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Týmová spolupráce 
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MODEL BALÓNŮ 

Požadavky kladené na teamleadera: 

1.splnit úkol 

2.udržovat efektivní vztahy 

3.mezi ním a skupinou 

4.mezi ním a jednotlivými členy skupiny 

5.uvnitř skupiny 

 

ZAMĚŘENÍ NA ÚKOL 
 

ZAMĚŘENÍ NA JEDNOTLIVCE 
 

ZAMĚŘENÍ NA 

SKUPINU/TÝM  

stanovení cílů 

stanovení standard 

stanovení postupů 

plánování 

přezkoumávání 

měření 

naslouchání/kladení otázek 

motivování 

poskytování rady 

přesvědčování 

oceňování 

stanovení cílů 

udržování kázně 

provádění výcviku a jeho 
rozvíjení 

organizace týmu 

komunikace 

zvládání konfliktů 

společné řešení problémů 

poskytování zpětné vazby 

zvládání týmových rolí 

monitorování týmového 
úspěchu 

   
potřeby 

 úkolu 

 potřeby 

zachování 

týmu 

individuální                      
potřeby 

zajistit 

splnění úkolu 

budovat a 

 udržet tým 

stimulovat 

rozvoj lidí 
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PROCESY V TÝMU A JEJICH STRUKTUROVÁNÍ  

 
 
 
 

Řízení, 
zodpovědnost 

Sdílené cesty  
– učení se 

Zapojení a 
motivace členů 

 

Spolupráce 

ORIENTACE NA VZTAHY 

  naslouchání 
  řešení konfliktů 
  podpora /uznání 
  klima důvěry 

  efektivní a otevřené sdělování  
  osobní účast/sebeprosazení 
  využití odborného potenciálu 
  diferenciace týmových/procesních rolí 

 

ORIENTACE NA POTENCIÁL 
JEDNOTLIVCŮ 

ORIENTACE NA VÝKON 

  implementace/realizace 
  delegování a zodpovědnost 
  rozhodování 
  záměr, cíle a plánování 
 

úkol 

členové 

p
r
o

c
e
s
 v

z
t
a

h
y 

ORIENTACE NA PROCES 

  sběr informací a nápadů 
  využití nástrojů/facilitace 
  zpětná vazba/flexibilita 
  projektování standardizace postupů, 

pravidla 

Komuni-

kace 

Orientace 
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CHARAKTERISTIKA TÝMU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účel 

  smysl pro společný cíl  
 cíle se jasně vztahují k představám týmu 
 členové chápou svou roli při realizaci  

Kompetence a delegování 
  existuje pocit osobní i kolektivní síly 

 sdílení povinnosti, pomoc a iniciativa  
 Strategie, pravidla a týmové postupy usnadňují práci  
 příležitosti k osobnímu růstu  

Komunikace 
  otevřené vyjadřování názorů, myšlenek a pocitů  

 naslouchání a upřímná zpětná vazba je stejně důležité jako mluvení  
 Panuje atmosféra důvěry a vstřícnosti  

Flexibilita 
  podle potřeby plní členové různé úkoly a funkce  

 přednosti členů jsou známy a názorové rozdíly jsou hodnoceny kladně  
 uznání nutnosti a potřebnosti změn  

Optimální výkonnost 
  úsilí o vysoké standardy a kvalitní výsledky, plnění úkolů a dosahování cílů 

 efektivní metody rozhodování a řešení problémů  
 rozvinuté dovednosti co se týče skupinové práce i plnění úkolů 

Zpětná vazba a ocenění 
  Úspěchy jsou oceňovány vedoucím i členy  

 Úspěchy týmu jsou hodnoceny nadřízenou organizací 
Klima 

VÝSLEDEK VZTAHY 

JEDINEC 

účel 

výkonnost 

komunikace 

kompetence, 
delegování 

zpětná vazba, 
ocenění 

flexibilita 

klima 
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Role facilitátora 

PODPORA PROCESU A CESTY K VÝSLEDKŮM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zahájení činnosti 
 několik forem, např. zavedení 

agendy řešení návrhů a směrů 
další činnosti 

„Podívejme se na další názory 
související s…” 

Vyhledávání a předávání 
informací 

 získávání nápadů druhých  
 nabízení názorů a návrhů 
 

„… jak si podle svých zkušeností 
představuješ, že bychom měli 
postupovat…” 

Vyjasňování 
a rozpracovávání 

 interpretaci návrhů 
 vyjasňování nejasností 
 definování pojmů 
 rozpracovávání myšlenek 

„Chápu, co myslíš, a mohli bychom 
ještě…” 
 

Sumarizace 

 syntéza všech relevantních 
informací 

 jejich prezentace srozumitelnou 
formou. 

„Abych shrnul, co jsme dosud 
probírali…” 

Kontrola shody názorů 

 zajištění shody členů na 
rozhodnutí, které se vztahuje 
k úkolu 

 hodnocení rozhodnutí, 
ke kterému skupina dospěla na 
základě stanovených kritérií 

„Souhlasí všichni s tím, že jsme se 
rozhodli pro…” 

Koordinování 

 
 řízení a moderování toku 

myšlenek nebo informací 

„Poslechněme si všechny 
alternativy, než se rozhodneme pro 
nejlepší směr jednání.” 

 

 
 

 Sledovat úkolové činnosti, aby se skupina soustředila na 
dosažení cílů 

 Zasahovat v případě, že by došlo k odbočení od tématu 

Úkolové činnosti 
se zaměřují na to, čeho chce skupina dosáhnout: 

 činnosti, které přímo ovlivňují produktivitu skupiny 
 zajišťují směr, kterým se skupina bude ubírat 
 

Úkolové činnosti zdůrazníme, je-li: 
  Produktivita skupiny nízká 
 Cíle jsou nejasné  
 Potřeba, aby byly získány znalosti a dovednosti  
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TIP  
pro tým: 

PODPORA KLIMA A ATMOSFÉRY V TÝMU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivní naslouchání 

 pomocí verbálních i neverbálních 
prostředků dáváme najevo, že 
druhému nasloucháme a že byl 
pochopen 

„Jestliže ti správně rozumím, 
říkáš, že…” 

Povzbuzování 

 vstřícná a přátelská reakce  
 vítání názorů ostatních v diskusi 

„… ty máš v této oblasti 
zkušenosti. Chtěl bych vědět, co 
si o tom myslíš.” 

Facilitování 

 sledování komunikaci skupiny 
 možnost pro méně hovorné 

členy přispět do diskuse  
 usměrňováni asertivnějších členů 

„Tomáši, to co jsi řekl, je důležité. 
Myslím si, že bychom měli 
vyslechnout některé další členy, 
kteří se zatím nevyjádřili.” 

