
7

Manažment tímov
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Medzinárodný inštitút partnerstva
definuje partnerstvo ako „dvoch alebo
viacerých jedincov, organizácie alebo
komunity, pracujúcich spolu, ide o ko-
operáciu, napriek ich odlišnostiam,
smerom k vzájomnému priaznivému
výsledku“. Či pre špecifické projekty,
strategickú iniciatívu alebo alianciu,
partnerstvo je podstatnou ingredien-
ciou v efektívnom projektovom riadení
a v riadení portfólia. Nanešťastie príliš
často chýba v realizácii. Keď spoluprá-
ca zlyhá, veľakrát to nie je preto že
členovia tímu nechceli spolupracovať
ale zvyčajne ich vodcovia (vedúci)
nevedeli, ako dopomôcť k účinnej
spolupráci. S touto myšlienkou, pri-
chádza sedem základných kompeten-
cií pre projektovú exekutívu a vod-
covstvo, ktoré je živnou pôdou pre
tímovú prácu.

1. VODCOVSTVO 
Buďte dôveryhodný vodca. Táto

kompetencia predurčuje schopnosť
efektívneho vedenia tímu k úspešné-
mu splneniu cieľa. Vodca je defino-
vaný ako niekto, kto má nasledov-
níkov. Následovníctvo je 100 % úspe-
chu. Členovia tímu sa rozhodnú
nasledovať vodcu, pretože veria, že
líder dovedie tím k úspechu. Čím
viac dôvery máte ako „vodca“ tímu,
tým schopnejší budete podieľať sa
na vízii vedúcej k úspechu. Pretože
vám dôverujú, budú vám pomáhať
naplniť túto víziu. Strach a dôvera ne-
môžu existovať spolu. Ako vodca sa
musíte zbaviť strachu (stále po ma-
lých častiach) vo vnútri tímu. Strach
bráni v tom aby si sa stal lídrom, ktoré-
mu dôverujú. 

2. VYJEDNÁVANIE
Buďte priateľským vyjednáva-

čom. Táto kompetencia predurčuje
férové vyjednávanie, oprávnené doho-
dy. Ako tím ste nezávislý. Na zákla-

de toho potrebujete kooperovať s ostat-
nými členmi tímu, aby ste dosiahli
úspech. Stará tradičná cesta vyjedná-
vania, kde argumentujete za svoje po-
treby a končí sa výhrou jednej a pre-
hrou druhej strany, nemôže fungovať
keď ste nezávislý. Mali by ste obaja
vyhrať, alebo prehrať – nič iné nie je
možné. Priateľskí vyjednávači hľadajú
férové a oprávnené riešenia. Je to pred-
poklad budovania dôvery v tíme. 

3. MANAŽMENT KONFLIKTOV
Používajte konflikt na konštruk-

tívne zmeny. Táto kompetencia po-
ukazuje na zručnosť transformovať
konflikt do produktívnej sily pre zme-
nu. Mnoho z nás súdi konflikt ako
niečo zlé. Veľmi veľa ľudí je pasívnych
voči konfliktu a tým sa usilujú predísť
konfliktu. Často potom dochádza k to-
mu, že konflikt sa vráti neskôr, keďže
stále čaká na svoje riešenie. Veľa kon-
fliktov nám však pomôže vidieť čo
nefunguje dobre a čo potrebujeme.
V konfliktoch je veľmi veľa energie. 

4. KOMUNIKÁCIA
Podporujte komunikačné fóra. Tá-

to kompetencia poukazuje na spôsobi-
losť vytvárať atmosféru, ktorá dovoľuje
členom tímu otvorene komunikovať
a tým sa dosahuje porozumenie. Ak si
členovia tímu veria navzájom, tak si po-
vedia „pravdu“ bez ohľadu na to, čo
sa stane – dialóg tu má svoje miesto.
Ak ste ochotný počúvať svojich tímo-
vých spolupracovníkov s empatiou,
skutočne porozumiete, čo vám chcú
povedať bez toho, aby ste ich odsúdili.
Potom im poviete, ako vidíte veci zo
svojej perspektívy. Vidieť rovnaké
otázky z rôznych perspektív zname-
ná, že sa komunikácia stáva reálnou.

