


Práca v tíme a spolupráca  

POPIS: 
Rady mládeže/mládežnícke parlamenty sú tímové orgány - zástupcovia mládeže zvolení svojimi 
komunitami sa stretávajú a musia spolupracovať, aby zastupovali záujmy mladých ľudí. Schopnosť 
spolupracovať a spoločne plniť úlohy určuje kvalitu vykonávaných činností, ako aj možnosť dosiahnuť ciele 
stanovené RM/MP. 

VEDOMOSTI:  
Pozná rôzne úlohy v tíme a chápe výhody rozmanitosti.
Pozná metódy stanovovania tímových cieľov a priorít a vie, ako ich dosiahnuť.
Pozná svoju úlohu v RM/MP a dokáže vhodne dopĺňať ostatných členov.

ZRUČNOSTI:
Dokáže využiť pozitívne aspekty každej tímovej úlohy na dosiahnutie požadovaných výsledkov.
Dokáže poskytnúť podporu tým, ktorí ju potrebujú, a požiadať o ňu ostatných.
Dodržiava zásady tímovej práce pri realizácii spoločných projektov RM. 

POSTOJE: 
Oceňuje tímovú prácu a usiluje sa o ňu.
Neopustí tím bez toho, aby si ho zabezpečil - napr. hľadaním náhrady (zodpovednosť).
Počas svojej práce v RM/MP uprednostňuje ciele tímu pred svojimi vlastnými.



CIELE BLOKU (čo 
konkrétne chceme 
blokom dosiahnuť)

Pripraviť členov RM/MP na tímovú prácu a spoluprácu v RM/MP prostredníctvom:
● prehĺbenia vedomostí účastníkov o zručnostiach spolupráce,
● skúseností účastníkov so spoločnou prácou v špecifických podmienkach,
● skúseností s vlastnou činnosťou v pridelenej úlohe,
● skúseností s rozmanitými úlohami v tíme, 
● zamyslenia sa nad individuálnym konaním v ťažkých podmienkach,
● identifikácie faktorov, ktoré pomáhajú tímovej práci, a tých, ktoré jej bránia,
● formulovania záverov pre tímovú prácu členov RM/MP.

POMÔCKY Flipchart + fixky
Samolepiace bločky
Počítač + projektor 
Identifikátory s názvami rolí
2-3 rovnaké sady hračkárskych stavebnicových kociek (plastových alebo drevených) alebo iných materiálov potrebných na stavbu budovy podľa vzoru v 
podpornom materiáli 4.

Príloha č.1 Kto je tímový hráč – tlačený materiál (prípadne PowerPointová prezentácia)
Príloha č.2 Popisy tímových rolí
Príloha č.3 Stavební kontrolóri – vytlačené úlohy
Príloha č.4 Obrázok návrhu hradu//budovy vytlačený pre každého dizajnéra (počet podľa počtu tímov), postavený zo stavebnicových kociek alebo iného 
materiálu, ktorý je poskytnutý účastníkom
Príloha č.5  Test tímových rolí M. Belbina vytlačený pre každého účastníka - časť 1 samostatne a časť 2 samostatne.

ČAS 145 minút

OBSAH (zoznam 
jednotlivých činností)

● Úvod do školenia
● Teoretický úvod
● Hra "Building Europe"
● Analýza činnosti tímov z hry „Building Europe“
● Ako vnímam svoju úlohu v skupine - Test tímových rolí M. Belbina

Schopnosť pracovať v tíme a spolupracovať



Blok 1.

30 minút Všeobecný úvod do školenia

cieľ ● Predstavenie školenia, zistenie očakávaní a potrieb účastníkov. Predstavenie cieľov a úloh, ktoré chceme dosiahnúť.

materiál / príprava Flipchart + fixky
samolepiace bločky

aktivity Predstavenie účastníkov a školiteľa.
V prípade potreby krátky Icebreak: 

Účastníci si sadnú vedľa niekoho, koho nepoznajú, a majú 5 minút na to, aby sa navzájom predstavili.
Po 5 minútach si všetci sadnú do kruhu a jeden po druhom povedia, čo zistili o účastníkovi, s ktorým sa rozprávali - predstavia ho.

Účastníkom poskytneme informácie o školení: pracovnú metódu (workshopová metóda – zážitková/empirická), časový harmonogram a 
ciele bloku.  Rozdáme samolepiace papieriky (každému niekoľko papierikov) a požiadame ich, aby na nich zapísali očakávania, ktoré majú 
od školenia - papieriky prilepíme na flipchart, kde sa usporiadajú do podobných tematických oblastí. Následne zhrnieme,  ktoré z nich sa 
počas školenia splnia a ktoré nie, prečo a ako sa dajú naplniť iným spôsobom. 

zhrnutie Upozorníme ich na skúsenosť, ktorú zažili pri činnosti a to, ako vzájomné spoznávanie sa prekonáva medziľudské bariéry a umožňuje 
lepšiu spoluprácu a spoločné učenie sa.



Blok 1.

20 minút Teoretický úvod

cieľ ● Zlepšenie vedomostí účastníkov o zručnostiach spolupráce.

pomôcky ● flipchart + fixky
● príloha č. 1
● počítač 
● projektor, ak je to potrebné

pokyny Na začiatku sa opýtame účastníkov, aké sú podľa nich dôležité vlastnosti a zručnosti človeka, ktorý dokáže efektívne spolupracovať. 
Dodáme, že máme na mysli spoluprácu pri bežných úlohách, nie napr. v sociálnych situáciách. 
Návrhy napíšeme na flipchart ako myšlienkovú mapu. Môžeme o to požiadať aj niekoho z účastníkov... 

rozbor vyhodnotenie Na záver predstavíme opis kompetencií efektívneho „Tímového hráča“ -  príloha č. 1 (môžeme ho ukázať ako prezentáciu) a s 
účastníkmi kontrolujeme, či bol tento aspekt zohľadnený. 
Diskutujeme o jeho dôležitosti.