Řešení konfliktů 

 pokusy řešit a usmiřovat rozdíly 
mezi členy skupiny 

„Protože se shodujeme v tom, že 
ten projekt musí být dokončen 
do…, podívejme se, zda je možné 
nějakým tvořivým způsobem 
sloučit Láďovy a Daniny 
myšlenky.” 

 
 

 
 Bude možná užitečné, když jmenujete pozorovatele, aby 

sledoval podpůrné činnosti.  

 Tato osoba by pak měla zapisovat svá pozorování, jak 
skupina mezi sebou pracuje a jak často se využívají podpůrné 
činnosti a tak umožnit zpětnou vazbu členům skupiny. 

Podpůrné činnosti směřují: 

 podpoře souladu ve skupině 
 k vytvoření sounáležitosti 
 hladkému fungování skupiny 
Podporu zdůrazníme: 
 je-li skupina ve fázi Nespokojenosti 
 když se klima ve skupině zlepšuje ve fázi Řešení 
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FÁZE ORIENTACE – INSTRUOVÁNÍ 

Charakteristika 

 Chuť  „být při tom” a vyšší očekávání 
 Určité obavy v souvislosti s danou situací, a hledají něco, co dosud nemají, například informace, 

znalosti, dovednosti, jasné cíle a role, atp.. 
 Obvykle se cítí velmi závislí a se svými potřebami se obracejí se na svého vedoucího  
 Klima ve skupině začíná na poměrně vysokém bodě a dost rychle se během této fáze zhoršuje.  
 Objem vykonané práce začne na nízkém bodě a postupně roste s nárůstem chápání a kompetencí 

Vhodné chování vedoucího  

pomáhat skupině s jejím úkolem : 

1. upřesňovat úkoly 
2. stanovovat realistické a dosažitelné cíle (zvláště důležité, protože souvisí s klimatem ve 

skupině) 
3. plánování toho, jak získat nové dovednosti.  

existuje potřeba podpůrného chování, zvláště ve vztahu k přístupnosti vedoucího a ostatních 
členů,  je však daleko menší než potřeba úkolově zaměřeného chování 

4. Je důležité vytvořit vstřícnou atmosféru a upřesnit cíle  
5. Přehnaně osobní a podpůrný přístup může vést k nerealistickému očekáváním, tím i k většímu 

zklamání během následující fáze. 
 

FÁZE NESPOKOJENOSTI – SMĚROVÁNÍ, PŘESVĚDČOVÁNÍ 

Charakteristika:  

 Zhoršení klimatu ve skupině a postupným zvyšováním produkce (není tak jasně patrná jako fáze 
orientace) 

 Hlavními problémy klimatu jsou frustrace, znechucení a někdy zlost související s plněním úkolu a 
soupeřením mezi členy i mezi oficiálním vedoucím a členy  

 Často dochází k diskutování o úkolech a průběžných cílech a k nejasnostem ohledně rolí členů 
 V této fázi mohou do úkolu zasáhnout problémy týkající se klimatu ve skupině.  
 Nespokojenost pochází z rozporu mezi počátečními nadějemi a skutečnou situací 

Vhodné chování vedoucího  

usiluje o větší rovnováhu mezi direktivou a podporou, přičemž obě jsou na vysokém stupni a  jde o 
menší závislost a větší soběstačnost a kompetentnost 

úkolové chování zahrnuje  
1. předefinování cílů a očekávání tak, aby byly realističtější a dosažitelnější 
2. pomoc členům, aby získali dovednosti a znalosti potřebné k plnění úkolu 
3. rozvoj a odborný dozor nad úkolem a skupinovým procesem 

podpůrné chování zahrnuje  
1. aktivnější naslouchání  a podpora iniciativy   
2. přiznávání problémů 
3. vytvoření podpůrných vztahů mezi členy a skupinové soudržnosti  
4. rozvoj interpersonálních dovedností a znalostí tak, aby se členové mohli podílet na vedení 
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FÁZE ŘEŠENÍ – PARTICIPACE 

Charakteristika: 

 zlepšující se klimatem ve skupině, harmonie  
 další zvyšování úkolové kompetence  
 vyskytuje se méně odporu, větší spokojenost se skutečnou situací 
 rozvíjí se internalizace cílů a dovedností 
 větší zapojení členů ve skupině a méně strachu z odmítnutí a nekompetentnosti 
 kolegiálnost a vzájemná úcta se zvyšují  

Vhodné chování vedoucího  

na upřesňování úkolů a cílů je kladen menší důraz  

důraz se přesouvá na podporu a oceňování úsilí členů skupiny, aby převzali funkce původně zajišťované 
vedoucím 

1. Postupně se snižuje potřeba řízení skupiny při plnění úkolů i potřeba podpůrného chování 
2. Členové zajišťují stále větší množství podpory sami a jejich sebedůvěra a soudržnost vzrůstá  
3. vzdát se kontroly při rozhodování je závažným problém pro vedoucí (znamená to mít důvěru 

ve skupinu – partnera) 
4. Soulad a kladné pocity mohou být překážkou v dalším vývoji, jestliže se skupina ze strachu, 

aby se neroztříštila, vyhýbá konfliktům a nesouhlasu.  
5. Do fáze 4 skupina přejde rychleji, bude-li podporovat otevřené vyjadřování rozdílných názorů 

a bude si této rozdílnosti cenit 

FÁZE PRODUKCE – DELEGOVÁNÍ 

Charakteristika: 

 Zvyšuje se schopnost vykonávat úkolové i provozní funkce  
 Členové dosáhli schopností potřebných k plnění úkolů 
 Ztotožňují se s cíli skupiny  
 Kladné pocity odpovídají počátečnímu očekávání nebo je i převyšují  
 Úroveň práce na úkolech je vysoká a členové využívají čas efektivněji 
 Další růst schopností a úspěchů při plnění úkolů vede k pozitivním pocitům, sebeúctě a sebedůvěře 
 Členové mezi sebou spolupracují, mohou se ve svých názorech rozcházet bez toho, aby to pociťovali 

jako vzájemné soupeření, pracují bez závislosti na vedoucím 

Může být pro vedoucí obtížné, protože  

do jisté míry ruší jejich status ve skupině: 
1. Sledování cílů a výkonu je stále na místě, stejně jako autonomní fungování skupiny.   
2. Obecně je potřeba direktivního i podpůrného chování menší a vedoucí mohou svou energii 

věnovat jiným problémům. 
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VÝVOJOVÉ FÁZE TÝMU 

 



 

 10 

ÚČEL A DRUH SCHŮZEK TÝMU 

zdroj: Interaction Associates, 1993 

 
 
 

  
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
Kombinovaná  
orientace 

na informace  
i na aktivity 

Orientace na informace Orientace na aktivity 

Účel:   Poskytnout a shromáždit informace a jednat 

2.  
Orientovaná  
na aktivity 
 řešení problémů 
 plánování rozhodování 

Řešení problémů Plánování Rozhodování 

Účel:   Jednat (plánovat, řešit problém, rozhodnout) 

Poskytování informací Sběr informací 

Účel:    Poskytnout a shromáždit informace 
 

1. 
Orientace  
na informace 
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POŽADAVKY NA FACILITACI 

zdroj: L. H. Bay, J. Plamínek aj. 

