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1 ÚVOD 
 

„Rozváţny človek vyuţíva osobné skúsenosti, múdry človek skúsenosti druhých.“                                                                                                                    

                                                                                                                              Joseph  Collins 

 

Aktuálna situácia na trhu núti podniky k zniţovaniu nákladov, maximálnemu vyuţitiu 

svojich zdrojov a hlavne ľudského potenciálu. Aj preto dnes tímová práca získava čoraz viac 

na význame. Stáva sa súčasným trendom. 

 

Tím predstavuje jeden z najvýznamnejších nástrojov, ktorý prispieva k rastu 

produktivity práce a konkurencieschopnosti. Pre úspech sú kľúčovými faktormi medziľudské 

vzťahy, vyváţenosť tímu a motivácia jednotlivcov riešiť problém. 

 

Čím viac pohľadov na daný problém, tým viac riešení. Pri dosahovaní cieľa je 

dôleţité, aby jednotliví členovia „ťahali za jeden koniec“. Jeden od druhého sa môţu veľa 

naučiť, a naopak sa taktieţ môţu podeliť o svoje skúsenosti.  

 

Budovanie tímu je náročný proces, ktorý sa skladá z mnohých krokov. Vyţaduje si 

trpezlivosť, úsilie a hlavne čas. Správne vybudovaný tím tak vedie k úsporám času, peňazí 

a prispieva k zlepšeniu kvality.  

 

Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bolo zistiť rozdiely medzi tímami 

Slovenskej reštaurácie a ich elimináciou prispieť k maximálnemu uspokojeniu zákazníkov. 

Podala som návrhy a odporučenia na elimináciu týchto rozdielov. 

 

Bakalársku prácu som rozdelila na dve časti, a to: teoretickú a praktickú časť. 

V teoretickej časti som sa snaţila objasniť základné pojmy, ako tím, synergia, proces, 

popísala som tímovú prácu, faktory úspešnosti tímu,  efektivitu tímu a vedenie tímu - 

teambuilding. Zaoberala som sa aj fázami vývoja, cieľom, či pravidlami tímu.  O tíme sa 

zmieňuje veľa autorov. Ja som pri svojej práci čerpala poznatky hlavne z kníh od Adaira, 

Baya a Payna. 
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V praktickej časti opisujem Slovenskú reštauráciu, ktorú som aj bliţšie 

charakterizovala.  Zamerala som sa hlavne na skúmanie jej tímov, tímovú spoluprácu 

a hľadanie rozdielov.  Pri získavaní informácií som vyuţila metodiku dotazovania a osobného 

rozhovoru s vybranými členmi tímu. Opísala som aj proces, ktorý prebieha v Slovenskej 

reštaurácií a v karte kľúčových činností som vymedzila jednotlivé pracovné úlohy členov 

tímu. Na záver som uviedla uţ zmieňované návrhy a odporučenia. 
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2 TEÓRIA VYMEDZENIA TÍMOVEJ PRÁCE A VEDENIA 

TÍMU 

2.1 Základné charakteristiky tímu 

 

2.1.1 Čo je tím? 

 

Slovo tím je v dnešnej modernej dobe vo veľkej miere preferované a môţeme sa s ním 

stretnúť v rozmanitých  spojeniach. V praxi sa s ním stretávame kaţdodenne. 

 

Podľa www.ibispartner.sk ( 30. 03. 2010) tímy riešia aj osobné konflikty otvorene bez 

toho, aby ich presúvali na druhú koľaj. To je základom veľkého motivačného potenciálu 

tímovej práce.  

Tím neznamená len rozdelenie práce medzi jednotlivcov.  Vzájomná pomoc, 

prispôsobovanie a usmerňovanie činností  sú prejavmi základných sociálnych štruktúr 

a môţeme sa s nimi stretnúť všade, kde si práca pre rozsiahlosť vynucuje rozdelenie medzi 

jednotlivcov. 

Môţeme sa stretnúť s rôznymi definíciami, nemá jednoznačné vymedzenie. 

Jedna z definícií tímu, ktorú vo svojej práci uvádza Kovács (2007,s.174):“tím je početne malá 

skupina ľudí s navzájom doplňujúcimi sa schopnosťami a vedomosťami, ktorí zdieľajú 

spoločné poslanie, dosahujú ciele a smerujú k tomu, aby prijali spoločne zodpovednosť za 

svoje konanie.“ 

 

Podľa Rosenstilovej definície, ktorú uvádza autor Bay (2000, s.13):“skupinu určitého 

množstva osôb, ktoré sú za existencie bezprostredných interakcií a prevahy vnútorných 

kontaktov dlhšiu dobu pohromade, majú pritom rozdelené úlohy, rozvíjajú spoločné normy, 

hodnoty a ciele a vykazujú kohéziu v tom zmysle, že spolunáležitosť je pre členov atraktívna, 

z čoho vzniká pocit „my“.“ 

 

 

 

 

http://www.ibispartner.sk/
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Všetky definície však vychádzajú z piatich spoločných znakov: 

Tím je malá pracovná skupina: 

o  členená podľa funkcií,  

o  so spoločne stanovenými cieľmi,  

o  s intenzívnymi vzájomnými vzťahmi,  

o  s výrazným kolektívnym duchom, 

o  so silnou súdrţnosťou medzi členmi tímu. 

 

Anglické slovo TEAM si môţeme pomocou kľúčových slov vyloţiť ako: 

 Together 

 Everybody 

 Archives 

 More 

Čo pri voľnom preklade znamená – spoločne dosiahneme viac. 

 

 

2.1.2 Veľkosť tímu: 

 
< 5 členov – potenciál na podanie vrcholových výkonov je malý 

> 11 členov –môţe dôjsť k rozkladu do podskupín, komunikácia je ťaţšia,  spolupráca klesá 

 

2.1.3 Definičné znaky tímu 

 

Podľa Kovácsa (2007) tímy sú skupiny ľudí, ktoré: 

 spolupracujú na splnení spoločne prijatej úlohy, 

 majú presne definované pracovné alebo podporné role, ktoré si môţu medzi sebou 

rozdeliť, 

 majú moţnosť prideliť si pracovné úlohy podľa vlastnej voľby s ohľadom na záujmy 

tímu a potreby spoločnosti,  

 svoje chovanie smerujú k tomu, aby prijali spoločne zodpovednosť za svoje konanie, 

 podporujú a vzájomne rozvíjajú doplňujúce sa znalosti a dovednosti svojich členov, 

 sú kreatívni pri riešení problémov. 
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 Tím sa vytvára za určitým účelom k dosiahnutiu určitého vopred definovaného cieľa. 

Členovia tímu sa ho snaţia dosiahnuť spoločnými silami. Jednotlivé články tímu sú rozdielne, 

nemôţu byť rovnaké, lebo by nepokrývali svoje slabé stránky. Jeden vyniká v takej oblasti, 

druhý zas v inej – neznalosť jedných je nahradená znalosťou druhých. V rámci tímu sú 

vzájomne prepojení rôznymi väzbami. Veľmi výstiţná je fráza „ v tíme ide všetko ľahšie“. 

 

2.2 Efektivita  

 

2.2.1 Úspešnosť tímu 

 

Všetko okolo nás je vytvárané za nejakým účelom. Ľudia tvoria a vymýšľajú stále 

niečo nové. Vidina, ţe niečo z toho budú mať, ich ţenie dopredu. Aj za vytváraním tímu stojí 

presvedčenie, ţe bude úspešný a jeho výsledok bude pre jeho tvorcu prospešný. Nie však 

kaţdý tím je úspešný. Tento fakt závisí od veľkého mnoţstva faktorov, či uţ externých alebo 

interných. Popisuje ich aj graficky Bay (2000, s. 27) obrázok 2.1. 

 

1) Štrukturálne faktory:  

 tímové ciele 

 vedenie tímu  

 integrovaný systém controllingu 

 rozdelenie rolí a úloh 

 rámec rozhodovacích právomocí 

 kvalifikačná štruktúra 

 

2)    Procesné faktory: 

 chovanie v tímu v oblasti informácií 

 stupeň otvorenosti pri riešení problémov a konfliktov 

 vôľa k vzájomným vzťahom a úspechu (tímový duch) 

 procesy spätnej väzby v tíme 

 úroveň štandardizácie procesov 

 kontinuálne zlepšovanie procesov (produktívna nespokojnosť) 
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3) Organizačné rámcové podmienky: 

 zaistenie nutných väzieb 

 fungujúca logistika informácií 

 materiálna a motivačná podpora 

 

Tím je prepojený vzájomnými väzbami medzi týmito faktormi úspešnosti tímu. 

Musí tam existovať prepojenosť medzi všetkými faktormi. Kaţdý z nich je veľmi dôleţitý 

a pri nesplnení jednej podmienky dochádza k problémom pri splňovaní druhej. Celé to 

prebieha v určitom, stále sa meniacom cykle. 



 7 

Obrázok 2.1.: Faktory tímového úspechu podľa Baya ( 2000, s. 27)  

 

Tímové ciele 
 Prečo to robíme? 

 Čo chceme 

dosiahnuť? 

 Aké dielčie ciele má 

kaţdý jedinec 

v tíme?  

Vedenie tímu 
 Kto a ako udrţuje 

náš smer? 

 Kto nás udrţuje 

v rovnováhe? 

 Ako budeme 

postupovať vpred? 

Štruktúra vzťahov 
 Ako spolu navzájom 

jednáme? 

 Je náš štýl riešenia 

konfliktov správny? 

 Mame dostatok 

procesov spätnej 

väzby? 

Tímová štruktúra 
 Čo kto presne 

robí? 

 Kto nás zastupuje 

(vnútri/vonku) 

 Aká je naša 

kvalifikačná 

štruktúra? 

Podporné mechanizmy 
 Máme dostatočné štandardy 

postupov? 

 Je náš systém controllingu 

správny? 

 Ako koordinujeme riadiaci 

proces? 

 Je interná logistika 

informácií v poriadku? 

Štruktúra odmeňovania 
 Čo nám tímová práca 

prináša? 

 Č moţno povaţovať za 

úspech? 

 Čo pritom dosiahneme? 