Blok 2.

80 minút Hra "Building Europe"

cieľ Zdieľať poznatky účastníkov prostredníctvom
● Skúsenosti so spoluprácou v špecifických podmienkach.
● Skúsenosti s vlastnou činnosťou v pridelenej úlohe.
● Skúsenosti s rozmanitosťou úloh v tíme.

pomôcky ● Flipchart s napísanou úlohou a pravidlami hry  
● Veľké plastové/drevené hračkárske stavebnicové kocky alebo stavebnice na stavbu hradu/budovy - 1 sada pre 4-6 účastníkov
● Lano/šnúry na označenie hraníc staveniska 
● Plán stavby - obrázok skladačky alebo obrázok hradu/budovy z kociek, ktorý musia účastníci postaviť.
● Pásky na zaviazanie očí: približne 10
● Príloha č. 2 - Popis tímových úloh v hre "Building Europe" („Budujeme Európu") - vytlačený pre každý tím
● Príloha č. 3 - Opis úlohy kontrolóra stavby - vytlačený pre každého kontrolóra (je ich toľko, koľko bude tímov)
● Príloha č. 4 - Stavebný projekt - vytlačený pre každého projektanta
● Plagát s tabuľkou skóre tímov 

 
Príprava: 

● V závislosti od počtu tímov sa na zem alebo na stôl položí niekoľko flipchartových hárkov, na ktorých sa vyznačia jednotlivé 
miesta, kde sa bude stavať budova. 

● Stavenisko každého tímu je oddelené od zvyšku staveniska lanom alebo iným viditeľným spôsobom. 
● Stavebný materiál (toľko rovnakých súprav stavebnicových kociek, koľko je tímov) - sklad so stavebným materiálom je najlepšie 

umiestniť vo väčšej vzdialenosti od staveniska (min. 50 m). Ak sa hra hrá v budove, je vhodné umiestniť ju napr. na iné 
poschodie, aby účastníci museli prekonávať rôzne prekážky - schody, chodby, dvere atď. 

● Odznaky s pomenovaním 4 úloh – pre každú z úloh je potrebných niekoľko odznakov.  



Blok 2.

80 minút Hra "Building Europe"

pokyny Aktivita "Building Europe"
● Typ aktivity: tímová úloha - vo vnútri (prípadne vonku) 
● Logistika
● Počet hráčov: 6-12 na tím
● Trvanie hry: 30-45 minút (v závislosti od zručnosti skupiny)
● Čas prípravy: 10 minút
● Počet inštruktorov potrebných na školenie: 1
● Počet inštruktorov potrebných na hru (minimálne): 1
● Prostredie: ideálne do exteriéru, aktivita môže byť zrealizovaná aj v interiéri

Aktivity sa môže zúčastniť 6 – 12 hráčom v jednom tíme, 1 inštruktor na školenie a 1 inštruktor na hru, Vysvetlíme: keďže žijeme na 
jednom malom kontinente a chceme navzájom spolupracovať v mnohých oblastiach (EÚ), musíme spoločne budovať Európu, hoci to nie je 
vždy jednoduché. Predstavíme hru, ktorej úlohou je naučiť sa dosahovať ciele so svojím tímom, pochopiť a oceniť rôznorodosť ľudí a úloh 
v tíme. 
 
Účastníkov rozdelíme do niekoľkých tímov po 6-12 osobách. Okrem jednotlivcov v tímoch musia byť 1-3 účastníci (toľko, koľko je tímov), 
ktorí budú pôsobiť ako“ kontrolóri“ stavby. Kontrolóri stavby sú školitelia, ktorí si zapisujú postup a dodržiavanie pravidiel v tímoch.

Hru uvedieme nasledovne:  Ako tím stojíte pred veľkou výzvou. Vašou úlohou bude postaviť podľa navrhnutého projektu Európu. Európu, 
v ktorej musia byť určené stavby a vykonávaná práca vysokej kvality. Preto vás bude sprevádzať externý kontrolór. Tím sa musí snažiť 
získať čo najlepšie hodnotenie - čo najviac bodov. Na splnenie úlohy je časový limit 40 minút.
 
Bodovanie:
za každý správne umiestnený/pripojený stavebný prvok: +1 bod
za každú nesprávne umiestnenú/pripojenú alebo nepripojenú časť a za prebytočnú časť budovy, ktorá zostala na stavenisku po uplynutí 
lehoty výstavby: -1 bod



Blok 2.

80 minút Hra "Building Europe"

pokyny Sleduje, ako jednotlivé tímy plnia úlohy. 
Každý tím dostane vytlačený opis všetkých úloh. Členovia tímu si vyberajú roly. Každý si môže vybrať akú rolu ide zastávať ( Budovateľ, 
projektant a pod.) Členovia tímu pri určovaní tímovej stratégie určia, koľko ľudí má v ich tíme jednotlivé úlohy. Po výbere rolí, akú 
členovia tímu zastávajú, si pripnú odznaky s názvami úloh. Úlohy v tíme sa môžu počas stavebných prác meniť po tom, ako je o tom 
informovaný Kontrolór stavby.
 
Pripomenieme účastníkom, že je dôležité si na začiatku stanoviť stratégiu a úlohy. Stanovenie stratégie a úloh je súčasťou časového limitu 
40 minút určených na výstavbu. Ak je všetko jasné, vedúci aktivity zapne stopky - hra sa začína. 
 
Upozornenie: Môžeme predstaviť rôzne varianty aktivity, ako napr.
- zo skladu stavebných materiálov môže dodávateľ nosiť materiál na hlave: a) všetok naraz v jednej kope alebo b) jednotlivo;
- zmeniť druh povolených prepravovaných dielov pre 1 dodávateľskú cestu a sledovať reakcie na zmeny; 
- počas výstavby skrátiť časy realizácie - venovať pozornosť reakcii na "neoprávnené" vonkajšie zásahy atď.
 