 

Metodická kompetence Sociální kompetence 

 Zvládá techniky skupinové práce  Nastoluje otevřenou, přátelskou atmosféru 

 Je schopen vnést do skupiny systematičnost  Zajišťuje spolupráci uvnitř skupiny 

 Navrhuje program a časový harmonogram 
jednání 

 Sleduje a usměrňuje vývoj procesů ve skupině 

 Společně se skupinou zvládá stanovení cílů, 
definování problémů, shromažďování a 
zpracování informací 

 Definuje napětí a protiklady, místo aby je 
potlačoval 

 Vede skupinu ke stanovení rámcových 
podmínek a pravidel průběhu procesu 

 Včas registruje signály vznikajících konfliktů a 
nenechá je rozvinout 

 Dbá na dodržování pravidel  Je pružný a nedogmatický 

 Udržuje pozornost všech členů 
 Nekonkuruje si se členy skupiny v odborných 

otázkách 

 Zabývá se procesem, nerozhoduje  Podporuje vlastní iniciativu členů skupiny 

 Myslí na realizaci  Zůstává věcný a neutrální 

 Vede proces jednání se zřetelem ke 
stanovenému cíli 

 Vytváří rovné podmínky 

 Stará se o orientaci účastníků v jednání  Drží se zpátky, aniž by se vzdal nároku na 
vedení 
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ROZHODOVÁNÍ 

 

 

AUTORITATIVNÍ 

PARTICIPATIVNÍ DELEGATIVNÍ 

              RYZE AUTORITATIVNÍ 

     S KONZULTACÍ SKUPINY  

S KONZULTACÍ S EXPERTEM 

 

  HLASOVÁNÍ 

     BODOVÁNÍ 

 KONSENSUS 

 ROZHODNE VYŠŠÍ VEDOUCÍ 

 ROZHODNE VYBRANÁ SKUPINA 

 ROZHODNE EXPERT 
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PROSTOR  
PRAXE 

 Ďáblův advokát 

 Prezentace řešení 

NÁSTROJE A TECHNIKY K NALEZENÍ ŘEŠENÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otevírající nástroje               Zužující nástroje        

Uzavírající nástroje 

Pro získání informací a nápadů      Pro utřídění informací       Pro dosažení 
dohody 

PROSTOR 
PROBLÉMU 

 
 Přesná definice 
 Occamova břitva 

 Brainstorming 

 Infobanka 

 Papírový kolotoč 

 Graf rybí páteře 

 Technika šesti slov 

 Systém 563  

 Vyjasnění 

 Kolotoč  

 Párové srovnání 

 Priority (N/3) 

 Analýza silového 
pole  

 Multikriteriální 
analýza 

 Ďáblův advokát 

 Modifikované Delfy 

 Konsensus 
 Hlasování 
 Bodování 
 Delegování 

 DDB 
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TECHNIKY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

I. Definování problému 

Occamova břitva 

 Týká se to nás? 

 Můžeme s tím něco v rozumné době udělat? 

 Umíme o tom shromáždit údaje? 

 Opravdu chceme řešit toto? 

Brainstorming 

 
 
 

II. Shromáždění údajů 

Graf rybí páteř (Išikawův graf) 

 Diagram příčin a důsledků 

 Důsledek – lidé, prostředí, metody, budova, vybavení, materiál 

Šestero dobrých sluhů 

„Mám dobrých sluhů šestero, díky nim hodně znám, jmenují se CO, PROČ, KDO, JAK, KDY a KAM.“ 

12 otázek: ▲ Co je problém? ▲ Co není? 

 ▲ Kdy nastává? ▲ Kdy nenastává? 

 ▲ Proč nastává? ▲ Proč nenastává? 

 ▲ Kde nastává? ▲ Kde ne? 

 ▲ Kdo přispívá k příčinám problému? ▲ Kdo ne? 

 ▲ Jak zjistíte, že problém nastal? ▲ Jak, že nenastal? 

Brainstorming 

 žádná kritika – naprostá volnost – množství 

 zaznamenat všechny nápady – uležet 

Brainwriting 

 na připravené velké archy – všichni připisují návrhy 

 papírky, návrhy lepit na velký papír 

563 

5 lidí, 6 minut, 3 návrhy 
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III. Hodnocení a výběr řešení 

Kolotoč 

 5 návrhů na řešení 

 každý na zvláštním papíře 

 všichni se nejprve vyjadřují k prvnímu a pak postupně k dalším problémům 

Analýza silového pole 

hnací a brzdící síly 

Párové srovnávání 

 stanovit kriteria 

 napsat návrhy 

 ANO = 1 NE = 0 

Ďáblův advokát 

 skupina dává nápady 

 fundované napadání a zpochybňování nápadů „ďáblovým advokátem“ 

 pokládání nepříjemných otázek 

Modifikované delfy 

 kartičky 

 seznam 

 seřadit podle pořadí 

 prodiskutovat pořadí a shodnout se na řešení 

Swapping 

 využití při vzniku dvou názorových táborů ve skupině, uvíznutí v mrtvém bodě 

 převést vzájemnou rivalitu v porozumění tím, že každý z táborů prosazuje názory protistrany 

Akvárium 

 rychlé zjištění argumentů dvou rozdílných názorových táborů 

 uprostřed kruhu z každého názorového tábora jeden zástupce (předem příprava se skupinou) 

 střídání se v argumentech 

 zapisování argumentů 

 ostatní v kruhu kolem sledují 

Diskusní štafeta 

postupné předávání slova dokola 

Laso  

spojení podobných oblastí 

N/3 

N – počet návrhů děleno třemi 
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I. Definování problémů 

II. Klasifikace problémů 

III. Identifikace řešitelného problému 

IV. Analýza příčin 

V. Výběr hlavní příčiny 

VI. Hledání alternativ řešení 

VII. Hodnocení a výběr 

VIII. Řešení, plán a pojistky  

IX. Sledování a vyhodnocení 

KROKY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 
 

PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ AKCE 
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IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ1 

Krok 1  V čem je asi problém? 

Po zopakování cíle, ke kterému tým směřuje 

 Brainstorming se zaměřením na nalezení problémů či překážek. 

 Co zabraňuje skupině v dosažení úspěchu nebo zlepšení? 

Krok 2  Seřazení problémů podle priority 

Rozdělte problémy na ty,  

 které je tým schopný řešit okamžitě 

 pro které potřebuje naplánovat získání pomoci zvenku 

 které vyžadují další informace nebo průzkum  

 jejichž řešení není v možnostech skupiny – je nutné předat jiné osobě nebo opustit. 