Procesy výmeny s celou organizáciou  
 Ktoré faktory tímovej práce vedú k cieľu a ktoré 

mu naopak brania? 
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Ako uvádza Hermochová, (2006)úspešnosť tímu ovplyvňujú: 

1. presne formulované ciele, 

2. náleţitá vnútorná štruktúra, 

3. členovia pripravení k úlohe, 

4. prostredie podporujúce spoluprácu, 

5. podpora a uznanie „zvonku“, 

6. zodpovedné vedenie. 

 

Ad 1.) Presne formulované ciele 

Predstavujú výsledky činnosti tímu. Od jasného, hodnotového a dôleţitého cieľa sa 

očakáva úspech a spokojnosť tímov a tímovej práce. Na opačnej strane, v prípade nepresnej 

a nejasnej definície cieľa dochádza k percepcii tímu ako neprosperujúceho a neúspešného.  

V tejto súvislosti môţem uviesť výrok Paula Lazaruse:„Je lepšie mať jasnú predstavu 

a neuspieť, ako nemať koncepciu, pretože i z neúspechu sa dá poučiť a využiť ho pri vytváraní 

ďalších cieľov.“ 

 

Ad 2.) Náleţitá vnútorná štruktúra 

Štruktúra samotného tímu predstavuje taktieţ významný  činiteľ ovplyvňujúci 

efektivitu tímu. V úspešných fungujúcich tímoch sa dá zistiť: 

a) presne definované úlohy jednotlivých členov, 

b) efektívna komunikačná štruktúra, 

c) metódy sledovania individuálnych výkonov a poskytovaná spätná väzba, 

d) rázny prístup k hodnoteniu, aby sa zakladalo na faktoch a nie subjektívnosti. 

 

Ad 3.) Členovia pripravení k úlohe 

Sociálne schopnosti a vedomosti, náleţité osobnostné predpoklady, zameranie na 

výsledky, plánovacie a organizačné schopnosti, orientácia na skupinu – byť zrelý, 

zodpovedný a vedieť spolupracovať.  

 

Ad 4.) Prostredie podporujúce spoluprácu 

Základom sú pozitívne vzťahy a dôvera voči ostatným členom tímu. Prostredie 

podporujúce spoluprácu predstavuje práve prediktabilita reakcií, vzájomná tolerancia, čestné 

a otvorené správanie a nemennosť v určitej miere.  

 



 9 

Ad 5.) Podpora a uznanie „zvonku“ 

Aby členovia tímu pracovali ešte efektívnejšie a snaţili sa dosiahnuť ešte lepšie 

a kvalitnejšie výkony a výsledky, sú motivovaní. Uznaním a pochvalou dosiahneme vyššiu 

motiváciu.  

 

Ad 6.) Zodpovedné vedenie 

Schopnosti, vedomosti a skúsenosti vodcu tímu je významným krokom k jeho 

efektívnosti. Vedúci by sa mal sústrediť na tri elementy:  

 na predstavu alebo cieľ 

 na adaptáciu meniacim sa podmienkam, 

 na prípravu svojich nástupcov. 

 

Na faktory úspešnosti tímu sa môţeme pozrieť aj z ďalšieho pohľadu a to aj 

z grafického podľa Kovácsa (2007, s. 179) obrázok 2.2. 

 

1. Cieľ 

- mal by spĺňať kritéria SMART( vysvetlíme si neskôr) 

 

2. Jednotlivec 

- je nevyhnutný súlad cieľa tímu a potrieb jednotlivca, ktorý má odborné znalosti 

a schopnosti pre splnenie tohto cieľa 

 

3. Tím  

- navzájom by sa mali povzbudzovať 

- mali by byť presne určené pravidlá, úlohy, role, zodpovednosť 

- veľmi dôleţitá je vzájomná komunikácia a predávanie informácií 

 

4. Prostriedky 

- aby tím mohol začať úspešne na realizácií cieľa, musí mať k dispozícií potrebné 

informácie, nástroje a prostriedky, materiály 

 

5. Prostredie tímu 

a) vnútorné – ktoré vytvára vodca 

b) vonkajšie- ktoré vytvára manaţment 
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Obrázok 2.2.: „Faktory úspešnosti tímu podľa Kovácsa (2007, s. 179)“ 

 

2.2.2 Synergia 

 

Úspešnosť tímu môţeme posúdiť na základe rovnice synergie. V praxi sa však 

môţeme stretnúť s tromi rôznymi situáciami pričom rovnice môţu vyzerať úplne rozdielne. 

 

Synergická rovnica tímu: 1 + 1 = 3 

Výsledok svedčí o tom, ţe tím je úspešnejší a dosahuje lepšie výsledky ako v prípade 

jednotlivcov.  

 

Rovnica práce viacerých jednotlivcov: 1 + 1 =  2 

Tím a jednotlivci sú na rovnakej úrovni úspešnosti - dosiahli by rovnaké výsledky. 

 

Rovnica neefektívneho tímu: 1 + 1 = - 1 

V tomto prípade by bolo efektívnejšie, keby členovia tímu pracovali jednotlivo a nie ako tím. 

Toto vo svojej práci uvádza Zahrádková (2005). 
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2.2.3 Druhy cieľov 

 

Hlavnou poţiadavkou profitovania tímovej spolupráce predstavuje určenie cieľa, ktoré 

je správne a jeho predanie všetkým členom tímu, čo v nich vyvolá motiváciu, aby sa s cieľom 

mohli členovia stotoţniť. Je správne stanovenie cieľa a jeho vysvetlenie všetkým členom tímu 

podaný motivujúcou formou, aby sa s cieľom mohol člen stotoţniť. V praxi sa môţeme 

stretnúť s niekoľkými druhmi cieľov. Uvedieme si aspoň tri, ktoré sú uvedené na 

www.kavecka.wikispaces.com (04. 02. 2010). 

 

1. Kooperatívny cieľ – jednotlivci prispievajú k splneniu konečného cieľa. Kaţdý z nich má 

na tom zásluhu, lebo cieľ je daný tak, aby na seba jednotlivé úkony záviseli a nadväzovali. 

Medzi ich prácou sú väzby, t.j. člen „X“ nemôţe začať a pokračovať v práci bez člena 

„Y“. Členovia sú síce na sebe závislí, ale berú to ako pozitívum, pretoţe si môţu 

navzájom pomáhať. 

Konkurenčný cieľ – pri tomto cieli ide do popredia snaha o excelovanie jednotlivca. 

Jednotlivec dosahuje úspech pri neúspechu druhého člena tímu. Táto súťaţivosť prináša 

do tímu rivalitu a túţbu byť lepší ako ten druhý.  

2. Individuálny cieľ -  jednotliví členovia majú vlastné úlohy, medzi ktorými nie sú ţiadne 

väzby. V konečnej fáze hodnotenia sa zisťuje, v akom rozsahu bol cieľ splnený, pričom sa 

nevykonáva porovnanie s inými cieľmi.  

 

Cieľ by mal dodrţať kritéria - SMART. 

S – špecifický 

M – merateľný 

A – akceptovateľný    

R – reálny     

T – terminovaný    

 

S - SPECIFIC – predstavujeme si  čo najprsnejšiu konkretizáciu cieľa.  Nie je nič horšie ako 

pretvárka, keď klameme samých seba, ţe cieľ máme, ale pritom je to len nič - neznamenajúca 

masa slov bez konkrétneho významu. 

M - MEASURABLE – ukazovatele dosiahnutia cieľa nám po vykonaní úlohy umoţňujú 

poskytnúť informácie o tom, na čom sme,  tj. či sme cieľ splnili tak, ako sme to naplánovali 

http://www.kavecka.wikispaces.com/
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a dosiahli sme čo sme chceli alebo naopak. Môţeme si stanoviť napr. cieľ, ţe do určitého 

dátumu chceme zvýšiť produkciu o 5% , čiţe po prekročení tohto dátumu vieme, či sme cieľ 

splnili alebo nie. Vieme to preto, lebo sme cieľ konkretizovali a určili jeho kvantitatívne 

ukazovatele. 

A - ACTIONABLE - Cieľ nás má vyprovokovať k určitému činu, akcii. 

R - REALISTIC – Mali by sme si určiť cieľ, ktorý je v dnešnom svete a s existujúcimi 

materiálmi moţno dosiahnuť. Nemôţe to byť cieľ, ktorý je nemoţné uskutočniť, pretoţe 

potrebuje naň materiál, ktorý ešte doposiaľ neexistuje a nie je vynájdený.  

T - TIME BOUND – Táto podmienka je nesmierne dôleţitá, pretoţe ak si neurčíme presný 

dátum, do ktorého sa má cieľ uskutočniť, do ktorého posúdime výsledky, tak nejde o cieľ. 

 

2.3 Tímová práca 

 

2.3.1 Charakteristika tímovej práce 

 

Podľa Baya (2000, s. 19):“je tímová práca proces, ktorý sa musí vyvíjať – úplne 

nezávisle na tom , o akú formu tímu sa jedná. „ 

Jeho postup v rozvoji nie je priamočiary, systematický a ani sa nedá počítať so stále rastúcou 

efektivitou. Tím nie moţné vytvoriť len tak, z ničoho nič, ako by sme vzali pár ľudí a hodili 

do jedného vreca. Musí sa vytvárať postupom času, vyvíjať sa.  

Vţdy sa pri tímovej práci budeme  stretávať s večnými frflošmi, oponentmi, ale aj takí sú jeho 

súčasťou. 

 

V súvislosti  s tímom a tímovou prácou si kladieme dve otázky: 

1. O akú záleţitosť ide? 

2. Aký bude mať daná spolupráca priebeh? 

 

 

Zmeny vo vývoji tímu prebiehajú v dvoch úrovniach: 

 vecnej, pri čom ide o všetky hľadiská vecného zvládnutia úlohy, 

vrátane sebe organizácie tímu 

 interakčnej, kde sa zahŕňajú všetky znaky medziľudských 

vzťahov v tíme 
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2.3.2 Kritéria tímovej práce:  

 

Podľa Baya (2000): 

 

 pracovná závislosť skupiny,  

 charakter cieľa, 

 väzba tímu na okolie,  

 väzba obsahu práce  tímu na obvyklú náplň práce. 

