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SPRIEVODCA BUDOVANÍM  
VYSOKO VÝKONNÝCH TÍMOV 

 
SLOVENSKÝ PREKLAD



SPRIEVODCA BUDOVANÍM VYSOKO 
VÝKONNÝCH TÍMOV 

Štyristoosemdesiattri kilometrov južne od Nového Zélandu sa nachádzajú Aucklandské 
ostrovy. Sú izolované, hrozivé a pred 150 rokmi znamenali takmer istú smrť pre lode, ktoré sa 
k nim priblížili.  

Kvíliaci subantarktický vietor zahnal lode na plytké útesy a väčšina námorníkov sa rýchlo 
utopila. Tí, ktorým sa podarilo dostať na breh, čoskoro zahynuli podchladením a hladom. Tá 
hŕstka, ktorá predsa len prežila, musela znášať strastiplné podmienky.  

V knihe Island of the Lost (Ostrov stratených) novozélandská historička a spisovateľka Joan 
Druett približuje osud dvoch posádok, ktoré v roku 1864 stroskotali na opačných stranách 
ostrova, ako aj ich príbeh vodcovstva a tímovej práce. 

Prvá posádka, ktorú viedol kapitán Thomas Musgrave z Anglicka, sa správala ako posádka 
polárneho bádateľa Ernesta Henryho Shackletona, keď uviazla vo Weddellovom mori. Pod 
taktovkou Musgrava sa námorníci zomkli, aby si spoločne zabezpečili prežitie. Počas 20 
mesiacov, využívajúc materiály zachránené zo svojej lode, vybudovali prístrešok, zháňali jedlo, 
striedali sa vo varení, starali sa jeden o druhého, vyrábali nástroje, spracovávali tuleniu kožu na 
obuv, postavili dúchadlo a pec, vyrobili skrutky a klince a napokon postavili loď, s ktorou sa 
odplavili do bezpečia.  

V rovnakom čase približne 32 kilometrov odtiaľ uviazla na útesoch škótska loď, ktorej velil 
kapitán George Dalgarno. Spolu 19 mužov z jeho posádky sa zachránilo a dosiahlo breh. 
Dalgarna prepadla skľúčenosť, „zošalel“ a zvyšok jeho posádky upadol do zúfalstva, anarchie 
a neskôr aj kanibalizmu. Jeden z námorníkov – Robert Holding – sa snažil ostatných 
motivovať, aby spolu postavili prístrešok a začali hľadať jedlo, ale ostatní námorníci sa mu 
vyhrážali smrťou a zjedením. Po troch mesiacoch zostali na žive len traja muži a tých následne 
zachránili. 
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Zatiaľ čo tento príbeh sa odohral približne pred 150 rokmi, nesie veľmi silnú paralelu s 
modernými tímami. To, ako dokáže skupina ľudí spolu pracovať, určuje, či bude tím úspešný 
alebo zlyhá; osobná skúsenosť a špičkový výskum nám hovoria, že väčšina tímov má 
problémy s morálkou, inováciou, výkonnosťou a efektívnosťou.  

Prakticky každý strávil časť svojej kariéry prácou pre nefunkčný tím a ľudia si dokážu vybaviť 
svoje najhoršie zážitky súvisiace s tímovou prácou.  

Cieľom tohto článku je opísať, čo by ľudia mali urobiť na to, aby vybudovali vysoko úspešný 
tím. 
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THE ROCKET MODEL©: RAKETOVÝ 
MODEL© TÍMOVÉHO VÝKONU 

Zatiaľ čo väčšina ľudí pohotovo ocení dôležitosť tímovej práce, rovnakí ľudia často nemajú 
potuchy, ako takúto tímovú prácu uskutočniť. Ľudia s láskou spomínajú na to, aké to bolo 
pracovať pre vysoko výkonný tím, ale oveľa ťažšie sa im opisuje, prečo bol tento tím súdržný a 
výkonný.  

UKAZUJE SA, ŽE VYBUDOVAŤ  VYSOKO VÝKONNÝ  T ÍM NIE JE NIČ  MAGICKÉ.  

To, čo ľudia potrebujú, je model alebo systém na pochopenie tímovej dynamiky a výkonu. 
Raketový model© umožňuje pochopiť, čo sú kritické prvky tímu a aké kroky sú potrebné na 
zlepšenie jeho fungovania, ako aj zvýšenie jeho výkonu.  