Po uplynutí 40 minút stavebný dozor vyhlási koniec stavebných prác - bez ohľadu na výsledok.  Potom v súlade s pravidlami bodovania na 
základe informácií od kontrolórov zapíše výsledky tímov na pripravený flipchart. Viď prílohu č. 6



Blok 2.

80 minút Hra "Building Europe"

rozbor vyhodnotenie Rozbor celej aktivity prevedie vedúci aktivity spolu s kontrolórmi. Analýzu aktivity uskutočníme štruktúrovane a postupne sa tímov 
pýtame: Či sú spokojní s dosiahnutým výsledkom a či sú spokojní s priebehom práce?  Po odpovediach poskytuje tímom spätnú väzbu na 
ich prácu, komunikačný proces, konštrukciu - míľniky, kontrolóri poskytujú svoje postrehy; 

Následne sa účastníkov opýtame: Či sú spokojní so svojou účasťou na stavbe? Požiadame ich, aby sa na chvíľu zamysleli - s čím sú 
spokojní a s čím nie, čo by na svojej činnosti zmenili? Vedúci aktivity spoločne s kontrolórom pridávajú svoje postrehy. 

Po úvodnej časti hodnotenia nadviažeme na zaujímavé momenty tímov počas hry, napr. keď jeden tím vyhrá, ale jeho členovia sú 
rozrušení a cítia sa zle a možno sa aj hanbia za "víťazný" výsledok; alebo keď tím prehrá a rozdelí sa na dve skupiny - obviňujúcich a 
obvinených z toho, že viedli k zlému výsledku. 
Na týchto príkladoch ukazujeme, aké dôležité je starať sa o všetky tri vrcholy trojuholníka: CIEĽ - PROSTRIEDKY - ĽUDIA.
 
Upozorňujeme účastníkov, že vždy, keď tím na dlhší čas zanedbá jeden z vrcholov trojuholníka, dochádza k rozpadu budovy alebo k 
neschopnosti efektívne fungovať. 
Snažíme sa nájsť tímy, ktoré boli vo svojom správaní viac orientované na cieľ a ukázať výhody a nevýhody tohto prístupu, a tie, ktoré boli 
viac zamerané na proces a na to, aby sa všetci cítili dobre (zvyčajne tímy dievčat a sociálne orientovanejších ľudí) a neboli tak orientované 
na cieľ - a preto možno nedosiahli cieľ v stanovenom čase.

● Požiadame účastníkov, aby našli mechanizmy, ktoré im osobne pomáhajú udržať rovnováhu v tímovej práci.
● Postupne sa tímov pýtame: či sú spokojní s dosiahnutým výsledkom a či sú spokojní s priebehom práce - po odpovediach 

poskytuje tímom spätnú väzbu na ich prácu, komunikačný proces, konštrukciu - míľniky, kontrolóri poskytujú svoje postrehy; 
● Taktiež sa opýtame, či sú spokojní so svojou účasťou na stavbe - požiadame ich, aby sa na chvíľu zamysleli - s čím sú spokojní a s 

čím nie, čo by na svojej činnosti zmenili? – vedúci aktivity a kontrolóri pridajú svoje postrehy. 
Požiadame účastníkov, aby našli mechanizmy, ktoré im osobne pomáhajú udržať rovnováhu v tímovej práci.



Blok 3.

45 minút Samodiagnostika predispozícií na vykonávanie skupinových rolí

cieľ ● Poznanie tímových rolí podľa M. Belbina. 
● Poznanie vlastných predispozícií a obmedzení pri tímovej práci.

pomôcky Flipchart 
Fixky
Počítač 
Projektor
Popisy tímových rolí podľa M. Belbina - v prezentácii
Vytlačená príloha č. 5 "Ako vnímam svoju úlohu v skupine - test tímových rolí podľa M. Belbina". (schéma a opis rolí (2. časť) sa vytlačia a 
rozdajú samostatne) - 1 sada pre každého účastníka

pokyny Každý účastník stretnutia absolvuje test vypracovaný Meredith Belbinom, na základe ktorého sa dozvie zaujímavú klasifikáciu 
skupinových rolí a zistí svoje predispozície a obmedzenia pri ich vykonávaní.

Rozdáme vytlačené testy príloha č.5 časť 1 - požiadame o prečítanie pokynov a skontrolujeme, či im všetci rozumejú. 
Účastníci vyplnia test. Po tom, ako všetci dokončia svoju prácu (vyplnia test a hodnotiacu tabuľku), rozdáme účastníkom časť 2 prílohy č. 5 
a požiadame ich, aby na diagrame vyznačili svoje výsledky dosiahnuté v jednotlivých skupinových rolách. Potom zobrazíme prezentáciu s 
popisom skupinových rolí podľa M. Belbina. Pri každej sa opýtame, kto dosiahol aké vysoké skóre. Na záver zdôrazníme, že v tejto 
klasifikácii nie sú jednoznačne stanovené pozitívne alebo negatívne roly - každá má svoje silné a slabé stránky.



Blok 3.

45 minút Samodiagnostika predispozícií na vykonávanie skupinových rolí

rozbor vyhodnotenie V závere aktivity sa opýtame, či sú účastníci prekvapení svojimi výsledkami a výsledkami svojich kolegov, a prečo. Poukazuje na to, že ľudia 
sú len zriedkakedy predisponovaní len k jednej role, zvyčajne sú to 2-3 roly v rôznom pomere, ako ukazuje schéma. Preto je každý človek 
iný a plní tú istú úlohu inak.
Zdôrazníme, že v tíme sú potrebné všetky roly - v ich mnohorakosti je bohatstvo tímu. Spoločne s účastníkmi môžeme spísať odporúčania 
a poučenia z tejto skúsenosti pre prácu RM/MP.