 

2.3.3 Pravidlá tímovej práce 

 

V rámci tímovej práce je veľmi dôleţité, aby jej členovia nepozerali na vlastný 

prospech a len na seba. V tíme všetci ťahajú za jeden povraz, a preto si musia stanoviť nejaké 

pravidlá, ktoré by mali dodrţovať, aby dosiali stanovené ciele. 

  

Základné pravidlá podľa Kovácsa (2007): 

1. Zodpovednosť všetkých členov tímu za postup a priebeh práce pri riešení úloh 

a problémov. 

2. Nutná aktivita členov pri diskusii. 

3. Nemrhanie časom vymedzeným na tímovú prácu. 

4. Prejavy a názory by nemali byť napádané, kritizované či byť predmetom 

zosmiešnenia. 

5. Pozornosť by nemala byť odvádzaná, celá sústredenosť na dosiahnuteľné ciele. 

6. Všetky nápady, alternatívy riešenia sú predmetom zvaţovania. 

7. Všetko úsilie na dosiahnutie cieľov má synergický efekt a riešenie úloh je odsúhlasené 

všetkými členmi. 

8. Vysoká motivácia tímu organizáciou, ktorú si členovia plne uvedomujú. 

 

Na obrázku 3 môţeme vidieť Demingov kruh tímovej práce zameraný na kontinuálne 

zlepšovanie, ktorý uvádza vo svojej práci Kovács (2007, s. 183). 
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Obrázok 2.3.: Demingov kruh tímovej práce zameraný na kontinuálne zlepšovanie 

 

 

2.4 Teambuilding 

 

2.4.1 O čo vlastne ide?  

 

Pod týmto pojmom si predstavujeme budovanie tímu. Aby bol tím efektívny, dosiahol 

mimoriadne úspešných výsledkov a spozoroval synergiu, musí prejsť určitým budovaním. 

Jednotlivci sa medzi sebou povzbudzujú k lepšej práci. Tento proces budovania si vyţaduje 

čas a trochu práce. Budovanie môţe byť uskutočňované rôznym spôsobom, cieľom je 

dosiahnuť efektívnejšie výsledky ako aj radosť z práce pre členov tímu. 
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Podľa Záhradkovej (2005,s.21) „sa teambuilding vo svojom pôvodnom význame 

zaoberal budovaním tímu. Zameriaval sa na rozvoj spolupráce, zvládnutie náročných situácii, 

efektívnu prácu a komunikáciu v priamom spojení s rozborom a uvedomením si fungovanie 

skupiny a vedomým plánovaním zmien, s cieľom zvýrazniť efektivitu tímu.“ Je veľmi dôleţité 

si uvedomiť, kde sa tím nachádza a kam ho chceme dostať. 

 

Ako uviedol autor Payne (2007) teambuilding bol navrhnutý pre zlepšenie 

medziľudských vzťahov a sociálnej interakcie.  Pri vytváraní konceptu bol dôraz kladený na 

vytváranie vzťahov, harmónie a súdrţnosti skupiny. Vychádzalo sa zo skupinovej dynamiky, 

T- skupín a sociálnej psychológie.  

 

Vytváranie tímu má tri základné príčiny: 

 Hoci úlohu môţe uskutočniť jednotlivec sám, nemá uţ dostatok ďalšieho času  na 

dispozíciu. 

 Pre dosiahnutie cieľa je potrebné prepojenie vedomostí, schopností a znalostí 

mnohých profesií, pretoţe jednotlivec nemá k dispozícií všetky takéto predpoklady.  

 Je nevyhnutné vzájomné zladenie operácií alebo ich súčasné vykonávanie, aby mohla 

byť úloha splnená.  

 

2.4.2 Pracovná závislosť v tíme 

 

Podľa Zahrádkovej (2005): 

Vysoká – veľmi vysoká spolupráca, nadväznosť a závislosť jednotlivých členov. Všetci sú   

zodpovední za výsledok práce. Výsledok nie je moţné rozdeliť medzi jednotlivých 

pracovníkov. 

Stredná – vykonávanie jednotlivých úloh na seba nadväzuje. Pracovníci sú závislí na 

podkladoch alebo na výsledkoch práce niekoho iného v skupine. 

Malá – výsledok nie je závislý na práci jednotlivcoch. Jednotlivci si predávajú medzi sebou len 

informácie. Pracovník „A“ pracuje nezávisle na pracovníkovi „B“. 

Ţiadna – vykonávanie úloh je úplne nezávisle medzi jednotlivými pracovníkmi, ktorí nevedia 

čo robia ostatní a ani to nepotrebujú vedieť. 
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2.4.3 Fázy vývoja práce v tíme  

 
Základných je 5 fáz,  no v niektorých literatúrach sa môţeme stretnúť aj  s viacerými. 

Neodporúča sa tieto etapy  podceňovať. Kovács (2007) ich rozdelil nasledovne: 

. 

Forming - formovanie 

Úvodná fáza vývoja, ktorá predstavuje prechod do členstva tímu (niekoho z vonku). 

Znamená vzájomné zoznámenie členov tímu a  jednotlivcov s normami a cieľmi. Je plný 

entuziazmu, nádejí a vytúţení. Inštinktívne začína aj testovanie  potenciálu vedúceho. (Čo 

všetko si môţe dovoliť?) 

 

Storming - búrenie 

Eufória z úvodného očarenia sa ukončila (zloţili sa ruţové okuliare), do popredia 

prichádzajú dennodenné riešenia záleţitostí. Objavujú sa prvé konflikty. Máme pocit 

zmätenosti, nevytvorili sme ešte vzory a algoritmy pre vyriešenie vzniknutých 

komplikovaných stavov. 

 

Norming - tvorba noriem 

Svojské špecifikácie a zvláštnosti spolupracovníkov začínajú byť rešpektované 

ostatnými členmi tímu (prijímajú ich takých, akí sú). Nastáva vzájomná pomoc,  diskusia 

rozdielnych predstáv, prístupov a potrieb a taktieţ kritika, ktorá je však formulovaná vecne 

a podnietene.  

 

Performimg - podávanie výkonu 

Chápanie pridelených činností tímu a úloh členmi tímu. Dobrý pocit z členstva, 

pretoţe vedia čo sa od nich chce, orientujú sa v tímových procesoch,  ich práca je úspešná 

a podávajú výkon na vysokej úrovni. Vzájomné rešpektovanie slabých a silných stránok a 

radosť z triumfu tímu ako celku.  

 

Adjouring - ukončenie 

Tím dospel k poţadovanému výsledku a cieľu. Môţu nastať dve situácie, a to ţe 

existencia tímu nie je potrebná, čiţe prestáva fungovať alebo môţe byť poverený ďalšou 

úlohou, pri čom môţe byť rozšírený o nových členov, prípadne obmena členov. 

 



 17 

Skupinová efektivita 

 

                                                               Čas 

 

Obrázok 2.4.: „Fáze vývoja výkonu tímu“ podľa Kovácsa (2007, s.181) 

 

2.5 Vedenie tímu  

 

Teória, ktorej predmetom je tím a tímová práca sa v neposlednom rade taktieţ zaoberá 

jeho vedením. Pre atmosféru tímu a jeho výkon je obzvlášť dôleţitý spôsob jeho vedenia. 

Anglickým slovom „leader“ sa označuje uţ dlhé roky vodca tímu. Na kvalite vodcu tímu veľmi  

záleţí a mal  by  byť na jednej strane odborníkom na medziľudské vzťahy a na druhej strane na 

pracovné úlohy. K maximalizácií schopností vodcu tímu je potrebné, aby poznal sám seba, 

svoje schopnosti, vlastnosti a zručnosti.  Musí si uvedomiť, aké sú jeho plusy a mínusy – slabé 

a silné stránky. Je málo pravdepodobné, ţe by dvaja vodcovia disponovali rovnakými 

schopnosťami a vlastnosťami. Ich rozmanitosť je veľmi veľká. 

Podľa Adaira (1994) vedenie v sebe zahrňuje sústredené úsilie skupiny ľudí na spoločný cieľ 

a umoţňuje im pracovať ako tím.   

Forming 

Storming 

Norming 

Performing 

Adjouring 
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Jeho hlavnou úlohou je koordinácia činností, usiluje sa o napredovanie tímu vpred, snaţí 

sa posilniť jednotu pre dosiahnutie spoločného cieľa. Mal by predávať príkazy členom tímu 

demokratickým spôsobom. Dobrý tím je hlavným  plodom vedenia.  

 

„Byť vodcom znamená mať odhodlanie,“ mal by byť voči sebe aj voči ostatným, 

zvnútra aj navonok rozhodný.  Úspešný vedúci by nemal byť zatvorený v kancelárií, ale mal by 

sa stále pohybovať v teréne medzi ľuďmi, aby vedel, aká je situácia. Je volený skupinou alebo 

menovaným manaţmentom.   

 

Úlohy, ktoré vykonáva vodca tímu,  sú uvedené v teórií Baya (2000): 

o  stanoviť hranice, v ktorých bude tím uskutočňovať svoje úlohy 

o  zaobstarať motivujúce ciele a vyvíjať iniciatívu k obojstrannému pôsobeniu cieľu 

podniku a tímu 

o  podnietiť TQM a nasledovať dohodnuté štandardy 

o  hovoriť o trendoch a taktieţ ich  poznávať, prognózovať a skúmať 

o  postarať sa o otvorenú diskusiu 

o  byť učiteľom členov tímu a byť ich vodcom 

o  sceliť nových členov tímu 

o  zaistiť pohyb informácií medzi tímom 

o  urovnať rozdiely v názoroch vo vnútri tímu 

o  zorganizovať a viesť skupinové diskusie 

o  konať za skupinu navonok 

o  zladiť prácu s inými tímami 

 

 

2.6 Proces 

 

2.6.1 Reengineering podnikových procesov  

 

   Vysvetľujú Robson a Ullah (1998) vo svojej práci BPR – (Business Process Re-

engineering) v súčasnosti je táto metóda ešte v kolíske vývoja. Jednou z najdôleţitejších 

manaţérskych iniciatív je tvorba procesov, ktoré vypovedajú aktívne a dynamické stanoviská. 

