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Dotazník tímovej spolupráce 
 

Inštrukcia: 

 

V každej časti dotazníka umiestnite 10 bodov medzi tie tvrdenia, ktoré podľa vás popisujú 

vaše správanie v tíme. Tieto body môžete priradiť k niekoľkým popisom, v krajnom prípade 

je možné rozdeliť body medzi všetky tvrdenia, alebo môžete pripísať 10 bodov k jedinému 

tvrdeniu v danej časti. Body potom zapíšte do tabuľky.  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

I. Čím môžem prispieť tímu: 

a. Myslím, že dokážem rýchlo zbadať a využiť nové príležitosti. 

b. Viem spolupracovať s rôznymi typmi ľudí. 

c. Tvorba ideí je mojou druhou prirodzenosťou. 

d. Viem podporiť ľudí, ktorí vedia prispieť niečím hodnotným. 

e. Schopnosť realizácie ideí je mojou súčasťou. 

f. V záujme konečných výsledkov som ochotný/á znášať aj dočasnú nepopulárnosť. 

g. Obvykle vycítim čo je realistické a čo môže fungovať. 

h. Môžem ponúknuť rozumné zváženie alternatívnych postupov bez predsudkov 

a skreslení.  

 

  II. Ak mám isté nedostatky ako člen/ka tímu, môže to byť: 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

a. Ťažko znášam, keď tímové stretnutia nemajú vhodnú štruktúru, kontrolu a celkovú 

organizáciu. 

b. Mám sklony nadŕžať ľuďom s dobrými nápadmi, ktorým sa nedostáva dostatok 

priestoru. 

c. Keď sa dostanem k novým myšlienkam, mám tendenciu priveľa rozprávať. 

d. Moju objektívnosť mi sťažuje bezprostredné a ochotné pripojenie sa ku kolegom. 

e. Niekedy o mne hovoria, že som autoritatívny/a a núti ľudí do práce, najmä ak je treba 

niečo urobiť. 

f. Nie som rád/rada na čele, vo vedúcej pozícii, možno preto, že mi záleží na skupinovej 

atmosfére. 

g. Často sa príliš ponorím do vlastných myšlienok a strácam predstavu o dianí v tíme. 

h. Kolegovia si o mne myslia, že sa príliš zaoberám detailmi. 

 

III. A robím s druhými ľuďmi na nejakom projekte: 

 

a. Viem ovplyvniť ľudí bez robenia nátlaku. 

b. Moja prirodzená opatrnosť a pozornosť obvykle zabráni tomu, aby sa niečo vynechalo 

alebo urobilo chybne. 

c. Zvyknem tlačiť druhých do akcie, aby sa využil čas a aby sme nestratili zo zreteľa 

hlavné ciele stretnutia. 

d. Môžu sa spoľahnúť, že prídem s niečím originálnym. 

e. Som vždy pripravený/á v spoločnom záujme odobriť dobrý návrh. 

f. Rád/rada vyhľadávam najčerstvejšie novinky, idey a výsledky. 

g. Verím, že moja schopnosť usudzovania pomôže pri správnom rozhodovaní 

h. Môžu sa na mňa spoľahnúť, že dohliadne na organizáciu všetkých podstatných 

činností. 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IV. Môj prístup k tímovej práci sa vyznačuje tým, že: 

 

a. Mám záujem lepšie poznať svojich kolegov. 

b. Neváham spochybniť názory druhých alebo zastávať menšinový názor. 

c. Obvykle nachádzam dostatok argumentov na vyvrátenie nevhodných návrhov. 

d. Myslím, že mám talent na to, aby som rozbehol/rozbehla realizáciu už schváleného 

plánu. 

e. Mám tendenciu vyhnúť sa samozrejmému a prísť s niečím nečakaným.  

f. Čokoľvek začnem, dám tomu punc perfekcionizmu. 

g. Využívam kontakty, ktoré mám mimo daného tímu. 

h. Zaujímam sa o všetky názory, ale pri potrebe rozhodnúť sa to viem bez zaváhania.  

 

V. Práca ma uspokojuje, keď môžem:  

 

a. Vychutnávať analýzu situácií a zvažovanie všetkých možných volie. 

b. Nachádzať praktické riešenia problémov.  

c. Napomáhať dobrým pracovným vzťahom. 

d. Mať vplyv na rozhodnutia. 

e. Stretávať ľudí, ktorí mi môžu niečo nové ponúknuť. 

f. Primäť ľudí k súhlasu s potrebným postupom činností. 

g. Venovať všetku pozornosť svojej práci.  

h. Robiť v oblasti, ktorá podnecuje moju predstavivosť. 