Raketový model© je ako deskriptívny, tak preskriptívny v zmysle, že ho možno použiť na opis 
toho, čo sa v tíme darí alebo nedarí, ako aj na stanovenie toho, čo a v akom poradí treba 
urobiť, aby sa zvýšila morálka a efektívnosť. 

!
!
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KONTEXT: ČO SÚ NAŠE KRITICKÉ 
PREDSTAVY A OČAKÁVANIA? 

Tímy nefungujú vo vákuu a prvým dôležitým krokom k vybudovaniu vysoko výkonného tímu je 
zladiť svoje predstavy a očakávania ohľadne tímového kontextu.  

AŽ  PRÍLIŠ  ČASTO MAJÚ ČLENOVIA TÍMU ODLIŠNÉ PREDSTAVY O ZÁKAZNÍKOCH, DODÁVATEĽOCH, 
PR ÍPADNE KONKURENCI I . A ICH DOBRE MYSLENÉ, ALE NEZOSÚLADENÉ KONANIE MÔŽU 
NEÚMYSELNE ZNIČ IŤ  T ÍMOVÚ MORÁLKU A ZNÍŽ IŤ  EFEKTÍVNOSŤ  A VÝKON TÍMU.  

Jedným z pozoruhodných aspektov tímového kontextu je implicitná povaha predstáv alebo 
očakávaní, ktoré členovia tímu majú – členovia tímu totiž zriedkakedy vyjadrujú, prípadne 
vôbec nevyjadrujú svoje predstavy a očakávania ohľadne kľúčových hráčov a činiteľov.  

NATO, ABY SA Z NEVYJADRENÉHO STALO VYJADRENÉ, ČLENOVIA TÍMU BY MALI SPOLOČNE 
IDENTIFIKOVAŤ  KĽÚČOVÉ SUBJEKTY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ ICH TÍM.  

Týmito subjektmi môžu byť najvýznamnejší zákazníci, konkurencia, iné tímy, regulačné orgány, 
dodávatelia, materská organizácia atď.  

Následne by sa členovia tímu mali prostredníctvom diskusie zhodnúť na troch až piatich 
najdôležitejších predstavách, ktoré o týchto subjektoch majú.  

ZOSÚLADENIE SA OHĽADNE TÍMOVÉHO KONTEXTU VÝRAZNE UĽAHČUJE MOŽNOSŤ  URČ IŤ  ZMYSEL 
A   KĽÚČOVÉ CIELE TÍMOVEJ PRÁCE; OKREM TOHO, PRAVIDELNÁ REVÍZIA TÍMOVÝCH PREDSTÁV 
O  KĽÚČOVÝCH Č INITEĽOCH TIEŽ  MÔŽE URÝCHLIŤ  ADAPTÁCIU NOVÝCH ČLENOV TÍMU.    

!
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MISIA: PREČO SME TU? 
TÍMY, KTORÉ NEMAJÚ JASNÝ  ZMYSEL EXISTENCIE A   CIELE, SÚ ODSÚDENÉ NA ZLYHANIE; ĽUDIA 
HOVORIA, ŽE TIETO TÍMY PATRIA MEDZI TO NAJHORŠ IE, ČOHO BOLI KEDY SÚČASŤOU.  

Zdieľanie spoločných predstáv o tom, čo všetko tím ovplyvňuje, môže byť výborným 
začiatkom pri hľadaní spôsobu, ako môže byť tím čo najviac prínosný.  

Avšak vysoko výkonné tímy si stanovujú ciele, ktorú sú SMART-B – špecifické, merateľné, 
dosiahnuteľné, podporené dostatočnými zdrojmi, časovo ohraničené a  napokon 
benchmarkované (t. j. porovnávané s externými kritériami).  

ŠPECIFICKÉ A MERATEĽNÉ CIELE ZNAMENAJÚ JASNE DEFINOVANÉ MERADLÁ A   MÉTY PRE KAŽDÚ 
KĽÚČOVÚ OBLASŤ .  

Tímové ciele by mali nastavovať vysokú, avšak dosiahnuteľnú latku pre výkon a tím by mal mať 
prostriedky alebo zdroje potrebné na dosiahnutie týchto cieľov.  

Plnenie tímových cieľov by sa malo vzťahovať ku konkrétnym termínom a každý tím by mal mať 
k dispozícii interné alebo externé benchmarky, ktoré určujú, či tím presahuje, spĺňa alebo 
nedosahuje stanovené očakávania.  