Riadiaci pracovník nesmie pozerať len na celok procesu, ale musí sa zaoberať aj jeho 
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jednotlivými časťami, detailmi celku. Najdôleţitejšie je predvídanie, dobré zorganizovanie, 

zvládnutie plytvania, zníţenie nákladov a ušetrenie času. Ide vlastne o neustále 

zdokonaľovanie. 

 

2.6.2 Čo je BPR 

 

„BPR je tvorba celkom nových a efektívnejších podnikových procesov, ktoré sa 

neobzerajú na to, čo bolo skôr:“ podľa Robsona a Ullaha (1998, s. 14). 

Predstavuje veľké mnoţstvo nástrojov a techník, ktoré majú medzifunkční charakter. Je len 

súčasťou mnohých prostriedkov, ktoré manaţéri pouţívajú k dosiahnutiu dramatických zmien 

a zlepšení. Spočíva v projektovom základe, nie je to ponímanie a  úplný a plynulý spôsob 

riadenia organizácie.  Pre efektívne vyuţitie BPR je potrebné, aby sa ľudia prestali strániť 

nových vecí, aby neboli v priepasti návykov a stereotypu.  Je potrebná zmena myslenia, akým 

spôsobom jednotlivé procesy a podnik funguje. 

 

Hlavné výhody BPR  podľa www.hrc.cz ( 28. 03. 2010): 

 dosiahnutie lepších procesov 

 rast svojej efektivity a produktivity 

 pomoc pri hľadaní silných a slabých stránok a určenie nových smerov budúceho 

rozvoja 

 

 

2.6.3 Riadenie procesov 

 

Ako vo svojej práci uviedli autori Robson a Ullah (1998), ţe k najúčinnejšiemu 

vykonávaniu práce dôjde v prípade jej rozloţenia na jednotlivé časti a manaţment dosadzuje 

ľudí z celkovej práce len na jednu jednoduchú, ktorú tak bude vykonávať ako špecialista. 

  

http://www.hrc.cz/
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2.6.4 Podnikové procesy  

 

Podľa  Robsona a Ullaha (1998, s.25) “jednoducho povedané, je to tok práce 

postupujúci od jedného človeka k druhému a v prípade väčších procesov, pravdepodobne 

z jedného odvetvia do druhého. „ 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2.5.: Priebeh procesu v podniku podľa Baya (2000, s. 32) 

 

 

 

2.6.5 Základný procesný model 

 

V teórii sa môţeme stretnúť s celou radou procesných modelov, ktoré sa odlišujú 

grafickým prevedením či úpravou a detailmi.  
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Obrázok 2.6.: Základný procesný model podľa Kovácsa (2009, s. 76) 

 

 

Vysvetlenie jednotlivých čísel podľa Kovácsa (2009): 

 

1. externé vstupy / externí dodávatelia 

2. firemné procesy 

3. interné vstupy / interní dodávatelia 

4. interné výstupy / interní zákazníci 

5. externé výstupy / externí zákazníci 

6. hranice procesu 

 

 

 

 

                        3                                                                       

2                                                                                           

PROCESY 
Vstupy 

Výstupy 
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Ad. 1) Externé vstupy / externí dodávatelia 

 

Vstupy, ktoré sú obstarávané makroprocesom, nákupom od ďalších firiem na základe 

potrieb vlastníkov podporných a hlavných firemných procesov.  Zahŕňame sem materiálne 

(suroviny, ľudí) i nemateriálne vstupy (schopnosti, zručnosti, znalosti, vedomosti). 

 

 

Ad. 2) Firemné procesy 

 

 Proces sme si uţ definovali v predchádzajúcej kapitole. Kaţdý proces má vstupy, 

ktoré sa v jeho priebehu premieňajú na potrebné výstupy. Je charakteristický vopred 

stanoveným začiatkom, priebehom a koncom. Firemné procesy môţeme rozdeliť podľa: 

 

a) úrovne komplexnosti – v hierarchickom organizačnom zoradení je funkčná väzba 

medzi podnikovými aktivitami a špecializovaným útvarom. Naopak, v procesne 

orientovanej organizačnej štruktúre bude prioritná príslušná činnosť k určitému 

procesu.  

 

b) funkcie (účely), ktoré majú plniť- kam spadajú dve kategórie procesov.  

 Riadené procesy – predstavujú priebeh pracovných činnosti a toku dát 

etapovitou premenou vstupov na výstupy a k tomu príslušných nahromadených 

a prepojených ľudských, technických a iných zdrojov. Sem patria rozhodujúce 

(kľúčové, hodnototvorné) a podporné (obsluţné) procesy.  

 

 Radiace procesy – majú veľký význam pre správne fungovanie hlavných 

a podporných procesov. Jednotlivé kroky pracovných činností, tokov dát 

a odpovedajúcej alokácií a prepojovaním ľudských, technických a iných 

zdrojov to všetko je jeho úlohou.  Ich cieľom je maximálne uspokojiť 

zákazníka prostredníctvom zdokonalenia procesov.  Zameriavajú sa na vývoj 

nového procesu,  krízové riadenie, súvislé a nesúvislé zdokonaľovanie, 

operačné riadenie, nastaviť regulačnú slučku. 
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Ad. 3) Interné vstupy / interní dodávatelia 

 

Jednotlivci, ale aj organizačné jednotky, ktoré dodávajú ďalšie potrebné primárne a 

sekundárne vstupy na dokončenie procesu.   

 

Ad. 4) Interné výstupy / interní zákazníci 

 

Vznik primárnych a sekundárnych vstupov je podmienený uspokojovaním potrieb 

interných dodávateľov. Môţu mať hmotný alebo nehmotný charakter.  

 

Ad. 5) Externé výstupy / externí zákazníci  

 

Výstupy, ktoré prekračujú prah podniku vo forme hotových výrobkov či sluţieb, 

slúţiace na konečnú spotrebu alebo ďalší predaj.  

 

Ad. 6) Hranice procesu 

 

Udávajú nám začiatok a koniec procesu, ktoré sú dané vstupmi a výstupmi.  

 

 

2.7 Kľúčové podnikové procesy 

 

Po tom, ako si tím definuje svoj hlavný cieľ a kritické faktory úspechu, bude schopný 

dozrieť na to, aby ich dosiahol prostredníctvom podnikových procesov.   

   

Vzťah medzi jednotlivými procesmi a kritickými faktormi úspechu môţeme 

charakterizovať pomocou matice.  Podľa tejto matice, pomocou porovnávania,  tím zistí, ktoré 

procesy je treba vykonávať lepšie, aby dosiahol potrebné KFÚ.   

 

Podľa autorov Robsona a Ullaha (1998) počet KFÚ, ktoré kaţdý proces ovplyvňuje, 

vyjadruje stupeň jeho dôleţitosti. Pri veľkom mnoţstve KFÚ,  majú pre organizáciu a jej 

výkonnosť tieto procesy  väčší význam, ako procesy s menším mnoţstvom. Matica je podľa 
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nich praktickejším a uţitočnejším meradlom ich významovosti,  ktoré sa môţu pouţiť pri 

reengeneringu.  

 

Tím môţe proces hodnotiť nasledovne: 

A = vynikajúca výkonnosť, 

B = dobrá výkonnosť, 

C = uchádzajúca výkonnosť, 

D = neodpovedajúca výkonnosť, 

E = zlá výkonnosť. 
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3 CHARAKTERISTIKA TÍMOVEJ PRÁCE VO FIRME 
 

Slovenskú reštauráciu na ul. 1. mája 699 v Liptovskom Mikuláši prevádzkuje firma 

 B. R. A. T. s. r. o. 

 

O tejto spoločnosti som čerpala informácie z obchodného registra a z internetových 

stránok podniku. 

 

3.1 Základné informácie o spoločnosti 

 

Obchodné meno: B.R.A.T., s.r.o. 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, s. r. o. 

IČO: 36308837 

DIČ: SK2020127505 

Obchodný register: Ţilina 

Sídlo spoločnosti: Ul. 1. mája č. 699, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Spoločník:  Ján Staroň, Demänová 205, Liptovský Mikuláš 

Výška vkladu kaţdého spoločníka: Vklad: 200 000 Sk (peňaţný vklad) = 6 638, 78 €. 

Splatené: 200 000 Sk  = 6 638,78 €. 

Štatutárnym orgánom firmy je konateľ – Ján Staroň 

Konanie menom spoločnosti: Spoločnosť zastupuje konateľ samostatne 

Základné imanie spoločnosti je 200 000 Sk = 6 638, 78 €. 

Spoločnosť bola zaloţená na dobu neurčitú. 

 

3.2 Predmet podnikania:  

 

 pohostinská činnosť 
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 prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúţiacich na regeneráciu 

a rekondíciu 

 prieskum trhu a verejnej mienky 

 reklamná a propagačná činnosť 

 sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných ţivností 

 obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných ţivností 

 ubytovacie sluţby v rozsahu voľných ţivností 

 

3.3 História spoločnosti 

 

Firma B. R. A. T. s. r. o. bola zaloţená 30. 03. 2001 spoločenskou zmluvou a zápisom 

do obchodného registra. Spoločenská zmluva bola podpísaná dvoma spoločníkmi, pánom 

Jánom Staroňom a pánom Mariánom Šulekom.  Firma fungovala od 11. 05. 2001 do 11. 12. 

2002 so sídlom Hollého 4, Liptovský Mikuláš. V roku 2001 bola  zaloţená Slovenská 

reštaurácia. 

 

Koncom roku 2002 sa zmenilo sídlo spoločnosti.  Nové sídlo sa od vtedy nachádza na         

Ul. 1. mája č. 699, 031 01 Liptovský Mikuláš.  

 

Jeden zo zakladateľov, pán Marián Šulek, Ţiarska 636/3 Liptovský  Mikuláš, v roku 

2003 odchádza zo spoločnosti (od 11.5.2001 do 18.8.2003). Od tohto času sa jediným 

spoločníkom stal pán Ján Staroň. 

 

3.4 Slovenská reštaurácia 

 

 Na zariadení Slovenská reštaurácia si spoločnosť B. R. A. T. s. r. o. zakladá hlavne 

svoju činnosť. Reštaurácia patrí medzi najobľúbenejšie pohostinské zariadenia a má 

v Liptovskom Mikuláši dobré meno. Orientuje sa na poskytovanie teplej, typicky slovenskej 
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kuchyne. Reštaurácia je nefajčiarska, s moţnosťou pripojenia na Wifi zadarmo. Je štýlovo 

zariadená s kulisami reprodukovanej ľudovej hudby.   