POMÔCKY

Príloha č. 1

Kto je tímový hráč

Tímový hráč je v prvom rade človek. Má schopnosť vnímať a cítiť pocity 

druhých, aj keď s nimi nie je geneticky pokrvne príbuzný alebo z nich nemá 

nejaký iný úžitok. Má schopnosť empatie a záujem o "cudzích" ľudí v tíme, 

uvedomuje si svoju vlastnú úlohu v tíme a jej dôležitosť, ale má aj schopnosť 

rozpoznať kvality a schopnosti ostatných. 

Tímový hráč si uvedomuje, že skupinový cieľ je dôležitý rovnako ako aj cesta 

k jeho dosiahnutiu. Ba v niektorých prípadoch môže byť to, ako sa cieľ dosiahne 

a s akým vnútorným pocitom naplnenia sa získa, ešte dôležitejšie, ako sa 

samotný výsledok. Tímový hráč je človek, ktorý chápe vzťah a vzájomnú 

závislosť medzi cieľom, prostriedkami na jeho dosiahnutie a ľuďmi, ktorí 

ho realizujú. 



POMÔCKY

Príloha č. 2

Popisy tímových úloh v hre "Building Europe"

Tím staviteľov

● Dodávateľ: preváža stavebný materiál zo skladu na stavenisko. Stavebný materiál môže 

nosiť len na hlave, pričom môže naraz niesť len 1 časť (stavebnicovú kocku). Nemôže 

prekročiť hranicu stavby a zhodiť stavebný materiál (z hlavy) na stavebné pole (na 

podlahu/stôl). Ak sa materiál kotúľa po stavebnej linke, dodávateľ ho musí vyzdvihnúť, 
dopraviť do skladu a opäť priviezť. Ak sa stavebného materiálu dotkne niekto iný ako 

stavebník, dodávateľ musí vrátiť do skladu túto časť dodávateľského materiálu späť.  

● Projektant: riadi stavenisko, sám vidí návrh stavby - čo sa má postaviť. Nemôže sa 

dotknúť stavebného materiálu. Môže sa pohybovať len po stavenisku. 

● Staviteľ: jediný, kto sa môže dotýkať stavebného materiálu na stavbe. Je slepý - má 

zaviazané oči. 



POMÔCKY

Príloha č. 3 

Stavební kontrolóri

Nie sú súčasťou stavebných tímov. Sú to externí kontrolóri kvality 

práce a dodržiavania predpisov. Každý z nich má podriadené 

pracovisko kde pozoruje proces výstavby, priebeh prác 

a dodržiavanie predpisov zo strany stavebného tímu. Ak si tím želá 

zmeniť úlohy, oznámi to vedúcemu.

Kontrolóri sledujú realizáciu jednotlivých fáz a efekt: spoločné 

stanovenie cieľov, plánovanie, čakanie na spätnú väzbu, stratégie 

realizácie, rozdelenie úloh v tíme, reakcie na neočakávané situácie, 

dodržiavanie časového harmonogramu, komunikáciu a celkovú 

komunikáciu v tíme počas plnenia úlohy, reakcie na chyby a 

zlyhania (stavebný materiál spadne pri prenášaní z hlavy, niekto sa 

dotkne materiálu na stavbe okrem staviteľa), úspech atď. 



POMÔCKY

Príloha č. 4

Príklad návrhu hradu/budovy zo stavebnicových kociek

Takýto model - návrh budovy dostane len projektant (v každom 

tíme) - nesmie ho ukázať nikomu z tímu. Môže ísť o iný dizajn - v 

závislosti od dostupných stavebných materiálov.



POMÔCKY

Príloha č. 5 

Test tímových rolí M. Belbina  - Ako vnímam svoju úlohu v 

skupine

Časť 1.

Tento dotazník má celkovo sedem častí označených rímskymi 

číslicami. V každej časti dotazníka označte tvrdenia, ktoré vás 

najlepšie vystihujú. Môžete označiť jeden, dva alebo viac výrokov. 

Označené výroky sa hodnotia nasledovne – v každej časti medzi nich 

vždy rozdeľte 10 bodov (napr. 3+3+4 alebo 5+5 alebo 10 alebo 

2+2+2+2+2). 



Test tímových rolí M. Belbina  - Ako vnímam svoju úlohu v skupine
Časť 1.

I. Čím si myslím, že môžem byť pre skupinu užitočný: 

a) Myslím si, že dokážem rýchlo rozpoznať nové príležitosti a včas ich využiť. 

b) Dokážem dobre spolupracovať s veľmi širokou škálou ľudí. 

c) Veľmi ľahko a prirodzene prichádzam na nové nápady a koncepty. 

d) Dokážem podnietiť ľudí k činnosti. Vždy môžem prispieť niečím hodnotným k dosiahnutiu cieľov 

skupiny. 

e) Moja schopnosť dotiahnuť všetko do konca je spôsobená mojou osobnou efektivitou. 

f) Dokážem čeliť dočasnej nepopularite, ak to vedie k dobrým výsledkom. 

g) Dokážem rýchlo vycítiť, čo mám robiť v situácii, ktorá mi je známa. 

h) Dokážem bez zaujatosti alebo predsudkov nájsť rozumné dôvody pre zmenu smeru konania.