Vysoko výkonné tímy si vytvárajú vyvážený systém ukazovateľov výkonnosti (tzv. balanced 
scorecard), ktorý zobrazuje kľúčové ciele tímu, benchmarky, ako aj aktuálny stav ich plnenia.  
Misia je najdôležitejšou zložkou v Raketovom modeli© tímového výkonu.  
!
MISIA, T. J. CIELE A ZMYSEL EXISTENCIE TÍMU BY MALI URČOVAŤ : 

•	 kto bude v tíme (Talent),  

•	 pravidlá, podľa ktorých bude tím fungovať (Normy),  

•	 mieru stotožnenia sa s tímom (Podpora),  
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•	 potrebné nástroje (Zdroje)  

•	 a mieru súdržnosti tímu (Morálka).  

Misia teda ovplyvňuje všetky ostatné zložky Raketového modelu©. 

 
DVE TYPICKÉ CHYBY, KTORÉ TÍMY ROBIA V SÚVISLOSTI S MISIOU, SÚ NESCHOPNOSŤ  PRIPRAVIŤ  
SMART-B CIELE A SKLON TRÁVIŤ  PRÍLIŠ  VEĽA ČASU VYJADROVANÍM ZMYSLU SVOJEJ EXISTENCIE 
– POSLANÍM.  

Ako sme už povedali, tímy bez jasných cieľov sú ako rakety so silným motorom, ale bez 
smeru. Niežeby členovia takýchto tímov horlivo nepracovali; akurát si mýlia aktivitu s 
produktivitou a následne trávia veľa času na úlohách, ktoré neprispievajú k efektívnosti tímu. 

Druhou chybou je zadefinovať poslanie tímu pred vytvorením sady SMART-B cieľov. Keďže 
väčšina členov tímu sa teší na tvorbu poslania asi tak, ako sa ľudia tešia na návštevu zubára, 
tímy by mali najprv začať definíciou svojich SMART-B cieľov a až potom si robiť starosti, ako 
presne bude zadefinované poslanie. 

K O N K R É T N E K R O K Y S P O J E N É S O S T A N O V O V A N Í M C I E Ľ O V S Ú Z V Y Č A J N E O M N O H O 
POVZBUDZUJÚCEJŠ IE NEŽ  PRÍPRAVA POSLANIA – TAKŽE, AKÝ  ZMYSEL MÁ STRÁCAŤ  NADŠENIE A 
TRÁVIŤ  ČAS NIEČ ÍM, ČO ODOBERÁ ENERGIU?  

Vo chvíli, keď sa podarilo jasne zadefinovať tímové ciele, môže napríklad časť členov dostať za 
úlohu vypracovať návrh tímového poslania. Tento návrh môže byť neskôr zdieľaný s ostatnými, 
ktorí ho pomôžu sfinalizovať. 

!
!
!
!
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TALENT: KTO JE V AUTOBUSE? 
Mnohokrát sa ľudia ocitnú v tímoch, ktoré majú jasné ciele, ale nemajú ľudí, ktorých potrebujú 
pre úspech.  

TALENTOVÁ ZLOŽKA RAKETOVÉHO MODELU© SA ZAOBERÁ POTREBOU ZÍSKAŤ  SPRÁVNY POČET ĽUDÍ 
SO ZRUČNOSŤAMI, KTORÉ POMÔŽU NAPLNIŤ  T ÍMOVÉ CIELE.  

Počet a typ ľudí, ktorý je potrebný, sa bude rôzniť v závislosti od tímových cieľov; a tak ako sa 
ciele tímu budú meniť, budú sa meniť aj zručnosti vyžadované od členov tímu.  

Tímy majú dve možnosti v prípade, že sa potýkajú s nedostatkom talentu – buď môžu najať 
ľudí zvonka alebo rozvíjať zručnosti aktuálnych členov tímu. Toto rozhodnutie v zmysle „nakúp 
alebo vybuduj“ bude závisieť od dostupnosti ľudí a času potrebného na rozvoj ich zručností. 

!
JE PÄŤ  ZVYČAJNÝCH PRÍČ IN, PREČO TÍMY ZLYHÁVAJÚ V SÚVISLOSTI S TALENTOM:  

1. nemajú správny počet ľudí (príliš veľa ľudí môže byť rovnakým problémom ako príliš málo 
ľudí)  

2. nemajú ľudí so správnymi zručnosťami  

3. majú členov tímu s nesprávne zadefinovanými rolami  

4. v tíme je problém s nasledovníctvom  

5. súčasťou tímu je expert, ktorý nie je tímový hráč.  