 

Rôzne vekové skupiny tvoria klientelu tohto zariadenia. Zvyčajne sú to rodiny 

s deťmi, ľudia vo veku 25 - 45 rokov. Často vyhľadávaná pre uskutočňovanie rôznych 

rodinných  či firemných osláv, ako sú napr. svadby, promócie, narodeniny, krstiny... 

 

 Atraktivita mesta láka mnoho zahraničných turistov, hlavne z Ukrajiny, Poľska, 

Maďarska, Českej republiky a Ruska, ktorí s radosťou zavítajú ochutnať miestne jedlo. 

V podniku sa snaţia vytvoriť podmienky aj pre zahraničných turistov, jedálny a nápojový 

lístok je uvádzaný v piatich jazykoch a to v slovenskom, anglickom, nemeckom, poľskom 

a ruskom.   

 

Slovenská reštaurácia sa môţe pochváliť aj bohatou klientelou známych osobností či 

hercov, spevákov a politikov.  Medzi tých najznámejších patrí český prezident Václav Klaus, 

ako aj slovenský Ivan Gašparovič.   

 

Reštaurácia má kapacitu 65 miest a na letnej terase je 32 miest. Pred reštauráciou sú 

vyhradené parkovacie miesta pre zákazníkov. 

 

V súčasnosti Slovenská reštaurácia zamestnáva 7 zamestnancov, a to: 

 1 prevádzkarku 

 2 kuchárov 

 2 čašníkov 

 2 pomocné sily 

 

Uvedení zamestnanci sú rozdelení do dvoch tímov, ktorí pracujú na smeny. 

Počas letnej či zimnej sezóny, majiteľ prijíma na výpomoc ešte pomocného čašníka 

a kuchára. 
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4 TÍMOVÁ  PRÁCA NA VYBRANOM PRÍKLADE Z PRAXE 

 

4.1 Proces v Slovenskej reštaurácií 

 

V tejto časti som sa zamerala na vykreslenie predstavy postupu práce v Slovenskej 

reštaurácií. Existuje veľké mnoţstvo rôznych procesov a postupov, ako sa tieto procesy môţu 

vykonávať. Ja som sa orientovala na hlavný cieľ a poslanie tímu tejto firmy, čo je uspokojenie 

zákazníkových potrieb od objednávky, aţ po platbu, čo v najlepšej moţnej miere. 

 

V Slovenskej reštaurácií pracujú dva tímy, ktoré sa striedajú formou krátky – dlhý 

týţdeň, t.j. dva dni v práci, dva dni voľno, tri dni v práci a naopak. Tím je tvorený dvoma 

hlavnými zamestnancami – kuchár, čašník a jedným pomocným pracovníkom. Tímy v tomto 

zloţení sú tu dva. O ich organizáciu sa stará prevádzkar, ktorý je pod vedením majiteľa.  

 

Pri vytváraní modelu procesu som si zvolila postup práce, ktorý by mi jeho tvorbu 

umoţnil čo najpresnejšie preniesť na papier. Ako prvý krok som zvolila pozorovanie. 

Navštívila som Slovenskú reštauráciu a skúmala som celý postup práce jednotlivých 

zamestnancov, od začiatku aţ po koniec. Orientovala som sa hlavne na prácu zamestnancov 

 ako tímu a ako jednotlivci prispievajú do tímu. Ich vzájomnú spoluprácu a koordináciu. Ako 

si vzájomne uľahčujú prácu, šetria čas, náklady a minimalizujú plytvanie. Môjmu 

pozorovaniu nepodliehal len hlavný výrobný proces, t.j. príprava jedla a nápojov, ale aj s nimi 

súvisiace procesy, ako dodávka surovín.  

 

Na nasledujúcom obrázku môţete vidieť proces v Slovenskej reštaurácií. 
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Vysvetlenie: 

1. externé vstupy a externí dodávatelia 

2. podnikové procesy 

3. interné vstupy a interní dodávatelia 

4. interné výstupy a interní zákazníci 

5. externé výstupy a externí zákazníci 

6. hranice procesu 

 

Ad. 1.) Externé vstupy a externí dodávatelia 

 

Predstavujú všetky vstupy, ktoré sa v rámci podnikového procesu v Slovenskej 

reštaurácií menia na výstupy a umoţňujú dosiahnuť hlavný cieľ, ktorým je uspokojenie 

zákazníka. Firma B. R. A. T., s. r. o. má uzatvorené zmluvy s viacerými dodávateľmi surovín 

a nápojov.  V rámci surovín sú to dodávatelia mäsa a mäsových výrobkov, rýb,  mlieka 

a mliečnych výrobkov, pečiva a pekárenských výrobkov, zmrzlín, ovocia, zeleniny 

a ostatných surovín a polotovarov potrebných pre reštauráciu.  Pre doplnenie baru má zmluvy 

uzatvorené s dodávateľmi alkoholických a nealkoholických nápojov, vín, piva a káv. 

Samozrejme, je tu ešte veľa iných nevyhnutných dodávateľov, napr. potrebných čistiacich 

a hygienických prostriedkov. Externými dodávateľmi sú však aj firmy, ktoré uskutočňujú 

údrţbu a opravy strojov a zariadení, prípadne potrebné náhradné súčiastky. Zoznam všetkých 

dodávateľov uvádzam v prílohe č. 1. 

 

Ad. 2.)  Podnikové procesy 

 

Tieto procesy uskutočňuje tím. Je vymedzený začiatkom, priebehom a koncom. 

Jednotliví členovia tu majú presne stanovenú svoju rolu v tíme. Vedia, čo je ich náplňou 

práce, aby mohli dosiahnuť cieľ tímu. V prvom rade, aby proces mohol začať, je potrebné 

doplnenie zásob zo skladu do prevádzky, čiţe kuchyne a baru. Čašník ako prvý prichádza do 

kontaktu so zákazníkom, od ktorého preberá objednávku a ďalej ju prostredníctvom IS 

systému posiela do kuchyne. V tejto časti procesu dochádza k jeho rozdeleniu na dva procesy, 

a to proces prípravy jedla a proces prípravy nápojov. Prípravu nápojov uskutočňuje čašník. 

Druhá časť procesu sa uskutočňuje v kuchyni, kde kuchár rozdelí úlohy a koordinuje celý 

proces prípravy jedla. Tento proces zahrňuje aj predprípravu, ktorú si členovia tímu 
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pripravujú v priebehu dňa, napr. príprava polievok, mäsa, príloh, múčnych jedál, zeleniny, 

šalátov...Touto predprípravou ušetria čas tímu a zvýšia spokojnosť zákazníka.  Finálny 

výrobok, čiţe jedlo, predstavuje výstup.  

 

Ad. 3.) Interné vstupy a interní dodávatelia 

 

Či uţ čašník, kuchár alebo pomocná sila, všetci predstavujú interných dodávateľov. 

Ako súčasť tímu svojim kolegom niečo dodávajú, poskytujú im sluţby. Sama som mohla 

vidieť, ţe všetko zapadalo do seba ako puzzle. To znamená, ţe v prípade zlyhania jedného 

člena tímu, začala stagnovať aj práca ďalších členov.  Napríklad v prípade, ţe by pomocná 

sila pokazila prípravu prílohy, ktorú mala za úlohu pripraviť k steaku, ktorý zatiaľ pripravoval 

kuchár, uţ by nastali problémy. Potrebovali by viac času na dokončenie finálneho jedla, čiţe 

spolu s prílohou. Aj takéto situácie nastali. Ale od toho je tím, ţe sa vie podrţať a spoločne 

chybu napraviť v rámci maximalizácie uspokojenia zákazníka.  

 

Ad. 4.) Interné výstupy a interní zákazníci 

 

Tak isto ako sú jednotliví členovia tímu dodávateľmi pre svojich kolegov, tak isto sú 

aj ich zákazníkmi. Existujú medzi nimi vzájomné väzby a vzťahy ako medzi firmou 

a externými zákazníkmi. Napr. čašník je zákazníkom kuchára, pretoţe bez jeho práce by 

nemohol odniesť objednávku zákazníkovi.  

 

Ad. 5.) Externé výstupy a externí zákazníci 

 

Slovenská reštaurácia patrí k obľúbeným a vyhľadávaným miestam nie len pre 

miestnych občanov, ale aj domácich či zahraničných turistov. Počas môjho pozorovania som 

sa mohla stretnúť s mnohými národnosťami rôznych vekových skupín. Ako som sa 

dozvedela, reštaurácia umoţňuje aj uskutočňovanie významných spoločenských udalostí 

a osláv, napr. svadieb, promócií, narodenín, krstín atď., s ktorým sa spája prenájom celej 

reštaurácie. Uspokojovanie potrieb zákazníkov predstavuje hlavné poslanie tímu tejto firmy.  

 

 

 

 



 32 

Ad. 6.) Hranice procesu 

 

Predstavujú hraničné vymedzenie začiatku a konca procesu, pričom začiatok je daný 

vstupmi a koniec výstupmi. Hranicu Slovenskej reštaurácie predstavuje vlastne sklad vstupov, 

teda všetkých surovín potrebných k uskutočňovaniu podnikových procesov a  zákazníkom 

ako prijímateľom výstupu.  

 

4.2 Karta kľúčových činností 

 

Ďalším postupom mojej práce bola tvorba karty kľúčových činností. Uţ v rámci 

spomínaného pozorovania som získala nejaké informácie o jednotlivých členoch tímu, o ich 

náplni práce a tvorbe hodnoty tímu ako jeho neodlučiteľná časť.  Ostatné potrebné informácie 

som získala z rozhovoru so zamestnancami a majiteľom firmy.  

 

Môţme si ju predstaviť ako určitú tímovú štruktúru, v ktorej kaţdý vie, čo má presne 

robiť, kedy to má spraviť, ako to má spraviť, prípadne ako môţe pomôcť ostatným členom, 

aby bol dosiahnutý cieľ tímu čo na najlepšej úrovni.  