II. Ak by som mal nejaké nedostatky v skupinovej práci, tak by to bolo asi: 

a) Nie je mi príjemné, ak pracovné stretnutie nie je jasne štruktúrované a dobre vedené. 

b) Mám tendenciu byť príliš štedrý k ľuďom, ktorí zaujímajú postoj, ktorý má svoje opodstatnenie, má 

zmysel a nevenovala sa mu náležitá pozornosť. 

c)  Keď skupina prichádza na nové nápady, zvyknem hovoriť príliš veľa. 

d) Môj objektívny pohľad mi nedovoľuje nadobudnúť nadšenie ostatných. 

e) Niekedy pôsobím dojmom, že som príliš energický a autoritatívny, keď treba niečo urobiť. 

f) Nie je pre mňa ľahké byť v prvej línii alebo pôsobiť ako vodca, možno preto, že som príliš citlivý na 

atmosféru v skupine. 

g) Niekedy sa tak ponorím do svojich myšlienok, že stratím prehľad o tom, čo sa deje. 

h) Ostatní mi niekedy vyčítajú, že sa príliš zaujímam o druhoradé detaily a premýšľam o možných 

neúspechoch. 



Test tímových rolí M. Belbina  - Ako vnímam svoju úlohu v skupine
Časť 1.

III. Keď spolupracujem na projekte s inými ľuďmi: 

a) Mám schopnosť ovplyvňovať ľudí bez toho, aby som ich do niečoho nútil. 

b) Moja ostražitosť mi umožňuje vyhnúť sa chybám a omylom spôsobeným nedostatkom 

pozornosti. 

c) Som pripravený tlačiť ostatných k činnosti, aby sa na stretnutí nestrácal čas a aby sa 

nestratil zo zreteľa hlavný cieľ. 
d) Môžete sa spoľahnúť, že prídem s nejakým originálnym nápadom.  

e)  Som vždy pripravený obhajovať dobrý návrh pre spoločné dobro. 

f) Som nadšený novými nápadmi a najnovšími vývojovými novinkami. 

g) Verím, že ostatní oceňujú moju schopnosť chladne uvažovať. 

h) Môžem sa spoľahnúť, že zabezpečím, aby sa urobilo všetko, čo je potrebné. 

IV. Môj charakteristický prístup k skupinovej práci je nasledovný: 

a) Mám záujem spoznať svojich kolegov. 

b) Nezdráham sa odmietnuť názor iných alebo zastupovať menšinový postoj. 

c) Zvyčajne dokážem nájsť množstvo argumentov na vyvrátenie nezmyselných návrhov. 

d) Dokážem veci rozbehnúť, keď je treba začať realizovať plán. 

e) Mám tendenciu obísť bežné, zvyčajné nápady a prísť s niečím neočakávaným. 

f) Snažím sa vniesť do každej tímovej práce, do ktorej som zapojený, nádych dokonalosti. 

g)  Môžem využívať kontakty mimo tímu. 

h) Keďže ma zaujímajú všetky názory, ľahko sa prispôsobím, keď je potrebné prijať 

rozhodnutie. 

Spolupráca



Test tímových rolí M. Belbina  - Ako vnímam svoju úlohu v skupine
Časť 1.

V. Moja práca ma baví, pretože: 

a) Považujem za zaujímavé analyzovať situácie a zvažovať všetky možné varianty. 

b) Zaujímam sa o hľadanie praktických riešení problémov. 

c) Mám rád pocit, že podporujem dobré pracovné vzťahy. 

d) Môžem silno vplývať na rozhodnutia. 

e) Mám možnosť stretnúť ľudí, ktorí mi môžu ponúknuť nové skúsenosti. 

f) Dokážem zjednotiť názory rôznych ľudí a viesť ich k spoločnej želanej činnosti. 

g) Som vo svojom živle, keď sa môžem naplno venovať nejakej úlohe. 

h) Mám rád veci, ktoré rozvíjajú moju predstavivosť.

VI. Ak by som nečakane dostal náročnú úlohu, ktorú treba splniť v 
obmedzenom čase a s neznámymi ľuďmi:

a) Sedel by som niekde v kúte, rozmýšľal, ako sa dostať zo slepej uličky a snažil sa prísť na to, čo 

robiť ďalej.

b) Dokázal by som pracovať s človekom, ktorý prejavuje najpozitívnejší prístup, bez ohľadu na to, 

aké ťažké by to mohlo byť. 

c) Hľadal by som spôsoby, ako znížiť zložitosť úlohy tým, že by som zistil, ako môžu jednotlivci 

najviac pomôcť. 

d) Môj vrodený zmysel pre povinnosť by mi pomohol zabezpečiť, aby sme dodržali harmonogram. 

e) Verím, že by som zostal pokojný a zachoval si schopnosť jasne uvažovať. 

f) Napriek tlaku by som sa stále držal cieľa. 

g) Bol by som pripravený prevziať vedenie, ak by som mal pocit, že sa skupina zasekla. 

h)  Začal by som diskusie a rokovania, aby som podnietil nové myšlienky a dal veci do pohybu.



Test tímových rolí M. Belbina  - Ako vnímam svoju úlohu v skupine

Časť 1.

VII. Pokiaľ ide o problémy, do ktorých som zapojený počas 
skupinovej práce: 

a) Mám tendenciu byť netrpezlivý voči tým, ktorí brzdia pokrok. 

b) Ostatní ma môžu kritizovať, že som príliš analytický a málo citlivý. 

c) Moja potreba uistiť sa, že práca je vykonaná dobre, môže byť prekážkou pokroku. 

d) Ľahko sa nudím a spolieham sa na to, že niekto v skupine vo mne vzbudí nadšenie. 

e) Je pre mňa ťažké začať, kým nie je jasný cieľ. 
f) Niekedy sa mi nedarí vysvetliť a objasniť zložitejšie myšlienky, ktoré sa mi vynárajú v 

hlave. 

g)  Uvedomujem si, že od druhých vyžadujem veci, ktoré sám nedokážem urobiť. 

h) Váham vzdorovať, keď čelím skutočnej opozícii.



Hodnotenie

Prepíšte počet bodov z testu do nasledujúcej tabuľky - napíšte počty bodov, ktoré ste pridelili výrokom označeným písmenami. 

Potom v stĺpci vpravo spočítajte body, ktoré ste zadali do jednotlivých riadkov, a konečné výsledky zapíšte do grafu.

