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Priatelia 
 
 

Ciele 
 
Presvedčiť účastníkov o nutnosti rešpektovať zásady tímovej práce, najmä zdieľanie informácií v 
tíme a kontroly výstupu, demonštrovať vytváranie štruktúry tímových rolí.   

 

Členovia skupiny 
 
Päťčlenné tímy, pozorovateľ v každom tíme. 
 

Časová náročnosť 
 
45 minút. 
 
Postup 
 
Členovia skupiny sa rozdelia do 5 členných skupín, každá skupina má pozorovateľa. Inštrukcia 
znie: “Každý dostane kartičku s informáciami, ktoré si nesmiete navzájom ukázať. Ich obsah si 
však môžete povedať. Každý tím by mal byť hotový do 20 minút. Ten, ktorý prvý vyrieši správne 
skupinové úlohy, vyhráva.” 
 
Skupinové úlohy sa tímom nezverejňujú - sú súčasťou informácií, ktoré tímy dostanú na 
kartičkách. Skupinová úloha je odpovedať na otázky: 
 
� Kto hrá šachy ? 
� Kde býva Dán ? 
 
Otázky pre skupinovú diskusiu 
 
� Diskutovala skupina o tom, akým spôsobom bude pracovať ? 
� Akým spôsobom členovia skupiny participovali na riešení ? Kto pracoval najviac/najmenej ? 
� Kto sa zapojoval do riešenia veľmi často, kto málo ? Dominoval niekto v skupine ? 
� Čo najviac skupine pomáhalo v postupe ? Kto najvýraznejšie prispieval k výsledkom tímu ? 

Čím konkrétne ? Čo najviac brzdilo skupinu v postupe ? čia práca a čím skupinu konkrétne 
brzdila ? 

� Na aké prekážky skupina v priebehu práce narážala ? Ako sa riešili ? 
� Menila sa v priebehu práce klíma a napätie medzi členmi ? Ak áno, kedy a prečo ? Aká 

atmosféra v skupine prevládala ? 
� Sledoval niekto čas ? 
� Aké boli najväčšie prednosti a nedostatky vášho tímu, skupiny ? 
 
Riešenie 
 

FIN NEMEC BRIT HOLANĎAN DÁN 

Zelený dom Modrý dom Červený dom Žltý dom Biely dom 

Lekár Predavač Učiteľ Bankár Právnik 

Pivo Káva Voda Koňak Whisky 

Šachy Futbal Cyklistika Golf Tenis 

Západ Severo-západ Sever Severo-východ Východ 
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Informácia 1 
 
Učiteľ býva vedľa Nemca. 
V bielom dome býva právnik. 
Lekár pije pivo. 
Iba jeden z domov je situovaný na východnej strane. 
Vedľa červeného domu býva hráč golfu. 
Právnik pije whisky. 
 
Informácia 2 
 
Brit je učiteľ. 
Zelený dom stojí vedľa domu milovníka kávy. 
Jedna z vašich skupinových úloh je rozhodnúť, kto hrá šachy. 
Bankár je sused s červeným domom. 
Domy v dedine stoja v polkruhu, jeden vedľa druhého. 
Jedna z vašich skupinových úloh je rozhodnúť, kde býva Dán. 
 
Informácia 3 
 
Každý z priateľov pije iný nápoj. 
V žltom dome býva Holanďan. 
Tenista pije whisky. 
Modrý dom stojí vedľa zeleného domu. 
Každý z priateľov má inú profesiu. 
Ten, kto pije vodu, má rád cyklistiku. 
 
Informácia 4 
 
Vaša skupina má menej ako 3 úlohy. 
Iba jeden dom je situovaný na západnej strane. 
Učiteľ pije vodu. 
Každý z priateľov má rád iný šport. 
Predavač býva východne vedľa Fína. 
Na západnom konci stojí iba zelený dom. 
 
Informácia 5 
 
Lekár býva v zelenom dome. 
Ten, kto pije vodu, býva najsevernejšie. 
Ten, kto pije whisky, býva veľa milovníka koňaku. 
V modrom dome býva futbalový fanúšik. 
Každý z priateľov je inej národnosti. 
V červenom dome býva ten, kto pije vodu. 
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Záznamový hárok 
 

 
Zaznamenajte si výsledky svojho pozorovania, ktoré je zamerané na úkolové a interpersonálne 
procesy v tíme. 
 
 
Úkolové procesy: 
 
Konanie podporujúce efektívnosť tímu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konanie znižujúce efektívnosť tímu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpersonálne procesy: 
 
Konanie podporujúce efektívnosť tímu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konanie znižujúce efektívnosť tímu: 
 
 


