
Manažment tímov

62 eFOCUS 2/2007

Projekt sa len tak „nestane“, vytvoria ho ľudia 
– a prácou projektového manažéra je zabezpečiť,
aby ľudia mali čas, zručnosti, pomôcky a potrebnú
motiváciu na to, aby dokončili projektovú úlohu.
K úspešnému manažovaniu projektu potrebujete
úspešne manažovať ľudí. Niektorí projektoví
manažéri prirodzene vychádzajú dobre s ľuďmi,
niektorí trochu zápasia. Ak nespolupracujete dobre
s ľuďmi, pravdepodobne by ste mali vždy začať vkla-
dať emócie do projektového manažmentu.

Ak ste nováčik v projektovom manažmente,
alebo nový v manažovaní všeobecne, nebudete sa
cítiť dobre pri manažovaní skupiny, ak nemáte
autoritu. V tomto prípade by ste si mali zhodnotiť
materiál, ako manažovať vysoko efektívne tímy a ma-
li by ste hľadať radu a pomoc od skúsených pro-
jektových manažérov. Možno povedať, že existujú
určité všeobecné problémy projektových manažé-
rov vťahujúcich sa do manažovania tímov, a pár na-
sledujúcich bodov vám ukáže, ako prejsť cez tieto
problémy.

PODEĽTE SA O INFORMÁCIE
V informáciách je sila, preto sa podeľte o infor-

mácie so svojím tímom. Splnomocníte ich tým na
ich prácu a rozviniete cestu vzájomnej dôvery,
ktorá vám pomôže v ťažkých časoch. Ak nechcete
zdieľať určité informácie, povedzte im to radšej po-
stupne. Na druhej strane, podeľte sa o také množstvo
informácii, ktoré je rozumné a rozvážne. Obmedze-
nosť informácií časom zničí projekt.

NÁJDITE CESTU, AKO MOTIVOVAŤ
Často sa vyskytujú argumentácie, že neexistuje

reálna motivácia, pracovníci sa musia motivovať
sami. To znamená, že existujú veci, ktorými mô-
žete inšpirovať iných, aby urobili dobrú prácu pre
váš projekt. Nájdite cestu, aby ľudia v tíme vedeli,
že ich prínos je významný a adekvátne ohodnote-
ný. Dajte im vedieť, že rozumiete ich situácii (ak
pracujú nadčas aby dokončili prácu, atď.). Poďa-
kujte sa ľuďom za malé ako aj veľké prínosy k pro-
jektu. Nájdite cestu, ako sa vyrovnať s projekto-
vou prácou, s ľuďmi pracujúcimi na projektoch
ako s osobnosťami.

ODSTRÁŇTE PREKÁŽKY V PRÁCI
Jednou z možností, ako môže manažér inšpirovať

angažovanie a vysoké pracovné nasadenie, je byť
angažovaný na odstraňovaní prekážok v práci
projektového tímu. Ak členovia tímu majú ťažký
prístup do miestnosti, ktorú potrebujú na vývoj,
treba vziať problém a riešenie danej otázky na seba.
Ak beriete vašu prácu ako osoba, ktorá je zodpoved-

ná za odstránenie prekážok v úspechu, urobíte veľkú
službu pre vás, pre projekt a pre váš tím. Neberte
problémy členov tímu na seba – určite sa členovia
tímu medzi sebou dohodnú na otázkach, ale neod-
straňujte prekážky v práci, ktoré majú dobrý dopad
na váš projekt.

NEBERTE TO OSOBNE
Ak niekto urobí dobrú alebo zlú prácu, ak ju

urobí načas alebo neskoro, neberte to osobne.
Veľa času sa venuje uskutočňovaniu práce, ktorá
nesúvisí s projektovým manažérom. Ako manažér
si musíte vytvoriť hrošiu kožu. Zamerajte sa len
na výsledok. Priebežne sa pýtajte sám seba: Aký
výsledok chcem a ako mi táto činnosť pomôže do-
siahnuť daný cieľ? Ak je odpoveď nie, tak činnosť
zastavíme, ak je odpoveď áno, pokračujeme.
Zameranie sa na správanie, výsledky a závery – nie
osoby – vám pomôže manažovať váš projekt a tím.

PODPORUJTE KOOPERÁCIU, NIE
SÚŤAŽENIE

Žijeme vo svete neustáleho súťaženie a veľa spo-
ločností podporuje súťaženie – či už implicitne
alebo explicitne. V projektovom tíme je však súťa-
ženie zvyčajne negatívnou silou, vedie ľudí k zadr-
žiavaniu informácii, nahromadeniu zdrojov, a oby-

čajne k individuálnej práci, než k práci v tíme. Vy
dávate projektový tím dokopy preto, lebo potrebu-
jete, aby bola projektová práca výkonnejšia ako suma
výkonov jednotlivcov. Ak toto nebol dôvod, tak tím
nepotrebujete, ale môžete jednoducho najať zho-
toviteľa, ktorý to urobí. Veľa projektov vyžaduje
riešenie problémov, inovácií a iných zručností, ktoré
sú rozšírené v tímovom členstve. Nájdite cestu,
ako povzbudiť členov tímu ku kooperácii (nie sú-
ťaži) v správaní. Niekedy však súťaženie môže byť
dobré, ak sa robí v duchu vylepšenia projektu, ale
nezasahuje do pravidiel tímu.

DELEGOVAŤ ZODPOVEDNOSŤ A AUTORITU
Pravidlá pre jednotlivcov v projektovom tíme,

aby urobili dobrú prácu, musia obsahovať päť vecí:
�� Jasné porozumenie zámeru, cieľom a reálnosť

úlohy (alebo projektu).
��Plán, ako dosiahnuť ciele a realizovateľnosť.
��Zručnosti, zdroje, a čas na vykonanie úlohy.
�� Spätná väzba.
�� Jasné porozumenie jeho alebo jej autority na

uskutočňovanie rozhodnutí a čas na korekcie či
zmeny v pláne.

(Autorka je hlavnou konzultantkou vo VirtualTeam
Consulting)

Ak ste nováčik v projektovom manažmente, nemusíte sa cítiť pohodlne pri manažovaní ľudí, u ktorých
nemáte autoritu. Práca je čiastočne prácou manažéra, čiastočne vyjednávača, čiastočne komunikanta 
a čiastočne vodcovstva. Tu je šesť základných bodov, ako zostať na vrchole počas tímových zmien.

Susan Snedaker

Šesť princípov, ako manažovať tímy
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