Krok 3  Vybrání problému, se kterým se můžeme vyrovnat 

Identifikujte problém, který je nejnaléhavější a nad nímž má tým největší kontrolu. 

Krok 4  Podrobná analýza příčin problému 

 Proveďte analýzu příčin tohoto problému – použijte k tomu např. graf rybí kosti, analýzu 
silového pole, ap. 

 Navrhněte všechny možné příčiny nebo ovlivňující faktory podle modelu 

Krok 5  Vybrání možné příčiny 

V diskusi vyberte 3–4 nejpravděpodobnější příčiny problému.  
Chybí-li informace, rozhodněte, které to jsou, kdo a jak je obstará  
Použijte pravidlo 80/20  

Krok 6  Návrhy řešení 

 Navrhujte jeho řešení (např. metodou brainstormingu) a zaznamenejte je  

 Snažte se zajistit, aby se na tomto bodu podílelo co nejvíce osob a návrhů a aby nebyla 
prováděna okamžitá hodnocení. 

Krok 7  Rozhodování o výběru řešení 

Vyberte ta řešení, která je tým schopen uskutečnit, tj. pro která bude mít dostatek času a potřebné 
zdroje. 

Krok 8  Zhodnocení výsledků 

Vytvořte plán činnosti a rozhodněte 

 kdo co udělá a do kdy má být hotov. 

 jak se bude zaznamenávat pokrok. 

Krok 9  Po dokončení procesu 

Zhodnoťte výsledky řešení. 

 Rozhodněte nyní, jaké budou další kroky. 

 Byl-li problém úspěšně vyřešen, oslavte úspěch. 

 Nebyl-li problém úspěšně vyřešen, pozměňte plán činnosti nebo zcela změňte instrukce. 

 Požádejte členy týmu, aby dali nápady, jak oslavit dosažení mezníků  
Oceňte práci spolupracovníků 

                                                           
1 Podle „Team Excellence“, Video Publishing House, Inc., Lorber Kamai Associates, 1986, Orange, California 
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BRAINSTORMING 

Technika, umožňující shromáždit velké množství nápadů. 
 Brainstorming vede facilitátor, nápady se zapisují tak, aby je měli všichni na očích. 
 Metoda je vhodná pro menší skupiny (např. okolo 10 lidí), důležitá je dobrá atmosféra, 

podporující invenci.  
 Skupina by měla mít co nejrozmanitější složení, lidé neznalí řešené problematiky jsou vítáni, 

protože mohou na problém přinést zcela neotřelý pohled.  
 Je dobré neukončovat brainstorming při prvním zpomalení přísunu nápadů, protože pozdní 

nápady bývají často ty nejcennější. 
 

ŽÁDNÁ KRITIKA 

 Odložený úsudek – kritika se vylučuje. 

 Nepříznivý názor na přednesený návrh je nutné si nechat na později. 

 Nehodnoťte. 

NAPROSTÁ 
VOLNOST 

 Doporučuje se volný rozlet, kašlat na předpisy.  

 Čím bláznivější nápad, tím lepší; je jednodušší se krotit než si vymýšlet nové. 

 Nechte svou mysl volně plynout. 

MNOŽSTVÍ 

 Množství je to, co chceme.  

 Čím větší počet nápadů, tím pravděpodobnější je úspěch. 

 Zaměřte se řekněme na sto nápadů během patnácti nebo třiceti minut. 

VYLEPŠUJTE 

 Snažíme se o kombinování a zlepšování.  

 Vedle toho, že se účastníci snaží přicházet s vlastními nápady, měli by se snažit 
vylepšovat nápady jiných; 

 usilovat o to, jak dva nebo tři nápady spojit, a dostat se tak k novému, lepšímu 
nápadu. 

 Vezte se na nápadech jiných lidí 

ULEŽENÍ 
 Nápady nechte uležet (deset minut až jeden týden) 

 Hodnocení je odložené, to umožňuje oddělení fází 

 

1. zapsat pravidla 

2. zapsat předmět – např. „Hledáme všechny možnosti, jak… “ 

3. zapsat každý nápad, papír nechat pak vyvěšený 

4. nechat nápady uležet 

5. požádat tým o doplnění nápadů 

6. vyhodnotit nápady 

Postup: 
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OCCAMOVA BŘITVA2 

 
 
 
Týká se:  

 problémů formulovaných jako řešení  

 příliš obecné formulace problémů  

 

ANALÝZA TÉMATU 

USTAVENÍ ŠIRŠÍ PROBLÉMOVÉ 
OBLASTI 

1. Předběžné sjednocení kategorií (obvykle 5 – 8 + 1 „Ostatní“) 

2. Přiřazovat seznam nápadů do kategorií – vždy jen k jedné 
kategorii 

3. Rychle, bez průtahů roztřídit a přepsat 

4. Vybrat jedno téma jako problém řešení 

5. Udělat síto – vodítka: 
I Týká se to nás? 

II Můžeme s tím něco v rozumné době udělat? 
III Umíme o tom shromáždit údaje? 
IV Opravdu to chceme řešit? 

Obdobně vyloučit položky v tématu 

DEFINICE PROBLÉMU  

NÁVRAT K PROBLÉMU 

PŘESNÉ FORMULACE 

1. Vyvěsit původní formulace problému 

2. Formulovat problém – ne řešení (např. na kartičky) 
špatně: „Potřebujeme víc prostoru“ 
správně: „Jaký hlavní problém bychom vyřešili, 
kdybychom měli více prostoru“ 

Kartičky rozdělit do kategorií  

DOTAZ, ZDA PROBLÉM STOJÍ 
ZA ŘEŠENÍ 

„Tak co …?“ 
Diskuse, zda zaměřením na tento úkol, tým dobře využije čas 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Occamova břitva: „Počet entit (kategorií) nelze rozšiřovat nad nezbytnost.“ Wiliam Occam, 

*1280, filosof 
 

Snaha udržet věci co nejjednodušší, 
vytvořit definici, které každý rozumí 

a která popisuje jádro problému 
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GRAF RYBÍ PÁTEŘE3 

 
 

ZAPSAT DŮSLEDEK Co nejkonkrétněji 

ZAKRESLIT ŽEBRA 
Obvykle šest (Lidé, Prostředí, Metody práce, Organizace, Vybavení, 
Materiál), lze i jiné (častěji Komunikace) 

PRAVIDLA  

BRAINSTORMINGU 

 

SEZNAM PŘÍČIN  
Kdo dává nápad, doplňuje, do které kategorie patří 
Jeden nápad lze zapsat do více kategorií 

NECHAT ULEŽET Dál na nápadech pracovat (např. Paretovým diagramem)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
3
 Někdy nazývaná technika Išikavův diagram či graf příčin a následků 

Umožňuje oddělit příčiny 
a důsledky 

Jedná se o syntézu tvořivosti 
a analytického přístupu 

 

DŮSLEDEK: 
LIDÉ PROSTŘEDÍ 

METODY 

PRÁCE 

VYBAVENÍ MATERIÁL 

PROČ JE 

PORADA 

NEEFEK-

TIVNÍ? 