 

Získané informácie som prepracovala do matice, kde horizontálnu časť tvoria 

jednotlivý členovia tímu. Zamestnancov som označila kuchár I., čašník I., pomocná sila I. 

a kuchár II., čašník II., pomocná sila II..  Pričom rímska číslica I. predstavuje prvú smenu, 

teda prvý tím a rímska číslica II. druhú smenu, teda druhý tím. Vertikálnu časť tvoria hlavné, 

takzvané kľúčové činnosti podnikového procesu.  Pri kaţdej činnosti som stanovila podiel  

práce kaţdého člena tímu. Na určenie tohto podielu som pouţila koláčový diagram, ktorého 

rozsah vyfarbenia udáva podiel tejto práce (vysvetlivky sú uvedené pod maticou). 

 

Takéto prehľadné vykreslenie mi umoţní rozpoznať a ohodnotiť tímy v Slovenskej 

reštaurácií.  Mojim cieľom nie je kritika konkrétnych členov tímu, ale zhodnotenie výkonu 

tímu, ktorý môţu ako ich neoddeliteľné súčasti ovplyvniť.  V rámci pozorovania som si 

poloţila otázky typu: „Ktorý z členov tímu, by sa mohol podieľať  na práci tímu väčším 

podielom?,“ „ Kde by bolo treba prácu tímu zlepšiť?,“ „ Ktorý z členov tímu je silným, 

a naopak ktorý slabým článkom tímu?“ Mojim cieľom je zistiť potrebu zmeny.  
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Obrázok 4.2.: Matica kľúčových činností Slovenskej reštaurácie 
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 Môţeme na uvedenej matici pri podrobnejšom skúmaní vidieť určité rozdiely 

v členoch tímu, teda aj v tíme. Rozoberiem jednotlivých pracovníkov a zhrniem to ako celok, 

čiţe tím.  

 

Kuchár I.  

Na základe matice môţeme vidieť, ţe kuchár I, má veľký podiel práce na podnikových 

procesoch. Patrí medzi silné články tímu a snaţí sa podať čo najlepší pracovný výkon. Ako 

som zistila z rozhovoru s majiteľom, kuchár I. je dlhoročným zamestnancom a  vykonáva 

prácu na vysokej úrovni a je veľkým prínosom pre túto reštauráciu. Iniciatívou sa podieľa pri 

tvorbe nových jedál, zaujímavom prevedení a pri organizácií práce. Tento zamestnanec je 

vyučený kuchár – čašník, v Slovenskej reštaurácií bola vyuţitá aj jeho kvalifikácia čašníka 

v prípade nečakaných udalostí. Prácu tímu sa snaţí maximalizovať tým, ţe zaúča a učí 

pracovnú silu aj práci kuchára, ktorá  môţe viesť k úsporám času, zníţeniu  strát, plytvania, 

a tým k zvýšeniu spokojnosti zákazníka a aj celého tímu.  

 

Kuchár II. 

V porovnaní podielu práce prvého a druhého kuchára, môţeme v matici spozorovať 

rozdiel.  Z dostupných informácií som zistila, ţe je najmladším článkom tímu Slovenskej 

reštaurácie.  Značnú časť práce, ktorú môţe prenecháva na pracovnú silu, čo môţe byť 

prínosom, ale aj stratou pre tím. Pretoţe môţe dôjsť k omylom či chybám. O zvýšenie 

nič z toho nerobí                    

je zaučený, nevykonáva 

vykonáva pod dozorom, kontrola 

vykonáva samostatne 

učí druhého 
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hodnoty tímu neprejavuje nejaký značný záujem. Zaradila by som ho medzi slabšie články 

tímu. 

 

Čašník I. 

Podiel práce tohto zamestnanca je rozsialy a zasahuje aj do práce kuchára, ktorá sa 

odzrkadľuje pri konečnej úprave jedla, tvorbe dezertov, pri výdaji jedla. Týmto šetrí čas nie 

len zamestnancom v kuchyni, ale celému tímu. Majiteľ označil tohto zamestnanca za „rozum“ 

firmy. Snaţí sa o neustále zlepšovanie. Je silným článkom. 

 

Čašník II. 

Taktieţ v porovnaní s čašníkom I. môţeme vidieť menší podiel na práci. Pre zlepšenie 

práce v tíme by mal viac prispieť svojim podielom a výkonom, aby sa stal silnejším členom 

tímu. Matica jednoznačne odzrkadľuje jeho prácu, ktorá spočíva len v náplni práce ako 

jednotlivca, čiţe čašníka, vôbec neuľahčuje prácu tímu. V Slovenskej reštaurácií patrí taktieţ 

k novším zamestnancom.  

 

Pomocná sila I. 

Z matice môţeme vyčítať vzájomné väzby a spoluprácu s ostanými členmi tímu. 

Účasť na podnikovom procese je menšia. Značná časť práce podlieha kontrole kuchára I.  

 

Pomocná sila II. 

Viditeľne väčší podiel práce oproti pracovnej sile I.  Je silným článkom tímu. 

Vykonáva viac práce, za ktorú nesie zodpovednosť a nepodlieha kontrole kuchára II.  

 

Pri zhrnutí všetkých informácií som zistila, ţe tím I. je  v porovnaní s tímom II. oveľa 

viac zohratejší, vypracovali si tím na dobrú úroveň a s praxou sa naučili pracovať v tomto 

tíme. Snaţí sa o maximalizáciu cieľa tímu tým, ţe zvyšuje svoj podiel práce, čo vedie k 

uľahčeniu práce, dochádza k úsporám času, zníţeniu nákladov, ako aj psychickej a fyzickej 

záťaţi členov tímu. Nezabudli na synergický efekt 1 + 1 =  3, ktorý vystihuje prácu v tíme. 

Drţia sa hesla „v tíme ide všetko ľahšie.“  Plusom  tímu II. je  prenechávanie viac 

zodpovednosti na pomocnej sile, čo je prínosom pre kuchára, ktorý  by usporený čas 

z kontrolovania mohol vyuţiť niekde inde.  Ich tím sa ešte stále tvaruje, pretoţe tím nie je len 

označenie, ale je to zloţka, ktorá sa práci v tíme musí naučiť postupom času. Matica 
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vykresľuje vzájomné vzťahy interných dodávateľov a interných zákazníkov, ktorými sú 

vlastne členovia tímu. Od výsledku ich práce záleţí výsledok práce ďalšieho člena.  

4.3 Dotazník pre zákazníkov Slovenskej reštaurácie 

 

Na analýzu tímovej práce v Slovenskej reštaurácií som pre zber informácií vybrala 

metódu dotazník. 

4.3.1 Dotazník 

 

Zvolila som túto formu zberu informáciu kvôli nenáročnosti na čas a na základe toho, 

ţe bol anonymný, prispieva k vyššej miere úprimností odpovedí.  

 

Radíme ho medzi písomnú formu dotazovania. Ako uviedol autor Pavliva a kol. 

dotazník patrí k charakteristyckým metódam, vyuţívaných v spoločenských vedách. 

Kumulovanie údajov sa zakladá na dotazovaní osôb. Vystihuje ju štatistické spracovanie 

nahromadených údajov. Hlavnou  podmienkou účelného koncipovania dotazníka je presná 

formulácia konkrétneho cieľa a úloh dotazníka vo vzťahu k zvolenému problému. Počas celej 

prípravy a priebehu dotazovania musíme sledovať cieľ výskumu. 

 

Je potrebné si určiť, aký druh otázok si zvolíme. Rozlišujeme tri hlavné skupiny 

otázok: otvorené, uzatvorené a škálové. 

 

 Otvorené otázky – respondent odpovedá samostatne, svojimi vlastnými 

slovami a celá jeho odpoveď sa zaznamenáva. Výhodou je, ţe odpoveď môţe 

vyjadriť jeho pocity, postoje a názory, čiţe odpovede sú flexibilnejšie 

a hlbšie. Naopak, nevýhodou je náročnejšie vyhodnocovanie.  V praxi sa 

často pouţívajú polootvorené otázky, kde je moţnosť výberu, ale aj moţnosť 

dopísať. 

 Uzatvorené otázky - ponúkajú nám dve alebo viac vopred zadaných 

odpovedí, z ktorých si respondent vyberá (áno/nie, súhlasím/nesúhlasím, 

prípadne neviem). Výhodou je lepšie a triviálnejšie spracovanie údajov 

a dosiahnutie väčšej jednotnosti merania a dôveryhodnosti. Nevýhodou je 

vyššie riziko povrchnosti odpovedí. 
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 Škálové otázky - tvoria komplexy zamerané na problémové okruhy. Zvyknú 

sa označovať ako otázky s mnohonásobnou voľbou. V dotazníku sa môţu 

typy otázok kombinovať.  

  

V prvom rade je veľmi dôleţitá jeho formálna úprava.  Na začiatku je potrebné vloţiť 

úvodný text, ktorý obsahuje oslovenie dotazovaného, ţiadosť o spoluprácu, vysvetlenie účelu 

výskumu, informácie o nás, inštrukcie pre vyplňovanie a ubezpečenie o diskrétnosti pri 

zaobchádzaní so získanými informáciami, s dôrazom na anonymitu dotazníku.  Respondenti 

by mali byť oboznámení s tým, ako a kedy budú o výsledkoch  výskumu informovaní. 

V závere je potrebné sa poďakovať za vyplnenie dotazníka a spoluprácu. 

 

4.3.2 Vytvorenie dotazníka 

 

Mojou úlohou bolo zistiť, ktoré faktory tímovej práce prispievajú k dosiahnutiu cieľa 

a ktoré mu naopak bránia. 

Dotazník (viď príloha č.2) tvorí úvodná časť, kde je popis, prečo je predloţený k vyplneniu 

a k čomu budú slúţiť jeho výsledky.  Skladá sa zo šiestich otázok, pričom otázky číslo 1., 2., 

5. a 6.  nám majú poskytnúť informácie o respondentoch. Respondenti označia jednu nimi 

vybranú odpoveď.  Najviac nás bude zaujímať otázka číslo 3. a 4. V prípade 4. otázky, 

respondent mohol vybrať jednu z uvedených odpovedí alebo uviesť vlastnú odpoveď. Otázka 

číslo 3. je zameraná na spokojnosť zákazníkov, kde k uvedeným činnostiam majú respondenti 

priradiť známku  pomocou stupnice od 1 - 5  ako v škole, pričom jedna je najlepšia, päť 

najhoršia. Pri dotazovaní som respondentom vysvetľovala prípadné nejasnosti. 