Človek by si myslel, že získať do tímu správny počet ľudí so správnymi schopnosťami je 
relatívne jednoduché, ale väčšina organizácií, žiaľ, prideľuje ľudí do tímov na základe ich 
dostupnosti alebo zákulisnej politiky než na základe talentu.  

!
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PROBLÉM S NASLEDOVNÍCTVOM Č I  PROBLÉM S „TÍMOVÝM ZABIJAKOM“ JE ŤAŽŠ Í  ORIEŠOK NA 
RIEŠENIE.  

Keďže problematickí nasledovníci a zabĳaci tímu podkopávajú súdržnosť a morálku tímu, buď 
ich treba presvedčiť, aby začali s ostatnými spolupracovať, alebo ich treba vymeniť. Čím skôr 
sa líder tímu s touto otázkou vyrovná, tým lepšie na tom jeho tím bude.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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NORMY: AKÉ SÚ PRAVIDLÁ? 
Tímové normy sú nepísané pravidlá, ktoré členovia tímu plnia ako súčasť svojich 
každodenných pracovných aktivít. Samozrejmou tímovou normou môže byť to, ako je 
usporiadané sedenie.  

AKO ČASTO ĽUDIA POČAS PORÁD SEDIA NA ROVNAKÝCH STOLIČKÁCH? 

Aj keď zasadací poriadok nie je formálne stanovený, tímy si zväčša určia neformálne pravidlá, 
kde by mali ľudia sedieť. Moc týchto pravidiel sa stáva zrejmá vtedy, keď si niekto sadne na 
miesto iného. Ukazuje sa, že tieto implicitné, neformálne pravidlá majú silný vplyv na správanie 
tímových členov. 

ZASADACÍ PORIADOK JE JEDNODUCHÝM PRÍKLADOM TÍMOVEJ NORMY; MOCNEJŠ IE NORMY SA 
VYVINÚ VTEDY, KEĎ  SÚ ĽUDIA SPOLU PRAVIDELNE. 

Skupiny si napríklad veľmi rýchlo vytvoria normy na pozdrav, porady, sedenie, komunikáciu, 
rozhodovanie či realizáciu, a to aj vtedy, keď sa členovia tímu formálne o týchto veciach 
možno nikdy nezhovárali. 

A KEĎŽE NORMY OVPLYVŇUJÚ SPRÁVANIE ČLENOV TÍMU, MÔŽU MAŤ  OBROVSKÝ  ÚČ INOK NA 
SÚDRŽNOSŤ  A VÝKON. 

Kľúčovou otázkou v tomto smere je, či súčasné tímové normy napomáhajú tímovému 
úspechu alebo ho naopak brzdia. Inými slovami, narúšajú tímové porady, tímová komunikácia, 
rozhodovacie procesy, nepísané pravidlá delegovania práce a osobnej zodpovednosti 
morálku a znižujú efektívnosť tímu?  

Ak sa tak deje, jedným zo spôsobov, ako to vyriešiť, je zistiť, aké normy aktuálne platia, a 
následne s tímom nastaviť nové normy.  

VYSOKO VÝKONNÉ TÍMY VEDÚ PORADY EFEKTÍVNE A PRIDŔŽAJÚ SA SPOLOČNE ODSÚHLASENÝCH 
N O R I E M, TÝK A J Ú C I C H S A K O M U N I K Á C I E , R O Z H O D O VA N I A , V Y K O N Á VA N I A Ú L O H , A K O A J 
DELEGOVANIA PRÁCE ČLENOM TÍMU.    
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PODPORA:  
SME VŠETCI ODHODLANÍ USPIEŤ? 

PODPOR U MÔŽEME DEFINOVAŤ  AKO MIERU, V AKEJ SÚ ČLENOVIA TÍMU ODDANÍ A ANGAŽOVANÍ. 

Niektoré tímy majú vysokú mieru angažovanosti – všetci členovia tímu horlivo pracujú, 
pridŕžajú sa tímových noriem a prispievajú k tímovému úspechu. Iné tímy majú zmiešanú mieru 
angažovanosti – niektorí členovia tímu nesú náklad, zatiaľ čo ostatní sa len prišli zviesť. Jednou 
z ciest, ako určiť mieru oddanosti v tíme, je zistiť, nakoľko jednotliví členovia tímu realizujú 
tímové rozhodnutia. 

AK NA PORADE VŠETCI SÚHLASIA S ROZHODNUTÍM, ALE PO NEJ LEN NIEKTORÍ Z ČLENOV NAOZAJ 
ZMENIA SVOJE SPRÁVANIE, TAK ODDANOSŤ  V TÍME NIE JE PRÍLIŠ  VYSOKÁ. 