5. FACILITÁCIA
Dôverujte v kolektívnu múdrosť

tímu. Táto kompetencia poukazuje na

schopnosť napomáhať pri identifiká-
cii základu problému / otázky a umož-
ňuje tímu kooperovať na riešení. Kaž-
dý tím stojí pred zmenami a problé-
mami. Nie je to číslo alebo magnitúda
problémov, ktoré determinujú či tím
uspeje alebo zlyhá. Je to o tom, ako
sa dá tím dokopy a ako objasní prob-
lém, ktorý determinuje úspech alebo
zlyhanie. Je tu však potrebný niekto,
kto pomáha konverzácii (facilitátor)
dialógu, alebo, ak treba, zabezpečí
správnych ľudí na správne miesto 
a v správnom čase. Ak sa tím zame-
ria a postaví sa zmene, pred ktorou
stojí, je to odrazom ku kolektívnej
múdrosti tímu. Od tohto momentu
sa začína spolupráca na veľkých myš-
lienkach a riešeniach.

6. MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY
Vytvorte synergiu. Táto kompe-

tencia poukazuje na pochopenie se-
ba a iných, len potom môžeš vybu-
dovať silný, súdržný tím zameraný
na expanziu. Ľudia sú motivovaní
svojimi záujmami. Niekedy to zna-
mená, že niektorí členovia tímu pra-
cujú aj proti cieľom tímu. To má za
následok vznik entropie. Entropiu
možno vyjadriť matematicky ako
1+1= -2. Entropia znamená, že zdro-
je ktoré vložíte do projektu sa ne-
hýbu smerom k úspechu. Je ťažké
porozumieť jednotlivým členom tímu,
zamerať sa na každého, a pohnúť sa
smerom k spoločnému cieľu. Preto
je potrebná synergia. Synergiu možno
matematicky vyjadriť ako 1 + 1 = 3.

7. ORGANIZÁCIA
Buď orientovaný na úspech. Táto

kompetencia poukazuje na expertízu
kreovania procesov, procedúr a vládnu
politiku, prináša právo ľuďom, správ-
nu cestu, dovoľuje im odviazať svoje
talenty pre dobrý a plnohodnotný
program prác. Vládna politika, pro-
cedúry, pravidlá a zodpovednosti, všet-
ko musí byť pochopené a odsúhlasené
s partnermi a cieľmi tímu. Presadenie
vládnej politiky často dovedie tímo-
vých členov až k samoľúbosti. Zlý prie-
beh stretnutí mrhá časom a energiou.
Nedostatok jasných pravidiel vedie
školenie tímu od významu, kde sa
nachádza, a čo je jeho najväčšou prio-
ritou. Neschopnosť stanoviť priority
a zabezpečiť ich sledovanie je plyt-
vaním času. Štruktúra by mala
„umožniť“ tímu dosiahnuť jeho cieľ.
Je prevenciou úzkeho profilovania 
a umožňuje koordinovať námahu kaž-
dého člena tímu spoločne ako celku.

Týchto sedem základných kompe-
tencií pre partnerstvo môže pomôcť
ako schéma tréningu na naučenie
sa, ako dôsledne robiť partnerstvá,
ktoré pracujú pre vás a váš tím. Určiť,
kde sa nachádzate v každej z týchto
siedmich kompetencií. V ktorej ste
najsilnejší, a či môžete mentorovať
iných. Kde je vaša slabá stránka?
Hľadať tréningy, koučovanie a men-
torovanie, kto vám s tým môže po-
môcť. Dať si za cieľ zlepšiť sa v tých
oblastiach, kde to najviac potrebujete.
Postaviť svoje „svaly partnerstva“, kto-
ré sú hodnotnou zárukou.

Sedem pravidiel spolupráce
Konflikt v projekte môže byť silou na konštruk-
tívnu zmenu, ale odporca manažérskeho štýlu
môže erodovať tímovú dôveru. Pochopenie tohto
kľúčového rozdielu je časťou efektívneho riadenia
projektu. Tu je sedem základných teambildin-
gových kompetencií, ktoré by mali líderske pro-
jekty vlastniť – alebo sa usilovať o ich aplikáciu.

Sue Dyer
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