KOMUNIKACE 

ORGANIZACE 
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GRAF ŠESTI SLOV4 

 

 

Těchto šest slov je základ, kterým se zajistí, že jsou položeny důležité otázky 

FORMULACE OTÁZEK 

Co je problém? 
Kdy problém nastává? 
Proč problém nastává? 
Kde nastává problém? 

Kdo přispívá k příčinám problému? 
Jak zjistíte, že problém nastal? 

Co není problém? 
Kdy nenastává? 
Proč nenastává? 

Kde k němu nedochází? 
Kdo přispívá k potlačení problému? 

Jak zjistíte, že problém nenastal? 

ZOPAKOVAT  

PRAVIDLA 

BRAISTORMINGU 

  

BRAINSTORMING 

Například: 

Kdy vznikají bariéry v komunikaci 
týmu 
Jak poznáte, že komunikace v týmu 
probíhá obtížně 
Kde komunikace v týmu probíhá 
obtížně 
 Co způsobuje bariery v komunikaci 
týmu 
Kdo zhoršuje komunikaci v týmu 
Proč došlo ke zhoršení komunikace 
nyní 

Kdy tým komunikuje dobře 
 
Jak poznáte, že tým komunikuje 
dobře 
Kde k obtížím v komunikaci 
nedochází  
Co nezpůsobuje bariery 
v komunikaci týmu 
Kdo nezhoršuje komunikaci 
Proč nedošlo ke zhoršení předtím 
(nebo v jiném týmu) 

NECHAT ULEŽET   

ANALYZOVAT A VYBRAT Vybrat, co tým bude dál studovat, v čem bude pokračovat 

                                                           
4 Na bezproblémový stav se nahlíží stejně jako na daný problém 

„Mám dobrých sluhů šestero, 
díky jim hodně znám, jmenují se  
Co, Proč a Kdo a Jak a Kdy a Kam.“  
(R. Kipling) 
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ANALÝZA SILOVÉHO POLE5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
5 Techniku vyvinul Kurt Lewin, slouží vizualizaci problémů. Problém je tvořen rovnováhou dvou protichůdně 

působících sil. Jeden typ (řídící síly) se snaží posunout problém k lepšímu, druhý (brzdící síly) se snaží současnou 
situaci posunout k horšímu.  

Definice situací 

Identifikovat a seřadit   Identifikovat a seřadit  
brzdící síly       řídící síly 

Odhadnout důležitost sil     Odhadnout ovlivnitelnost sil 

Klíčový vliv (k vyřešení je životně 
důležité odstranit tuto sílu)  
Důležitý vliv (každopádně pomůže, 
odstraníme-li tuto sílu) 
Omezený vliv (odstraněním síly by se 
dosáhlo určitého pokroku) 
Nepatrný vliv na problém 

 
4 body 
 
3 body 
 
2 body 

1 bod 

Snadno ovlivnitelná síla 

Síla, kterou lze ovlivnit vynaložením 
určitého úsilí 

Síla, která se mění velmi špatně, 
nicméně po velkém úsilí lze změnit 

Fixní, neměnná síla 

4 body 
 

3 body 

 

2 body 

1 bod 

Zdůraznit prioritní oblasti 

Sestavit akční plán na vyřešení problému 

Co přesně je třeba udělat? 
Kdo to udělá? 

Kde se to bude dělat? 
Jak to lze rozšířit, podpořit? 
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EFEKTIVNÍ SDĚLENÍ 

Jasně předat informace, sdělit instrukci, požadavek je často obtížné:  

 

Uveďte partnera do situace 
 často máme problém „před očima“, jasně jej vidíme, ale 

nezapomeňte, že partner ještě není „v obraze“ a 
potřebuje vyladit 

Strukturujte svou řeč 
Nezapomeňte na: 
 efekt začátku a konce 
 efekt neobvyklých bodů 
 efekt konkrétnosti 

Popisujte svoje chování 
partnerovi  

Vysvětlujte jej:  
 největší škody jsou způsobeny špatnou interpretací 

Vracejte se a ověřujte 
pochopení 

Nezapomeňte: 
  shrnout informace, vysvětlovat partnerovi, kde se 

v komunikaci „nacházíme“ 
Co nejčastěji: 
 vyžadujte zpětnou vazbu 

 

Zásady: 

1. Získejte si pozornost 

 Posluchač se soustředí, když tím něco získává – sdělení musí být přínosem 

 Rozvíjejte to, co posluchač ví 

 Mluvte pomalu a zřetelně 

2. Informace uspořádejte 

 Nejdříve podejte celkový obraz 

 Informace logicky rozdělte 

3. Ověřte si porozumění 

 Požádejte posluchače o zopakování 

 Požádejte posluchače o to, jak tomu porozuměl 

 Požádejte posluchače o provedení 
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MĚJTE NA 
PAMĚTI,ŽE: 

 

PŘESVĚDČOVÁNÍ - STAVBA ARGUMENTU 

Nejdříve nechte hovořit partnera Pomůže Vám to účinněji zformulovat vlastní argumenty 

Uspořádejte své argumenty  
 nejprve silný argument  

 potom slabší argumenty  

 nakonec nejpádnější argument 

„Nahlodejte“ strukturu 
argumentování partnera 

Předvídejte argumenty partnera a možné námitky partnera 
vyslovte už při předkládání svých argumentů  
„Pokud by někdo chtěl oponovat, že… musím upozornit, 
že…“. 