 

Zber dát som uskutočnila v Slovenskej reštaurácií. Aby som mohla do dotazovania  

zapojiť zákazníkov oboch tímov, rozdelila som ich na dve časti. Prvú časť mi vyplňovali 

respondenti v dňoch 25. – 27. 02. 2010, kedy pracoval prvý tím a druhú časť v dňoch 28. 02. 

– 01. 03. 2010, kedy pracoval druhý tím. Spolu som rozdala 24 dotazníkov, ich návratnosť 

bola 100%.   
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4.3.3 Interpretácia výsledkov dotazníka 

 

Otázka č. 1: Navštevujete často Slovenskú reštauráciu? 

 

Tabuľka 4.1.: Odpovede zákazníkov I. a II. smenny 

  stály zákazník príleţitostný som tu prvý krát 

I. tím 8 3 1 

II. tím 2 5 5 

 

 

Graf 4.1.: Odpovede zákazníkov I. a II. smenny. 
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Touto otázkou som chcela zistiť, či Slovenská reštaurácia má stálu klientelu, ktorá 

bola a aj je spokojná s ich sluţbami a odporúča ju aj svojim známym.  Na základe výsledkov 

môţem povedať, ţe tím I. má pomer stálej klientely na vysokej úrovni, čo o tíme II. nemôţem 

povedať.  Klientelu tímu II. tvoria skôr príleţitostní zákazníci alebo zákazníci, ktorí do 

Slovenskej reštaurácie zavítali po prvý krát.  

 

 

Otázka č. 2: Odkiaľ ste sa dozvedeli o Slovenskej reštaurácií? 

 

 

Tabuľka 4.2. Odpovede zákazníkov I. a II. smenny 

 Náhodne od známych od rodiny z reklamy 

I. tím 3 8 1 0 

II. tím 7 4 1 0 
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Graf 4.2.: Odpovede zákazníkov I. a II. smenny 
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Pri hodnotení výsledkov tejto otázky som dospela k záveru, ţe Slovenská reštaurácia 

nemá dobrú reklamu, čím prichádza o veľa zákazníkov, ktorí do Liptovského Mikuláša 

zavítajú len príleţitostne, či na dovolenku, lyţovačku alebo na rekreáciu.  Ale ako sme sa uţ 

dozvedeli v otázke č. 1, kde tím I. mal väčší podiel stálej klientely v porovnaní s tímom II., aj 

táto otázka nám potvrdzuje, ţe zákazníci tímu I. odporúčajú túto reštauráciu aj svojim 

známym. V tíme II. sa klienti dozvedajú o reštaurácií skôr náhodne a v menšej miere od 

známych.  

 

 

 

Otázka č.3:  Ohodnoťte spokojnosť s jednotlivými poloţkami: 

 

1. Spokojnosť s jedlom  

 

 

Tabuľka 4.3.: Odpovede zákazníkov I. smenny 

Tím I.  1 2 3 4 5 

Mnoţstvo 10 2 0 0 0 

Chuť 10 2 0 0 0 

Výber 3 6 3 0 0 

moţnosť zámeny 6 6 0 0 0 

vzhľad, úprava jedla  6 4 2 0 0 

 

Tabuľka 4.4.: Odpovede zákazníkov II. smenny 

Tím II. 1 2 3 4 5 

Mnoţstvo 5 5 2 0 0 

Chuť 3 5 2 2 0 

Výber 3 5 4 0 0 

moţnosť zámeny 1 5 4 2 0 

vzhľad, úprava jedla  2 4 6 0 0 
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Graf 4.3.: Odpovede zákazníkov I. smenny 
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Graf 4.4: Odpovede zákazníkov II. smenny 
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Na týchto dvoch grafoch môţeme vidieť spokojnosť zákazníkov s jedlom. Uviedla 

som 5 pokoţiek, t.j. mnoţstvo (dodrţiavanie noriem, gramáţe), chuť jedla, výber, moţnosť 

zámeny, vzhľad a úprava jedla. Zákazníkov tímu I. by som podľa získaných hodnôt mohla 

označiť za veľmi spokojných. Ich hodnotenie sa pohybuje v kladných častiach. Spokojnosť sa 

prejavuje hlavne v mnoţstve, chuti a moţnosti zámeny. Hodnotenie tímu II. nie je veľmi 

povzbudzujúce. Zákazníci za problémové faktory povaţujú chuť, vzhľad a úpravu jedla 

a taktieţ moţnosť zámeny.  
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2. Spokojnosť s nápojmi  

 

Tabuľka 4.5.: Odpovede zákazníkov I. smenny 

tím I.  1 2 3 4 5 

Mnoţstvo 9 3 0 0 0 

Teplota 7 5 0 0 0 

Výber 8 2 2 0 0 

 

Tabuľka 4.6.: Odpovede zákazníkov II. smenny 

tím II. 1 2 3 4 5 

Mnoţstvo 10 2 0 0 0 

Teplota 7 5 0 0 0 

Výber 6 5 1 0 0 

 

 

Graf 4.5.: Odpovede zákazníkov I. smenny 
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Graf 4.6.: Odpovede zákazníkov II. smenny 
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Zákazníci oboch tímov označili spokojnosť s nápojmi za vyhovujúcu a prideľovali vo 

väčšine prípadov len dobré známky.  Vyhovuje im mnoţstvo, teplota a rovnako aj výber. Na 

základe tohto hodnotenia môţeme prísť k záveru, ţe spokojnosť s nápojmi nepatrí medzi 

negatívne faktory brániace dosahovanie cieľa tímu.  

 

 

3. Spokojnosť s obsluhou personálu 

 

Tabuľka 4.7.: Odpovede zákazníkov I. smenny 

tím I.  1 2 3 4 5 

Ochota 10 2 0 0 0 

príjemné vystupovanie 10 2 0 0 0 

Úsmev 9 3 0 0 0 

nekonfliktnosť 10 2 0 0 0 

chybovosť obsluhy 10 2 0 0 0 

vzhľad - upravenosť 7 5 0 0 0 

 

Tabuľka 4.8.: Odpovede zákazníkov II. smenny 

tím II. 1 2 3 4 5 

Ochota 3 4 5 0 0 

príjemné vystupovanie 5 5 2 0 0 

Úsmev 8 2 2 0 0 

nekonfliktnosť 6 4 2 0 0 

chybovosť obsluhy 1 3 4 4 0 

vzhľad - upravenosť 1 8 2 1 0 

 

 

Graf 4.7.: Odpovede zákazníkov I. smenny 
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Graf 4.8.: Odpovede zákazníkov II. smenny 
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Táto otázka bola zameraná na obsluhujúci personál, čiţe čašníkov. Úlohou zákazníkov 

bolo hodnotiť na jednej strane ochotu, príjemné vystupovanie, vzhľad – upravenosť, úsmev 

a na druhej strane chybovosť obsluhy, nekonfliktnosť, hlavne zvládanie kritických 

a nečakaných situácií. U čašníka tímu I. na základe hodnotenia neevidujeme ţiadne kritické 

faktory. Naopak, jeho známkovanie je takmer na výbornú. Je to ovplyvnené uţ spomínanou 

dlhoročnou praxou. Kritické faktory môţeme opäť spozorovať v tíme II. Ľudia sú nespokojní 

s chybovosťou obsluhy, ochotou, vzhľadom – upravenosťou a v menšej miere aj s príjemným 

vystupovaním a nekonfliktnosťou. Čašník tímu II. by mal mať na pamäti: „ Náš zákazník, náš 

pán!“ 

 

4. Spokojnosť s časmi  

 

 

Tabuľka 4.9.: Odpovede zákazníkov I. smenny 

tím I.  1 2 3 4 5 

Čakanie na obsluhu 8 4 0 0 0 

Čakanie na nápoje 9 2 1 0 0 

Čakanie na jedlo 4 4 4 0 0 

Čakanie na platbu 9 3 0 0 0 

 

Tabuľka 4.10.: Odpovede zákazníkov II. smenny 

tím II. 1 2 3 4 5 

Čakanie na obsluhu 2 6 4 0 0 

Čakanie na nápoje 3 8 1 0 0 

Čakanie na jedlo 4 4 4 0 0 

Čakanie na platbu 3 7 2 0 0 
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Graf 4.9.: Odpovede zákazníkov I. smenny 
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Graf 4.10.: Odpovede zákazníkov II. smenny 
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Opäť môţeme vidieť na prvom grafe kladné hodnotenie tímu I. Zákazníci vyjadrili 

svoju spokojnosť s dĺţkou času obsluhy, čakaním na nápoje a platbu. Na druhom grafe (grafe 

tímu II.) sme schopní pozorovať rôznorodosť hodnotenia od kladných, cez menej 

prijateľných, aţ po záporné. Negatívne sú  časy obsluhy. Čakanie na jedlo, ktoré získali menej 

vyhovujúce známky v prípade oboch tímov.  

 

 

5. Spokojnosť s prostredím  

 

Tabuľka 4.11.: Odpovede zákazníkov I. smenny 

tím I.  1 2 3 4 5 

čistota stolov 8 3 1 0 0 

čistota WC 7 2 3 0 0 

Parkovanie 3 3 5 0 1 

Výzdoba 4 5 2 1 0 
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Tabuľka 4.12.: Odpovede zákazníkov II.smenny 

tím II.  1 2 3 4 5 

čistota stolov 4 7 1 0 0 

čistota WC 3 2 6 1 0 

Parkovanie 1 1 5 4 1 

Výzdoba 4 5 3 0 0 

 

 

Graf 4.11.: Odpovede zákazníkov I. smenny 
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Graf 4.12.: Odpovede zákazníkov II. smenny 
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Touto otázkou som zistila úplnú nespokojnosť ľudí s parkovacími miestami 

vyhradenými pre Slovenskú reštauráciu, ktorá môţe významne ovplyvniť zákazníkov. 

Priemernú spokojnosť vyjadrili s výzdobou. V tíme II. sa objavila v menšej miere 

nespokojnosť s čistotou stolov a WC, u tímu I. je spokojnosť.  
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Otázka č. 4: Čo by ste odporučili zlepšiť? 