Lídri tímov môžu podporiť oddanosť a angažovanosť členov tímu tromi spôsobmi. Jedným z 
nich je vytvoriť presvedčivú tímovú misiu, ktorá je v súlade s hodnotami členov tímu. Je 
pravdepodobné, že členovia tímu vynaložia značné úsilie, pokiaľ sú tímové ciele priamo 
naviazané na ich osobné priania a potreby. Iným spôsobom, ako zvýšiť angažovanosť, je 
zapojiť členov tímu do tvorby tímových cieľov a noriem, ako aj do rozdelenia rolí. 

Č ÍM VIAC SÚ ČLENOVIA TÍMU ZAPOJENÍ DO URČOVANIA TOHO, KTORÝM SMEROM TÍM PÔJDE, AKO 
AJ DO NASTAVOVANIA PRAVIDIEL, KTORÉ BUDÚ V TÍME PLATIŤ , TÝM VIAC BUDÚ ANGAŽOVANÍ. 

A keďže nič viac nezabíja podporu ako dojem, že niekto je zvýhodňovaný, tretím spôsobom, 
ako pestovať oddanosť, je správať sa k ľuďom férovo a zabezpečiť, aby každý prispieval 
k tímovému úspechu rovnako a aby dodržiaval tímové normy. 

!
!
!
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ZDROJE: AKÉ NÁSTROJE 
POTREBUJEME? 

Tímy majú často materiálne či nemateriálne potreby, napríklad potrebu financií, kancelárskeho 
priestoru, hardvérových a softvérových systémov, špeciálneho vybavenia, dopravy, technickej 
podpory atď. 

Zloženie tímu a jeho ciele budú určovať, aké zdroje sú potrebné na jeho fungovanie.Napríklad 
futbalový tím potrebuje iné zdroje než farmaceutický tím zodpovedný za výskum a vývoj.  

JE DÔLEŽ ITÉ, ABY TÍMY ŠPECIFIKOVALI, AKÉ ZDROJE SÚ PRE NICH POTREBNÉ; ICH LÍDRI 
NÁSLEDNE MÔŽU V PRÍPADE POTREBY LOBOVAŤ  U ZODPOVEDNÝCH STRÁN V PROSPECH ICH 
ZÍSKANIA. 

Jedným zo zdrojov, ktorý môže byť príčinou sporu v mnohých tímoch, sa týka rozhodovacej 
právomoci. 

Niektoré tímy sú oprávnené robiť rozhodnutia, ktoré ovplyvnia väčšiu časť organizácie, avšak 
jeden alebo dva kľúčové subjekty s právom veta najprv musia všetky ich rozhodnutia schváliť. 
V niektorých situáciách sa tieto tímy stávajú iba prostriedkom na „legitimizáciu“ názorov týchto 
subjektov. 

Explicitné ciele tímu sú v podstate v rozpore s implicitnými cieľmi rozhodujúceho subjektu 
a šanca na úspech tímu je v týchto situáciách veľmi nízka.  

!
!
!

STRANA �  Z   "12 17



MORÁLKA: DOKÁŽEME SPOLU 
VYJSŤ? 

Je relatívne ľahké vidieť, či členovia tímu pracujú v harmónii alebo si hádžu polená pod nohy a 
bojujú proti sebe. Morálka je preto jednou z viditeľnejších zložiek Raketového modelu©.  

ZDVORILÉ TÍMY ČASTO DOSAHUJÚ ZDVORILÉ VÝSLEDKY; VYSOKO VÝKONNÉ TÍMY MAJÚ ISTÝ  
PODIEL KONFLIKTOV. 

Vysoko výkonné tímy však dokážu svoje konflikty pomenovať a nájsť účinné cesty, ako 
nezhody medzi členmi tímu prekonať. 

Nefunkčné tímy buď predstierajú, že konflikt neexistuje, alebo sa s ním vyrovnávajú 
prostredníctvom teambuildingových aktivít, ako napríklad športovým podujatím či lezením v 
lanovom parku.  

TAKÉTO TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY, BOHUŽ IAĽ , ZVYŠUJÚ MORÁLKU LEN DOČASNE, KEĎŽE 
NERIEŠ IA ZÁKLADNÉ PRÍČ INY KONFLIKTU. 