I. II. III. IV. V. VI. VII.
Celkový 
počet 
bodov

CH d) b) a) h) f) c) g)

SH f) e) c) b) d) g) a)

PL c) g) d) e) h) a) f)

ME h) d) g) c) a) e) b)

CW g) a) h) d) b) f) e)

RI a) c) f) g) e) h) d)

TW b) f) e) a) c) b) h)

F e) h) b) f) g) d) c)



Test tímových rolí M. Belbina  - Ako vnímam svoju úlohu v skupine

Časť 2. 

Teraz vyznačte počty bodov dosiahnuté v každej úlohe skupiny v grafe nižšie 

(čísla v pravom stĺpci hodnotiacej tabuľky).



Popisy tímových rolí - M. Belbin 

Realizačný tím stojí pred úlohou navrhnúť a realizovať opatrenie na základe 

stanovených cieľov. Ako však zostaviť realizačný tím?

R. M. Belbin na základe svojho výskumu na Vysokej škole administratívnych 

pracovníkov v Henley identifikoval osem rolí, ktoré musia byť v tíme obsadené, aby tím 

fungoval efektívne. Tieto úlohy nemusia byť obsadené v rovnakej miere a nie všetky sú 

potrebné v každom čase prevádzky, ale ak niektorá z nich chýba, tím nebude fungovať 

tak efektívne, ako by mohol. To neznamená, že v každom tíme musí byť osem ľudí. 

Členovia tímu môžu zastávať viac ako jednu úlohu. Belbin tiež uviedol, že väčšina ľudí 

uprednostňuje dve úlohy v tíme. Jednu viac a druhú menej. Vyššie uvedený dotazník 

opisuje orientačný rozsah týchto preferencií. Preferencia nemusí nevyhnutne znamenať 

schopnosť. Ďalším dôležitým zistením tejto štúdie je, že všetky úlohy majú rovnakú 

hodnotu. Vedúci tímov preto nemusia prevziať konkrétnu úlohu, ale skôr zabezpečiť, 

aby boli všetky úlohy dobre obsadené správnymi ľuďmi.

Nižšie uvádzame opis rôznych typov tímových rolí, ktoré sa môžu prejaviť v pracovnom 

tíme a môžu sa využiť na efektívnejšiu spoluprácu.



Typy tímových rolí

RI (Hodnotiteľ – monitor)

Vlastnosti: Stabilný dominantný extrovert

RI je pravdepodobne najsympatickejším členom tímu. Je uvoľnený, spoločenský, ľahko sa s 

ním nadväzujú kontakty, zaujíma sa o všetko. Reaguje pozitívne a nadšene, ale má tendenciu 

rýchlo strácať záujem. RI sa často pohybuje mimo skupiny a prináša informácie, nápady a 

kontakty zvonka. Ľahko nadväzuje priateľstvá a má veľa kontaktov. Na pracovisku sa objavuje 

len veľmi zriedka, a ak sa objaví, pravdepodobne telefonuje. Je obchodníkom, diplomatom, 

styčným dôstojníkom, ktorý neustále skúma nové možnosti v širokom okolí. Jeho schopnosť 

poskytovať nápady a podnecovať inovácie svojou činnosťou vedie k tomu, že ho ľudia mylne 

považujú za človeka plného nápadov, ale nemá žiadnu výraznú originalitu, ktorá je typická 

pre PL. Skôr je schopný rýchlo rozpoznať význam nových myšlienok. Ak sa mu nedostáva 

povzbudenia od iných ľudí, napríklad pri individuálnej práci, RI ľahko stráca záujem, nudí sa a 

je neproduktívny. V tíme je skvelým improvizátorom, ak je pod tlakom, je veľmi aktívny, ale 

keď tlak pominie, vypne. Môže zlyhať pri plnení úloh, ktoré na seba vzal v krátkom návale 

nadšenia. Jeho široký záber a množstvo vonkajších záujmov môže viesť k tomu, že on - ako 

aj PL - strávi veľa času riešením vedľajších otázok, ktoré ho zaujímajú. Jeho úloha spočíva v 

tom, že zabraňuje stagnácii a strnulosti tímu a udržiava ho v kontakte s realitou. 



Opisy rolí v tíme - M. Belbin

SH (Riaditeľ - koordinátor)

Vlastnosti: puntičkársky dominantný extrovert

SH je plný nervóznej energie, je otvorený, emotívny, impulzívny a netrpezlivý, niekedy 

neznesiteľný a podráždený. Rád súťaží a teší sa z príležitostí na konfrontáciu. Často sa 

hnevá, ale svoj hnev nedrží príliš dlho v sebe. Je najpodozrievavejším členom tímu, ľahko sa 

urazí a má pocit, že ostatní sa proti nemu sprisahali. Jeho úlohou je dať tímu určitú formu. 

Dáva tímu viac zo seba ako CH. Snaží sa, aby diskusie mali určitý poriadok, snaží sa zjednotiť 

názory, ciele a praktické úvahy do jedného funkčného projektu, presadzuje rýchle 

rozhodnutia a ich realizáciu. Vyžaruje sebavedomie, ktoré často zakrýva silnú neistotu a 

pochybnosti o sebe samom. Aby získal sebadôveru, potrebuje poznať výsledky. Jeho trochu 

neústupné úsilie je vždy zamerané na dosiahnutie cieľov, ktoré sa väčšinou zhodujú s cieľmi 

tímu, ale SH vníma tím oveľa viac ako predĺženie seba samého než CH. Požaduje okamžité 

konanie. Má rád súťaživosť a netoleruje nedostatok disciplíny, nepresnosť a nesystematické 

myslenie. Ľudia mimo tímu ho pravdepodobne hodnotia ako drsného a nevrlého. Ľuďom v 

tíme z času na čas hrozí, že ich tak povediac „rozvalcuje“, dokáže v tíme vytvoriť 

nepríjemnú atmosféru, ale posúva veci dopredu.