Upravte pořadí protiargumentů  
 nejprve zaútočte na silné body  

 proberte maličkosti 

 přejděte k hlavním protiargumentům  

 zakončete pádným protiargumentem 

 

1) Téma 
motivační vstup – nejdříve potřebujeme získat pozornost posluchačů 

2) Teze 
zaměření pozornosti do oblasti – situace, současný stav věcí, oblast, ke které chceme hovořit 

3) Co chci 
konkrétní návrh či stanovisko, které upřesňuje 
rámec 

4) Základní argument 
jeden a nejdůležitější důvod, proč mi má 
druhá strana věřit 

5) Proč je to oprávněné 
několik menších argumentů na podporu 
stanoviska 

6) Příběh ke zdůraznění 
emocionální složka – příběh, zážitek, 
alarmující číslo, které dokládá správnost 
našeho stanoviska 

7) Téma 
motivační závěr, který zdůrazní užitek, výhody 
či efektivitu našeho stanoviska 
 

 
 

DALŠÍ 

PROČ 

67 % 

PŘÍBĚH 

 

 kontrolu nad diskusí a časem získáte kladením otázek 

 nepodstatné argumenty je třeba ignorovat 

 ne třeba argumentovat proti zdůvodňování a ne proti stanovisku  

 je nebezpečné nechat se citově vtáhnout do situace 
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TÝMOVÉ ROLE PODLE BELBINA 

Meredith Belbin při svém hledání identifikoval „magické ingredience“, která dělá tým týmem vítězným. 
Zjistil, že mnoho týmů tvořili lidé, kteří si byli povahově podobní. Takové týmy však jen zřídka byly stejně 
úspěšné jako týmy různorodější. Dejte dohromady několik nesmírně tvůrčích, inteligentních lidí a 
nebudou podávat optimální výkon. Proč tomu tak je? Odpověď spočívá ve snaze sestavit vyvážený tým, 
v němž se individuální silné stránky vzájemně doplňují. Individuální slabé stránky pak mohou být jak 
tolerovány, tak kompenzovány, za předpokladu, že je v týmu někdo jiný s relevantní silnou stránkou. 

Inovátor  

Dominantní a přesto introvertní osobnost. 

Inovátor je schopen rozsévat kolem sebe 
spousty nápadů, z nichž jen některé mohou 
vést k úspěchu. Je zdrojem tvořivosti týmu, s 
plodným a inteligentním myšlením, 
s originálními pohledy na věci kolem sebe. 
Bývá zaujat výzvou spočívající v něčem 
novém a může mít utkvělé představy. Často 
považován za člověka, který má hlavu 
v oblacích, podceňuje citlivý přístup k druhým. Nemívá příliš času na "protokol" nebo na "řádné 
postupy", ani se nijak zvlášť nezajímá o praktické aspekty svých vlastních plánů. Je soběstačný a může 
být nepříjemným kolegou. Může se však také chytit vlny nadšení (zvláště pro vlastní myšlenky nebo ty, 
které zaujmou jeho představivost) a nechá se nakazit týmovou euforií. Je v něm určitý dětský prvek – je 
rád, když se mu lichotí, a nemá rád, když někdo kritizuje jeho nápady. 

Vyhledávač zdrojů 

Extravert s nízkou úrovní úzkostí. 

Vyhledávač zdrojů je vyslancem týmu při 
jeho jednáních se světem za hranicemi týmu. 
Má schopnost vytvářet efektivní kontakty s 
lidmi a zkoumat cokoli nové. Bude reagovat 
na nové situace jako na vzrušující výzvy, ale 
může také dost rychle ztratit zájem, je-li 
postup pomalý nebo když ho přejde 
počáteční nadšení. Rozmanitost a lidé jsou 
pro něj živnou půdou - má schopnost na oplátku stimulovat a motivovat jiné. Potřeba nových stimulů 
může vyústit v to, že rychle přebíhá od jedné věci k druhé a může mít také za následek nedostatek 
sebekázně a neschopnost dotáhnout věci do konce a dělat to, co je mu "proti srsti". Říká se, že je buď na 
telefonu, nebo se někde venku schází s lidmi. 

Koordinátor 

Člověk s nízkou úrovní úzkosti a dost 
extravertní osobností.  

Má silný smysl pro celkové cíle. Je schopen 
udržet si otevřenou mysl a ocenit přínos 
z jakéhokoliv zdroje. Obvykle má průměrné 
intelektuální schopnosti a tvořivost. Je dobrý 
v kontrolování a koordinování zdrojů. 
Demokraticky podporuje účast, ale je 
ochoten převzít odpovědnost za rozhodnutí. 
Někdy považován za rezervovaného 

Silné stránky Přípustné slabé stránky 

Inovující Samotář 

Intuitivní a neortodoxní Přepjatý (emocionálně) 

Individualista Náladový 

Představivost Nepraktický 

Intelekt  a vědomosti  

Nevypočitatelný  

Vážný  

Silné stránky Přípustné slabé stránky 

Pohotový Náladový 
Nadšený Přehnaně nadšený 
Využívá příležitostí Netrpělivý 
Komunikativní  
Otevřený  
Společenský  
Zvědavý  

Silné stránky Přípustné slabé stránky 

Cílevědomý Nesoutěživý 

Poskytuje podporu Nepříliš energický 

Nestranný Bez ambicí 

Nadšený a sebejistý Amatérský 

Dobře se ovládá,smířlivý Líný 

Klidný, vyzrálý  

Vzbuzuje důvěru  
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a odměřeného, ale jeho schopnost zůstat objektivní je cenná při zaměřování úsilí a aktivit jiných ve 
směru celkového záměru nebo cíle. 

Formovač  

Extravertní osobnost s vyšší úrovní úzkosti. 

Má silný smysl pro naléhavost. Je připraven 
energicky se vypořádat s neefektivností, 
setrvačností, sebeuspokojením a 
nedostatečnými pokroky. Je náchylný 
k provokování  a netrpělivosti. Někteří ho 
mohou považovat za autoritativního, může 
být nevrlý, jestliže není po jeho. Preferuje 
vedení „z předních pozic“ s vnitřní potřebou 
osobně kontrolovat rozhodnutí a akce. Nesnáší pravidla a předpisy. V určitých ohledech "přirozený" 
vůdce, dokáže si vynutit úctu a vzbudit nadšení a energii u jiných. Může být skeptický k jiným a přesto 
přecitlivělý ke kritice svých vlastních myšlenek. Může být dost tvrdý - chce vidět svoje nápady 
realizovat... a to rychle. 

Vyhodnocovač 

Introvert s nízkou úrovní úzkostí. 

Vyhodnocovač je vysoce inteligentní člen 
týmu, jehož zásadním přínosem týmu je 
schopnost analytickým, objektivním způsobem 
zpracovat velká množství informací. Má dobrý 
úsudek a projevuje střízlivý, obezřetný přístup 
k problémům a myšlenkám. Je opatrný, 
vnímavý a velice kritický k chybnému myšlení u 
jiných. Je tím nejpravděpodobnějším člověkem v týmu, který si všimne osudné chyby v plánu, jíž si nikdo 
jiný nevšiml. Výsledkem toho je, že  bude zbytkem týmu pravděpodobně považován za kritika, který 
tlumí nadšení. Má sklon k nedostatku schopnosti inspirovat a motivovat jiné a bývá zřídka zdrojem 
nových myšlenek. I když je tato role někdy považována za přehnaně kritickou a negativní, přesto má 
zásadní význam pro úspěšné výsledky týmu. 

Týmový pracovník 

Extravert s nízkou úrovní úzkosti.  