Ukazuje sa, že väčšina konfliktov v tíme sa týka nedorozumení alebo nezhôd ohľadne 
tímových predstáv (Kontext), cieľov či meradiel (Misia), tímových rolí alebo nedostatku 
zručností (Talent), pravidiel ovplyvňujúcich fungovanie tímu (Normy), miery oddanosti a 
angažovanosti (Podpora), resp. potrebných nástrojov (Zdroje). 

IDENTIFIKÁCIA TÝCHTO PRÍČ IN A ICH RIEŠENIE NIELENŽE ZLEPŠ Í  FUNGOVANIE TÍMU, ALE BUDE 
MAŤ  AJ POZITÍVNY VPLYV NA VÝKON CELÉHO TÍMU.    

!
!
!
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VÝSLEDKY: POSTUPUJEME VPRED? 
TÁTO ZLOŽKA JE ZÁVISLOU PREMENNOU V RAKETOVOM MODELI©. INÝMI SLOVAMI VÝSLEDKY TÍMU 
SÚ ZÁVISLÉ NA SCHOPNOSTI ČLENOV TÍMU: 

•	 vyjadriť svoje predstavy a očakávania (Kontext), 

•	 zadefinovať ciele a poslanie (Misia), 

•	 zostať oddaní tímovým cieľom a vyvinúť úsilie v prospech ich naplnenia (Podpora) 

•	 ujasniť si roly a mať správne zručnosti (Talent),  

•	 pridŕžať sa vopred odsúhlasených pravidiel (Normy),  

•	 mať správne prostriedky (Zdroje)  

•	 a efektívne riešiť konflikt (Morálka).  

!
Problémy v jednej alebo viacerých zložkách Raketového modelu© budú mať negatívny vplyv 
na výsledky tímu. 

Pri hokejovom tíme sa ľudia bežne pozerajú na jeho výsledky počas sezóny, prípadne v rámci 
play-off, a tak posudzujú, či je úspešný alebo nie. V podnikaní sa niekedy takto jednoducho 
výsledky zhodnotiť nedajú. 

KĽÚČOM K EFEKTÍVNEMU ZHODNOTENIU TÍMU JE POROVNAŤ  JEHO VÝKON S OHĽADOM NA TÍMOVÉ 
CIELE. 

Tímy, ktoré majú dobré vyhliadky na splnenie cieľov, prípadne ich už splnili, možno považovať 
za úspešné; tie, ktoré sa neposúvajú vpred, možno považovať za neúspešné. Ako sme už 
skonštatovali, je kľúčové, aby si tímy stanovovali SMART-B ciele, ktoré sú jednak zosúladené 
s dôležitými organizačnými ukazovateľmi a jednak benchmarkované takým spôsobom, aby 
splnenie cieľov bolo znakom naozaj excelentného výkonu. 
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Jedným z kritických líderských počinov je naučiť tímy vyhrávať. Športoví tréneri a lídri bojových 
oddielov neustále tvoria stratégie, ako vyhrať, zatiaľ čo mnoho súkromných a verejných lídrov 
venuje tejto otázke len veľmi obmedzenú pozornosť. 

LÍDRI, KTORÍ NEDOKÁŽU NAUČ IŤ  SVOJE TÍMY VYHRÁVAŤ , BUDÚ PRAVDEPODOBNE DOSAHOVAŤ  
NEUSPOKOJIVÉ VÝSLEDKY. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY 
Ľudia sa počas evolúcie vyvinuli v spoločenské zvieratá vzhľadom na ohromné výhody 
skupinovej práce. 

Ako sme však ilustrovali v hlavnom príbehu tohto článku, skutočnosť, že ľudia vytvorili skupinu, 
neznamená, že budú pracovať efektívne. 

Aj keď väčšina skupín nemusí čeliť smrtonosnej situácii, v ktorej sa ocitli námorníci na 
Aucklandských ostrovoch, organizácie míňajú obrovské množstvo času, peňazí a zdrojov na 
nefunkčné tímy. 

Raketový model© tímového výkonu nemusí byť svätým grálom tímovej práce; dodnes však 
pomohol už stovkám rôznorodých tímov pracovať efektívnejšie. 

Tento model pomohol naštartovať nové tímy a rovnako pomohol existujúcim tímom zistiť, aké 
kroky treba urobiť na posilnenie súdržnosti, zlepšenie fungovania a zvýšenie celkovej 
efektívnosti. 

Lídri tímov potrebujú návod, ako vytvárať vysoko výkonné tímy, a Raketový model© im môže 
byť sprievodcom na ceste k úspechu. 

!
!
!
!
!
!

Gordon Curphy, PhD.  
autor The Rocket Model© 
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