 

VI. Ak náhle dostanem ťažkú úlohu s obmedzeným časom a neznámymi ľuďmi: 

 

a. Najradšej by som sa utiahol/utiahla do kúta a hľadal/a východisko. 

b. Budem spolupracovať s človekom ktorý mi dal najavo pozitívny vzťah. 

c. Nájdem si spôsob ako redukovať rozsah úlohy tým, že stanovím čím môžu jednotliví 

ľudia prispieť. 

d. Môj prirodzený zmysel pre poriadok a čas mi pomôže zabezpečiť dodržiavanie 

tímového harmonogramu. 

e. Verím, že zachovám pokoj a rozvahu.  

f. Moje smerovanie bude jasné aj pri rôznych tlakoch. 

g. Ak pocítim, že skupina nenapreduje, budem pripravený/á prevziať vedenie. 

h. Budem iniciovať diskusie o nových postupoch. 

 

VII. Pri problémoch, s ktorými sa stretávam v tíme: 

 

a. Som nespokojný/á a ukazujem svoju netrpezlivosť s ľuďmi, ktorí brzdia napredovanie. 

b. Môžu ma kritizovať, že príliš analyzujem a som málo intuitívny/a. 

c. Moja snaha zabezpečiť, aby bola práca urobená poriadne, môže brzdiť vývoj. 

d. Dosť rýchlo sa začnem nudiť a spolieham sa na jedného či dvoch podnetných ľudí, že 

ma „nabudia“. 

e. Je pre mňa veľmi ťažké začať niečo bez jasne stanovených cieľov. 

f. Niekedy mám problém vysvetliť svoje myšlienky. 

g. Uvedomujem si, že žiadam od druhých ľudí veci, ktoré sám/sama nedokážem. 

h. Váham presadzovať svoje myšlienky proti silnej opozícii. 
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Bodová tabuľka:  

 

časť a b c d e f g h 

I         

II         

III         

IV         

V         

VI         

VII         

 

Pre interpretáciu dotazníka preveďte svoje skóre do vyhodnocovacej tabuľky. 

 

 

Vyhodnocovacia tabuľka: 
 

časť RE KO SG HI HZ KH TT DK 

I g d f c a h b e 

II a b e g c d f h 

III h a c d f g e b 

IV d h b e g c a f 

V b f d h e a c g 

VI f c g a h e b d 

VII e g a f d b h c 

spolu         

 

 

Interpretácia: 
 

Najvyššie skóre naznačuje tímovú rolu, v ktorej môžete najviac prospieť vášmu tímu. 

 

Druhé najvyššie skóre označuje tímové roly, ktoré môžete vykonávať vo vašom tíme ako 

druhé v poradí. 

 

Dva najnižšie počty bodov označujú skupinové roly, ktoré vám nevyhovujú. Nie je efektívne 

snažiť sa v nich zlepšovať, skôr hľadať si „ k sebe“ zvyšné „doplnkové“, pretože  

v optimálnom tíme majú byť zástupcovia všetkých spomínaných rolí.  

 

 

Tabuľka pozitív a negatív jednotlivých tímových rolí: 

 

Názov Typické znaky Plusy Mínusy 

Realizátor - RE Tradičný 

Spoľahlivý 

Praktickosť 

Disciplína 

Zdravý rozum 

Pracovitosť  

Málo flexibility 

Nemá rád 

nevyskúšané idey 

 

Koordinátor - KO Pokoj 

Sebadôvera 

Schopnosť využiť 

potenciál členov 

Stredný  intelekt a 

tvorivosť 



PhDr. Ľ. Bagalová, PhDr. D. Gogolová, ASK – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku 

 

4 

Sebakontrola Cieľová orientácia 

Stratég - SG Dynamický 

Aktívny 

 

Ťahá druhých 

Neznáša nehybnosť, 

neefektívnosť a 

sebapodceňovanie 

Netrpezlivosť 

Dá sa vyprovokovať 

a nahnevať 

Hľadač ideí - HI Individualista 

Novátor 

Predstavivosť 

Intelekt 

Poznatky  

Nápady 

Zanedbáva praktické 

detaily a protokol 

Hľadač zdrojov - HZ Zvedavý 

Extrovert 

Nadšenec 

Kontakty 

Prijatie nového 

Prijatie výzvy  

Strata záujmu po 

spoznávaní 

Kritik/hodnotiteľ - 

KH 

Presnosť 

Striedmosť  

Úsudok  

Vytrvalosť 

Diskrétnosť  

Malá tendencia 

k spontánnosti a 

fantázii 

Tvorca tímu - TT Sociálny 

Mierny 

Citlivý  

Empatia 

Tímový duch 

Podpora  

Nerozhodnosť v 

kríze 

Dokončovateľ - DK Trpezlivosť 

Poriadok 

Svedomitosť  

Perfekcioniznus 

Schopnosť dotiahnuť 

veci dokonca 

Obavy z maličkostí 

Nevie „nechať to 

tak“ 

                                                         

                                                                          