Týmový pracovník je tkanivem, které 
pomáhá svazovat tým dohromady. 
Podporuje týmového ducha. Je citlivý k 
pocitům jiných a k celkové náladě týmu. Je si 
vědom silných a slabých stránek druhých a 
přiměřeně reaguje na lišící se potřeby 
různých lidí. Dá se od něj nejspíše očekávat, 
že bude vědět o osobních problémech a 
krizích jiných členů týmu, a to ne ze 
zvědavosti, ale z nefalšovaného zájmu a účasti. Může být nerozhodný v krizi a může se mu v určitých 
situacích nedostávat nezbytné tvrdosti, ale jeho schopnost "číst" v jiných a rozpoznat vlastní lišící se 
schopnosti podporuje smysl pro spolupráci. Z tohoto důvodu se může stát vedoucím týmu. 

Realizátor 

Silné stránky Přípustné slabé stránky 

Houževnatý Podrážděný 

Neklidný/energický Přepjatý (emocionálně) 

Dynamický Autoritativní 

Efektivní Přehnaně úzkostný 

Společenský Netrpělivý 

Otevřený Náchylný k nevrlosti 

Dokáže využít příležitosti  

Silné stránky Přípustné slabé stránky 

Analytik Postrádá představivost 
Hloubavý Přehnaně kritický 
Nestranný Upjatý 
Obezřetný  
Bystrý  
Neemocionální  

Silné stránky Přípustné slabé stránky 

Poskytuje podporu Nesoutěživý 
Nadšený Málo energický 
Komunikativní Bez ambicí 
Otevřený Podřizuje se jiným 
Smířlivý a mírný  
Vzbuzuje důvěru  
Společensky orientovaný  
Citlivý  

Silné stránky Přípustné slabé stránky 
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V podstatě stabilní osobnost. 

Realizátor je členem týmu, který bude 
především schopen předvídat, jak budou 
myšlenky a plány týmu fungovat v praxi. 
Realizátor má sklon identifikovat se s 
organizací a umí zjistit, jakým praktickým 
problémům bude třeba čelit. Je od přírody 
konzervativní a je nutné ho přesvědčit, že 
nějaká myšlenka je dobrá nejen proto, že je nová, ale protože má skutečnou cenu. Má organizační 
schopnosti a praktický zdravý rozum. Je usilovný v práci a má sebekázeň, ale může někdy postrádat 
flexibilitu. Je především systematický a důkladný a měřítkem efektivity pro něj jsou hmatatelné výsledky. 
Je rád, když má co dělat s pravidly a postupy pro realizaci nebo když je sám určuje. Méně efektivní bývá, 
když jsou postupy a cíle nejasné. Má schopnost držet věci při zemi, někdy až příliš. 

Dotahovač 

Úzkostný introvert. 

Dotahovač dbá pečlivě na všechny detaily. 
Silná schopnost dotáhnout věci do konce 
kombinovaná s úsilím o dokonalost mu 
působí obavy a úzkost. Má obavy kvůli 
drobnostem, ale celkem vzato dokončuje 
úkoly dobře a včas. Nervní energie, kterou 
investuje do finálního produktu týmu, má za 
následek vysoký standard. Je-li vedoucím, 
dělá zbytečný rozruch a dokáže zabřednout do detailů, což může oslabit morálku týmu. Je však 
houževnatý a vytrvalý a nevzdá se, dokud není spokojen se svým vlastním vysokým standardem. 

 

Disciplinovaný Nepružný 
Organizovaný Postrádá představivost 
Klidný, stálý Nekompromisní 
Praktický Pedantský 
Předvídatelný Podřizuje se jiným 
Dobře se ovládá  
Konzervativní  
Svědomitý  

Silné stránky Přípustné slabé stránky 

Pečlivý až úzkostlivý Utápí se v obavách 
Disciplinovaný Pedantský 
Horlivý Upjatý 
Pořádný  
Svědomitý  
Stálý  
Starost o detaily  

Část Body příslušného tvrzení 

I  
13 10 14 17 19 12 18 15 16 11 

II 
28 23 21 26 25 27 20 29 22 24 

III 
33 36 30 32 38 34 39 31 37 35 

IV 
45 47 49 42 43 40 44 46 41 48 

V 
57 54 55 53 50 52 51 56 58 59 

VI 
62 69 64 68 66 63 67 65 61 60 

VII 
75 73 76 70 71 79 74 72 78 77 

 
          

Role IN VZ KO FO VY TP RE DO SP NB 
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ROLE V TÝMU 

Tento dotazník má celkem sedm sekcí, které jsou označené římskými číslicemi. v každé sekci nejdříve 
vyberte jedno až tři tvrzení, která vás nejvíce vystihují. Pak rozdělte 10 bodů, které máte pro každou 
sekci k dispozici, mezi tvrzení, která jste vybrali.  

I. Čím mohu přispět k týmové práci: 

10 … Myslím, že si rychle dokážu všimnout nových příležitostí a včas jich využít 

11 … Mé názory na obecné i speciální otázky jsou dobře přijímány 

12 … Dovedu dobře spolupracovat s různými typy lidmi 

13 … Velmi snadno a přirozeně přicházím na nové myšlenky a nápady 

14 … Umím aktivovat lidi, když vycítím, že mohou něčím cenným přispět k cílům skupiny 

15 … Moje schopnost dotahovat věci do konce patří k mým silný stránkám 

16 … Technické znalosti a zkušenosti jsou mým hlavním kladem 

17 … Jde-li o správnou věc, jsem připraven jít k jádru věci i za cenu dočasné neoblíbenosti 

18 … Obvykle jsem schopen vycítit, co je realistické a bude pravděpodobně fungovat. 

19 … Dovedu navrhovat rozumná alternativní řešení, aniž bych do toho zatahoval nějakou zaujatost 
nebo předsudky 

 

II. Pokud mám nedostatky při práci v týmu, může to být protože: 

20 … Nevyhovuje mi, když jednání není jasně strukturováno a dobře řízeno 

21 … Mám tendenci být příliš shovívavý k lidem, jejichž stanovisku nebylo věnováno příliš pozornost  

22 … Odmítám se vyjadřovat, pokud projednávaná záležitost není z oblasti, kterou znám dobře 

23 … Mám sklon příliš hovořit, když skupina přejde k novým tématům 

24 … Mám sklon podceňovat svůj vlastní přínos 

25 … Můj objektivní náhled mi neumožňuje sdílet nadšení ostatních 

26 … Někdy jsem považován za příliš energického a autoritativního, když je potřeba něco udělat 

27 … Je pro mne obtížné být v popředí nebo ve vedoucí roli (snad proto, že jsem příliš citlivý na 
atmosféru ve skupině) 

28 … Stává se mi, že se nechám se příliš vtáhnout do vlastních nápadů a poněkud ztrácím přehled, co se 
děje 

29 … Druzí mi někdy vyčítají, že se příliš starám o detaily a možnosti, že by něco mohlo dopadnout 
špatně 