Opisy rolí v tíme - M. Belbin

ME (Kritik – vyhľadávač zdrojov)

Vlastnosti: Vysoko inteligentný stabilný introvert

Vo vyváženom tíme musia mať vysoké IQ len ME a PL. Na rozdiel od PL je ME trochu chladný. Je 

skôr vážny a ľahko sa nevzruší. Jeho prínosom je skôr rozvážna a objektívna analýza než 

kreatívne nápady. Je otázne, či príde s originálnym návrhom, skôr zabraňuje tomu, aby sa tím 

zaoberal projektom, ktorý ich zavedie do slepej uličky. Napriek tomu, že je v podstate skôr 

kritikom než tvorcom, zvyčajne nekritizuje bezdôvodne, ale len vtedy, keď si všimne nedostatky 

v pláne alebo v argumentoch. Je zaujímavé, že je zároveň najmenej motivovaným členom tímu. 

Vzrušenie a eufória mu jednoducho nesedia. Absencia motivácie je v jeho prípade výhodná, 

pretože osobná angažovanosť neovplyvňuje ani nezatemňuje jeho úsudok. Pomaly sa 

prispôsobuje a potrebuje čas na premyslenie, ale jeho hodnotenie je najobjektívnejšie v celom 

tíme. Veľmi cenná je jeho schopnosť spracovať, interpretovať a vyhodnotiť veľké množstvo 

zložitého textu, schopnosť analyzovať problémy a hodnotiť myšlienky a postrehy iných. Niekedy 

je netaktný a odmietavý, čo mu na popularite nepridáva. Dokáže potlačiť morálku tímu kritikou, 

ktorú vysloví v nesprávnom čase. Hoci nie je pyšný a ambiciózny, dokáže konkurovať najmä 

tým, ktorých schopnosti sa zhodujú s jeho, čo je zvyčajne CH alebo PL. Je dôležité, aby bol ME 

úprimný a otvorený zmenám, inak hrozí, že bude príliš negatívny a jeho kritika preváži nad 

ochotou prijímať nové myšlienky. Hoci je úprimný a zhovorčivý, chýba mu veselosť, srdečnosť, 

predstavivosť a priamosť. Napriek tomu má vlastnosť, ktorá ho robí pre tím nepostrádateľným: 

jeho úsudok sa často nemýli.



Opisy rolí v tíme - M. Belbin

PL (Mysliteľ - inovátor)

Vlastnosti: Dominantný, vysoko inteligentný, introvert

PL je zdrojom originálnych nápadov, koncepcií a návrhov v rámci tímu. Je to vynaliezavý 

človek. Samozrejme, aj ostatní majú nápady, ale jeho nápady vynikajú originalitou a 

radikálnosťou, s akou riešia problémy a prekážky. Spomedzi členov tímu má najlepšiu 

predstavivosť a intelektuálne schopnosti. Je to práve on, kto s najväčšou 

pravdepodobnosťou začne hľadať úplne nový prístup k problému, keď tím uviazne bez 

východiska alebo prinesie nový pohľad na už prijaté postupy. Oveľa viac sa zaujíma o veľké a 

zásadné otázky ako o detaily - a je skutočne schopný vyhorieť v detailoch a robiť chyby z 

nepozornosti. Je dôverčivý a priamy v miere, ktorá je pre introverta nezvyčajná. Dokáže byť 

aj nepríjemný a útočiť na ostatných členov tímu, najmä keď kritizuje ich nápady. Cieľom 

jeho kritiky je zvyčajne uvoľniť priestor pre jeho vlastné myšlienky a on sám zvyčajne 

čoskoro prichádza s vlastným protinávrhom. Problémom PL je, že príliš veľa tvorivej energie 

vkladá do nápadov, ktoré ho zaujímajú, ale ktoré nesúvisia so záujmami a cieľmi tímu. 

Dokáže ťažko znášať kritiku vlastných nápadov, príliš sa bráni a ľahko sa vzbúri, keď tím 

začne jeho nápady pochovávať alebo odmietať. Môže sa doslova „vypnúť“ a odmietnuť 

ďalšiu účasť. Dostať z neho to najlepšie môže byť náročné a môže si vyžadovať opatrný 

prístup a premyslený dohľad - zvyčajne zo strany CH. Napriek všetkým týmto chybám je 

však PL tým, kto dodáva tímu životodarný plameň.



Opisy rolí v tíme - M. Belbin

CH (Prezident - usmerňovač)

Vlastnosti: Stabilný dominantný extrovert

Nemusí byť vedúcim tímu, ale na túto úlohu sa hodí najviac. Je to osoba, ktorá vedie tím a 

koordinuje všetky snahy o dosiahnutie externých cieľov a úloh. Zvyčajne zastáva neutrálnu 

pozíciu a je mimoriadne rozhodný. Je predvídateľne inteligentný, ale nie príliš brilantný 

alebo kreatívny. Zriedkavo je autorom veľmi dobrého nápadu. Dôležitejšie je to, čo 

nazývame charakter: má štruktúrovaný prístup založený na vnútornej disciplíne. Často má 

to, čo nazývame "charizmou", ale presnejšie by bolo hovoriť o vrodenej autorite. Má 

tendenciu dominovať, ale prirodzeným a nenápadným spôsobom - nesnaží sa dominovať. 

Inštinktívne dôveruje ľuďom, pokiaľ nie je úplne zrejmé, že nie sú dôveryhodní. Je úplne 

zbavený žiarlivosti. Jasne vidí silné a slabé stránky jednotlivých členov tímu a usmerňuje 

ľudí, aby robili to, čo je pre nich najlepšie. Uvedomuje si, že je potrebné čo najefektívnejšie 

využiť kombináciu schopností jednotlivých členov tímu. To znamená, že je to osoba, ktorá 

definuje práva a povinnosti ostatných, ktorá vidí nedostatky a snaží sa ich odstrániť. Vie 

dobre hovoriť a počúvať. Ľahko komunikuje oboma smermi, nie je zhovorčivý ani mlčanlivý. 

