s nasledujúcimi výsledkami - uvádza sa % manaţérov, ktorí boli presvedčení, 

ţe koučovanie: 

 zvýšilo produktivitu (53 %) 



 zvýšilo kvalitu práce (48 %) 

 zlepšilo pracovné vzťahy s  

 priamymi podriadenými (77 %) 

 priamymi nadriadenými (71 %) 

 kolegami (63 %) 

 zvýšilo uspokojenie z práce (61 %) 

 

Prínosy pre tím 

 vytvorenie a upevnenie vzťahov v tíme, ľudia si  odovzdávajú svoje skúsenosti  

a zdieľajú naučené zručnosti 

 úspora času, ktorú by členovia tímu trávili na rôznych školeniach a seminároch 

 vytvorenie pracovného prostredia v ktorom sa všetci ľudia môţu neustále 

zdokonaľovať a navzájom podporovať 

 tím si uvedomí kľúčové úlohy a zručnosti, znalosti a postoje, ktoré sú potrebné  k ich 

dosiahnutiu 

 zvyšovanie výkonu 

 zvýšenie imidţu celej firmy, investícia do  ľudského kapitálu 

 

Prínosy pre manažéra/kouča 

 vytvorenie bliţšieho vzťahu  s členmi tímu (ľudský rozmer) 

 objavovanie nových moţností, ako pomáhať ľuďom 

 spätná väzba od členov tímu 

 zdieľanie úspechu s tímom 

 lepšie definované role v tíme 

Prínosy pre koučovaného 

 zvyšovanie výkonu (kvalitatívneho aj kvantitatívneho) 

 zvýšenie motivácie (firma alebo vedúci má o mňa záujem) 

 pocit sebarealizácie (osobných a profesijných potrieb) 

 väčšie uspokojenie z práce 

 vyuţitie aj v osobnom ţivote 

 

Manažér v roli kouča 

Koučovanie sa často radí medzi manaţérske, prípadne vodcovské zručnosti. Toto priradenie 

vychádza z predstavy, ţe dnešný manaţér nemôţe iba dávať príkazy a dohliadať na ich 

plnenie, ale musí členov svojho tímu aj zapájať do rozhodovania a podnecovať ich iniciatívu. 

Iba takýmto spôsobom je moţné odolávať konkurencii a zmenám na trhu. Manaţér, ktorý 

neustále niečo prikazuje a nekompromisne kontroluje  plnenie príkazov nemá veľké šance „na 



preţitie“. Od manaţérov sa stále viac a viac očakáva, ţe budú koučovať svojich 

spolupracovníkov, pretoţe moderný manaţér počúva, zdieľa informácie a zapája ostatných do 

rozhodovania (tzv. participatívny manaţérsky štýl). V súčasnosti často nie je moţné rolu 

manaţéra spájať s rolou kouča a preto často pouţívaným modelom v niektorých 

organizáciách predstavuje rozdelenie rolí vedúceho pracovníka na manaţéra, kouča a vodcu.  

Otázkou je, či manaţér môţe byť zároveň koučom.  

Odpoveď je, ţe koučovanie je účinný nastroj ako sa stať efektívnym manaţérom. Ak sa 

zamyslíme nad tým, či je lepšie prikazovať alebo koučovať, zistíme, ţe ak ide o čas, 

vhodnejšie sú presné inštrukcie či príkazy.  

Pokiaľ ide o kvalitu, učenie a rozvoj, koučovanie je oveľa lepšou voľbou. Často sa 

dodrţiavanie termínov preferuje na úkor kvality a učenia. 

Výbava kouča a systém koučovania 

V posledných rokoch bolo vytvorených mnoho systémov koučovania. Koučovia si však často 

vytvárajú vlastné postupy podľa svojich schopností a presvedčení, podľa očakávania klienta 

a podľa povahy úlohy, tzv. koučovací model na mieru pre danú situáciu. 

 Najprínosnejší model v praxi je model G.R.O.W. pre svoju jednoduchosť a vysokú účinnosť. 

Goals (ciele) – Čo chceme dosiahnuť? 

Reality  (realita) – Aký je súčasný stav? 

Options (moţnosti) – Čo by sme mohli robiť? 

Will (voľba) – Čo urobíme? 

V tomto modeli sa kouč zameriava na silné stránky jedinca, jeho vlastné zdroje, schopnosti 

a príleţitosti a nie iba na problémy. Cieľom kladenia otázok je dosiahnuť aby koučovaný 

začal viac premýšľať o situácii a sám prišiel na riešenie problému. Kouč pomáha 

koučovanému prijať, zvládnuť, preformulovať a riešiť výzvy, ktorým čelí.  

Aby bolo moţné koučovací prístup uplatniť, musí existovať medzi koučom a koučovaným 

vzťah a preto je veľmi dôleţité: 

 zaujímať sa o druhého ako o človeka 

 otvorene komunikovať 

 plniť sľuby 

 pozorne počúvať 

 neodsudzovať druhých 

 rozprávať sa s koučovanými ako rovný s rovným 

 umoţniť ľuďom robiť chyby 

Zručnosti a znalosti kouča: 

 plánovať 



 udrţať štruktúru koučovacieho rozhovoru 

 pripraviť sa na koučovací rozhovor 

 zaznamenávať si poznámky 

 vyhodnotiť koučovací rozhovor 

 klásť otázky 

 počúvať 

 poskytovať spätnú väzbu 

 overovať porozumenie 

 chváliť 

 vydrţať nerozprávať 

 nabádať k tvorivému mysleniu  

 vedieť viesť diskusiu 
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