 



 

 29 

III.  Když jsem zařazen do projektu s dalšími lidmi: 

30 … Mám schopnost ovlivňovat lidi, aniž bych je k něčemu nutil 

31 … Moje ostražitost umožňuje předcházet omylům a chybám z nepozornosti 

32 … Jsem připraven ostatní tlačit k produktivnímu jednání, aby se neztrácel čas a hlavní cíl setkání 

33 … Dá se počítat s tím, že přispěji něčím originálním 

34 … Ve společném zájmu jsem vždy ochoten se vrátit k dobrému návrhu 

35 … Každý si může být jist, že zůstanu sám sebou 

36 … Dokážu se nadchnout pro nové myšlenky a vývojové novinky  

37 … Snažím se zachovat smysl pro profesionalitu a odbornost 

38 … Věřím, že ostatní oceňují mou schopnost chladného úsudku 

39 … Je na mě spolehnutí, že dohlédnu na dobré zorganizování práce 

IV. Můj charakteristický přístup k týmové práci: 

40 … Mám zájem lépe poznat kolegy 

41 … Přispívám tam, kde dobře vím, o čem hovořím 

42 … Nedělá mi problém odmítnout názory druhých a sám být v opozici 

43 … Obvykle nalézám řadu argumentů k vyvrácení nesprávných názorů 

44 … Myslím, že mám talent uvést věci do chodu, pokud třeba začít realizovat plán 

45 … Mám tendenci vyhnout se běžným řešením a přicházím s něčím neobvyklým 

46 … Do činností, které podnikám, vnáším pečeť perfekcionismus (alespoň náznak dokonalosti) 

47 … Rád zajišťuji a využívám kontakty mimo skupinu a mimo firmu 

48 … Zajímají mě sociální stránky pracovních vztahů v týmu 

49 … Při rozhodování mám zájem slyšet všechny názor 

V. Nacházím uspokojení v práci, protože: 

50 … Rád analyzuji situace a zvažuji všechny varianty 

51 … Zajímá mě hledat praktická řešení problémů. 

52 … Jsem rád, když posiluji dobré pracovní vztahy 

53 … Chci mít silný vliv na rozhodování 

54 … Mám rád příležitost se setkávat s lidmi, kteří mi mohou poskytnout něco nového 

55 … Dovedu sjednotit názory různých lidí a vést je ke společné činnosti 

56 … Jsem ve svém živlu, když mohu úkolu věnovat plnou pozornost – ponořit se do něj 

57 … Rád vyhledávám příležitosti, které rozšiřují můj rozhled 

58 … Cítím se velmi dobře, mohu využít svou speciální kvalifikaci a praxi 

59 … Práce mi dává příležitost pro seberealizaci 
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VI.  Pokud dostanu těžký úkol, který je třeba splnit v krátkém termínu a s neznámými 
lidmi: 

60 … Obyčejně jsem úspěšný bez ohledu na okolnosti 

61 … Rád si o problému přečtu tolik, kolik je vhodné 

62 … Měl bych chuť stáhnout se do kouta a vymyslet vlastní řešení před tím, než bych stanovil směr 
postupu 

63 … Budu spolupracovat s osobou, která prokázala nejpozitivnější přístup. 

64 … Hledal bych způsob redukce úkolu stanovením toho, čím mohou jednotliví členové nové přispět 
65 … Můj přirozený smysl pro naléhavé věci by mi pomohl zajistit splnění harmonogramu 

66 … Věřím, že bych zachoval klid a schopnost racionálního myšlení 

67 … Bez ohledu na konfliktní tlaky bych se držel účelu a konečného cíle 

68 … v případě, že by se skupina nehýbala z místa, ujal bych se vedení 

69 … Zahájil bych diskusi, aby se iniciovaly nové myšlenky a aby se tak daly věci do pohybu 

 

VII.  Ve vztahu k problémům, která skupina má: 

70 … Mám sklon projevovat netrpělivost s těmi, kdo zdržují postup 

71 … Někteří lidé mě mohou kritizovat, že příliš analyzuji a nejsem citlivý 

72 … Moje snaha kontrolovat, zda jsou všechny detaily v pořádku, může být překážkou rychlejšího 
postupu 

73 … Mám sklon začít se snadno nudit, pokud mě ostatní účinně nestimulují k akci 

74 … Je pro mne obtížné začít, dokud nejsou jasné cíle 

75 … Mám někdy problém vysvětlit složité myšlenky, které mě napadají 

76 … Uvědomuji si, že žádám od ostatních to, co nemohu nebo neumím udělat sám 

77 … Myslím, že mi ostatní dávají prostor pro to, abych se vyjádřil 

78 … Občas inklinuji k pocitu, že ztrácíme čas a že bych to sám udělal nejlépe 

79 … Váhám s prosazováním svého názoru proti lidem, kteří mají vliv a moc a nebo s kterými se obtížně 
vychází (proti silné opozici) 
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JAK SE EFEKTIVNĚ PTÁT NA PORADĚ PRACOVNÍ LIST 

Vyberte z pravého sloupce nejvhodnější možnou reakci na danou situaci. Písmeno označující vybranou 
variantu napište do zaškrtávacího čtverečku v prostředním sloupci. Jednu odpověď můžete použít 
vícekrát. 

 
 
Situace: Jak na ní reagovat: 

1) Chcete, aby se rozvinula diskuse.    
a) Požádáte konkrétního účastníka, 

aby shrnul co před tím říkal ten 
druhý. 

2) Chcete diskusi uzavřít.    
b) Požádáte účastníky o zpětnou 

vazbu. 

3) Chcete vtáhnou konkrétního 
účastníka do diskuse. 

   
c) Položíte skupině nějakou obecnou 

otázku. 

4) Dva účastníci se během porady 
spolu baví o něčem jiném. 

   
d) Položíte danému účastníku 

konkrétní otázku. 

5) Dostanete otázku a nejste si jisti, 
jak ji zodpovědět. 

   
e) Položíte skupině nějakou konkrétní 

otázku. 

6) Chcete zjistit do jaké míry skupina 
souhlasí s daným názorem. 

   
f) Položíte danému účastníku 

obecnou otázku. 

7) Dva účastníci se přou, ostatní je 
pozorují. 

   g) Požádáte skupinu o shrnutí. 

8) Diskuse trvá již delší dobu a vy 
pochybujete o jejím smyslu. 

   
h) Požádáte jednoho účastníka, aby 

diskusi shrnul. 

9) Dva účastníci diskutují o problému 
bez známky pokroku v jeho řešení. 

   i) Vrátíte otázku skupině. 

10) Rádi byste se dozvěděli, zda jste 
poradu vedli efektivně. 

   
j) Žádná z uvedených možností není 

vhodná. 

 
 
 