Je veľmi pozorný poslucháč. CH formuluje ciele skupiny a definuje pracovný program. 

Vyberá problém, ktorý má tím riešiť, a stanovuje priority, ale nesnaží sa dominovať v 

diskusii. Jeho vlastné príspevky sú formulované skôr ako otázky než ako vyhlásenia alebo 

návrhy. Počúva, sumarizuje názory a postoje tímu a vyjadruje pocity celej skupiny. Ak je 

potrebné prijať rozhodnutie, rozhodne sa pevne až po tom, čo každý vyjadrí svoj názor.



Opisy rolí v tíme - M. Belbin

TW (Hasič - humanizátor)

Vlastnosti: Stabilný, nedominantný extrovert

TW je najcitlivejším členom tímu. Vníma potreby a starosti ostatných a veľmi citlivo 

zachytáva emocionálne prúdy medzi členmi skupiny. Má najväčší prehľad o súkromnom 

živote a rodinných problémoch ostatných členov tímu. Je milý, obľúbený, nevyčnieva a je 

tmelom, ktorý drží tím pohromade. Je oddaný tímu ako celku (to však neznamená, že sa v 

prípade sporu nemôže pridať k jednej zo skupín) a podporuje ostatných. V súlade so svojou 

povahou radšej stavia na myšlienkach iných, než aby na nich útočil a predkladal 

konkurenčné návrhy. Je dobrým a ochotným poslucháčom. Dobre a rýchlo komunikuje v 

rámci tímu a podnecuje k tomu aj ostatných. Ako zástanca jednoty a poriadku vyrovnáva 

napätie a strety, ktoré môžu vzniknúť pod vplyvom SH a PL, prípadne ME. Predovšetkým 

nemá rád osobné konflikty. Sám sa im vyhýba a snaží sa ich zmierniť medzi ostatnými 

členmi. Ak tím pracuje pod tlakom alebo má problémy, je obzvlášť potrebná jeho schopnosť 

vcítiť sa do situácie, pochopiť ju, poskytnúť pomoc a podporu. Vďaka svojej ľahostajnosti 

voči konkurencii a túžbe po harmónii sa môže zdať príliš mäkký a váhavý, ale stáva sa 

neustálou silou pre tímové stmelenie. Je príkladným členom tímu, ale za normálnych 

okolností jeho prínos nemusí byť veľmi viditeľný. Jeho prínos je viditeľný, keď nie je 

prítomný - najmä v čase stresu a napätia.



Opisy rolí v tíme - M. Belbin

CW (Pracant – realizátor)

Vlastnosti: stabilný, disciplinovaný

CW je praktický človek, organizátor. Rozhodnutia a stratégie premieňa na definované a 

realizovateľné úlohy, na ktorých môžu ľudia začať pracovať. Zaujíma sa o to, čo je 

realizovateľné, a jeho hlavným prínosom je transformácia tímových plánov do 

realizovateľnej podoby. Stanovuje si ciele a systematicky ich plní. Rovnako ako CH má silný 

charakter a disciplinovaný prístup. Pozoruhodná je jeho úprimnosť, vnútorná konzistentnosť 

a dôvera, ktorú má k svojim kolegom. Nevzdáva sa ľahko. Z rovnováhy ho vyvedie len náhla 

zmena plánu; nie je schopný orientovať sa v nestabilných, rýchlo sa meniacich podmienkach. 

Potrebuje stabilné štruktúry a vždy sa ich snaží vytvoriť. Ak má rozhodnutie, vytvorí plán 

činností; ak má tím a cieľ, vytvorí organizačnú schému. Pracuje efektívne, systematicky a 

metodicky, ale trochu váhavo a nereaguje na špekulatívne nápady, ktoré nemajú zjavnú 

súvislosť s konkrétnou úlohou. Zároveň zvyčajne veľmi rád upravuje svoje plány a návrhy a 

prispôsobuje ich prijatým plánom a určeným systémom. CW môže príliš túžiť po uznaní v 

tíme, čo môže byť škodlivé, ak sa to prejaví vo forme negatívnej, nekonštruktívnej kritiky 

návrhov, ktoré presadzujú iní členovia tímu. Zvyčajne sa však nachádza v blízkosti 

kolektívneho tímového ťažiska. Keď si niekto za celý život nedokáže spomenúť, aké 

rozhodnutie bolo prijaté a čo je potrebné urobiť, zistí to od CW.



Opisy rolí v tíme - M. Belbin

F (Doťahovač – kompletizátor)

Popis: Svedomitý introvert

Vlastnosti: svedomitý introvert

F sa obáva, čo všetko sa môže pokaziť. Nebude spať pokojne, kým osobne neskontroluje 

každý detail a nepresvedčí sa, že všetko bolo urobené správne a nikto na nič nezabudol. F 

nevyniká ako člen tímu, ale stále si zachováva zmysel pre povinnosť, ktorý prenáša na 

ostatných a povzbudzuje ich. Je rozvážny a má silný charakter, je netrpezlivý a netolerantný 

voči menej zodpovedným členom tímu. Ak má F nejaký ostro definovaný záujem, je to 

poriadok. Zúfalo sa snaží dodržiavať termíny a harmonogramy. Ak si nedáte pozor, môže sa 

z neho stať demoralizujúci „uplakanec“, ktorý má deprimujúci vplyv na ostatných členov 

tímu. Ľahko stráca prehľad o celkových cieľoch a zabŕda do detailov. Napriek tomu je jeho 

neúnavný dohľad dôležitým prínosom. 



POMÔCKY

Príloha č. 6

Hodnotenie:

Tím 1. Tím 2. Tím 3. 

+ - + - + -
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