 

 

Tabuľka 4.13.: Odpovede zákazníkov I. a II. smenny 

  

prístup 

obsluhujúceh

o personálu 

zmenu 

surovín 

zlepšiť 

ponuku jedál 

zlepšiť 

ponuku 

nápojov 

zmenu 

interiéru 

reštaurácie 

iné 

I. tím 0 4 1 1 0 6 

II. tím 4 2 0 1 4 1 

 

 

Graf 4.13.: Odpovede zákazníkov I. a II. smenny 
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Pri otázke čo by ste odporučili zlepšiť, ľudia odpovedali rôznorodo. Všeobecne by 

zlepšili pouţívané suroviny, čo môţeme chápať ako nespokojnosť s externými dodávateľmi. 

U tímu II. by zlepšili prístup obsluhujúceho personálu a interiér reštaurácie. Veľa 

respondentov vyuţilo aj moţnosť, kde nemuseli vyberať s mnou daných variant odpovedí, ale 

mohli uviesť vlastnú odpoveď. Dvaja ľudia uviedli, ţe by sa mali zmeniť ceny, mali by byť 

lacnejšie jedlá a nápoje, traja uviedli zmenu hudby, jeden uviedol zmenu personálu a ďalší 

zlepšenie parkovania.  
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4.4 Osobný rozhovor s vybranými zamestnancami  

 

S vybranými členmi tímu som v priebehu marca uskutočnila ďalšiu metódu 

dotazovania, a to  krátky osobný rozhovor. Zvolila som si ju pre doplnenie informácií aj 

z druhého pohľadu, a to z pohľadu zamestnancov  Slovenskej reštaurácie ako členov tímu. 

Poloţila som celkom  tri otvorené otázky, kde mohli mnou vybraní zamestnanci vyjadriť svoj 

názor. O rozhovor som poţiadala oboch čašníkov. Otázky som zamerala na spoluprácu. 

Otázky, viď príloha č. 4. Dole som uviedla čo som z rozhovoru zistila. 

 

Pri prvej otázke som sa stretla s rozmanitými odpoveďami. Čašník I. uviedol, ţe so 

spoluprácou je spokojný. Ako tím sú zohratí, majú dobre zorganizovanú a rozloţenú prácu,  

vzájomne si pomáhajú, uľahčujú prácu,  vedia čo môţu jeden od druhého poţadovať a čakať. 

Odpoveď čašníka II. vykreslila určité problémy v prípade návalu práce, kde vzniká určitý 

zmätok a problémy s komunikáciou. Podľa neho, je ich tím ešte stále vo fáze formovania 

a neustáleho hľadania lepších moţností.  

 

Druhou otázkou som sa snaţila zistiť prekáţky a bariéry, ktoré bránia k dosahovaniu 

cieľa tímu a tímovej práci. Tu sa obaja zamestnanci zhodli. Problémy vidia v zbytočných 

stratách času, jednak  ďaleko umiestneným skladom, zle rozmiestneným interiérom kuchyne 

a reštaurácie. Sklad je umiestnený aţ v suteréne budovy reštaurácie a v prípade veľkého 

mnoţstva práce strácajú drahocenný čas.  V prípade kuchyne, sú tam zle riešené poličky na 

koreniny, stoly na prípravu jedla, ďalekým umiestnením chladničiek  a fritéz, potrebou 

ďalších fritéz vzniká doba čakania pri príprave viacerých jedál. Kuchári sa zbytočne nabehajú 

z jedného miesta na druhé, majú sťaţené podmienky s manipuláciou a pohyb.  U čašníkov sa 

vyskytujú straty času pri príprave prenosiek. Komunikáciu medzi členmi tímu tieţ vidia ako 

bariéru. Zlá komunikácia vedie k omylom a zbytočným chybám.  

 

Pri hodnotení spolupráce medzi smenami navzájom a medzi smenami a majiteľom 

reštaurácie, čašník I. odpovedal, ţe nie je veľmi spokojný. Podľa neho je nedostatok 

príleţitostí na komunikáciu s členmi druhého tímu, kde by si mohli vymeniť skúsenosti, 

vymeniť rady, čo sa dá spraviť ľahšie, lepšie a rýchlejšie. Rovnako je na tom aj spolupráca 

s majiteľom. Čašník dva je taktieţ nespokojný so spoluprácou, či uţ medzi smenami alebo 

s majiteľom. Zhoduje sa v názore čašníka I. Za veľké negatívum povaţujú zavedenie 

kamerového systému, ktorý ich pri výkone práce značne ovplyvňuje.  
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5 NÁVRHY A DOPORUČENIA  PRE DANÝ TÍM 
 

  Na základe prieskumu, ktorý som uskutočnila v Slovenskej reštaurácií som                

dospela k záverom, ktoré mi pomohli k ďalšiemu postupu mojej práce a naplneniu 

vytýčeného cieľa, t.j. eliminácie rozdielov medzi smenami, a tým dospieť k maximálnemu 

uspokojeniu zákazníka.  

 

Z informácií získaných z dotazníkov som zistila značnú spokojnosť zákazníkov tímu I. 

a nespokojnosť zákazníkov tímu II. Nespokojnosť zákazníkov nám môţe vypovedať 

o určitých problémoch pracovania zamestnancov v jednom celku, čiţe tíme.  

 

S jednotlivými pracovníkmi, ako uviedol v rozhovore zamestnávateľ, je spokojný, 

inak by týchto zamestnancov nedrţal v pracovnom pomere, ale vţdy je čo zlepšiť.  

Reštaurácia dosahuje pozitívne výsledky a je výnosná.  Druhý tím spolupracuje veľmi krátko, 

je potrebné získať ešte prax a vzájomnú zohratosť.  

 

V rámci eliminácie rozdielov v jedle by som navrhla zamestnávateľovi, aby sa 

dohodol s kuchármi na ochutnávkach jedla a v prípade zistených rozdielov, rozhodne o tej 

lepšej variante a kuchári pristúpia k vzájomnému priučeniu a zjednoteniu. Pre zlepšenie 

praxe kuchárov by som taktieţ doporučila ich účasť na rôznych veľtrhoch a agrokomplexoch 

zameraných na varenie a spracovanie potravinárskych surovín.  Pre úsporu času pre kuchárov, 

teda aj tím, by som navrhla delegovanie niektorých prác, ako napr. varenie polievok, 

fasovanie tovaru a výdaj jedla na pracovné sily, čím by kuchár získal čas na inú prácu.  

 

V prípade čašníkov by som doporučila, aby zamestnávateľ poveril čašníka I. 

koučovaniu čašníka II., ktorý by mu pomohol pri rozloţení práci pri veľkom návale, aby 

nevznikali zmätky a chyby. Čašník I. má oveľa viac skúseností, ktoré by mohol predať 

svojmu kolegovi, aby vykonával svoju prácu na ešte lepšej úrovni a aby zákazníci nevideli 

rozdiely medzi nimi. Nasmerovaním, povzbudením a kontrolou spolupracovníka sa tak čašník 

II. nebude cítiť aţ pod takým nátlakom a dozorom ako pri koučovaní nadriadeného. 

 

Ako značnú prekáţku spolupráce som pri svojom prieskume spozorovala 

komunikáciu. Komunikácia v tíme je veľmi dôleţitá. Preto by som chcela navrhnúť na 

zlepšenie komunikácie medzi smenami navzájom a medzi smenami a majiteľom konanie 
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pravidelných porád. Na týchto poradách by kaţdý mohol vyjadriť spokojnosť či 

nespokojnosť s prácou, tímom a ďalšími faktormi. Na poradách by si taktieţ mohli vymieňať 

dobré skúsenosti, rady, či predloţiť návrhy na zlepšenia. Predišlo by sa nepríjemným 

záleţitostiam, ako je ohováranie. V prípade, ţe by sa majiteľ stretol s nesmelosťou 

zamestnancov, mohol by zaviesť „skrinku“, kde by hádzali svoje nápady a  problémy 

súvisiace s prácou. Pre celkové vylepšenie a upevnenie pracovných vzťahov by som tieţ  

zaviedla uskutočňovanie nejakých spoločných akcií, napr. vianočné posedenie.  V rámci 

zlepšenia komunikácie medzi smenami by som zaviedla nástenku, kde by si nechávali 

jednotlivé smeny vzájomné odkazy. Odkazy by mali byť zamerané napr. na upozornenie 

porúch, na nedostatok surovín, na potrebu objednania tovaru, či na rôzne zmeny a taktieţ aj 

na mnoţstvo práce, ktorú mali, aby si kuchár vedel spraviť potrebnú prípravu.  

 

Na túto zmenu by som navrhla Demingov kruh tímovej práce zameraný na 

kontinuálne zlepšovanie podľa Kovacsa (2007, s 183), ktorý som uviedla vo svojej práci, viď 

str. 12.  I. Prvým krokom by bolo naplánovanie, čo vlastne chceme zlepšiť.  Podľa môjho 

doporučenia by bolo potrebné zlepšiť komunikáciu medzi smenami, s cieľom predania druhej 

smene maximálne mnoţstvo potrebných informácií.  Na základe preskúmania tohto problému 

som navrhla vytvoriť nástenku s odkazmi, toto riešenie by nebolo ani veľmi nákladné, ani 

náročné. II. Na začiatku mesiaca by sa tento systém predávania informácií zaviedol.  III. Na 

konci mesiaca by mal zamestnávateľ skontrolovať, ako tok informácií medzi zamestnancami 

funguje. IV. V prípade, ţe sa osvedčí, tak by sa to malo stať súčasťou práce tímu.  

 

Ďalšou mojou navrhovanou zmenou by bolo určité prepracovanie interiéru 

kuchyne. Je tam veľmi nevýhodné umiestnenie poličiek s koreninami, ktoré by sa dali 

premiestniť bliţšie k sporákom, a tak by kuchári ušetrili čas pri vynakladaní zbytočného 

pohybu. Taktieţ by sa dali premiestniť úloţné chladiace boxy na mäso a stôl, kde sa obaľuje 

mäso do trojobalu.  Tieto zmeny by majiteľ mohol uskutočniť za minimálne náklady a pri tom 

by ušetril čas práce, a teda aj tímu.  

 

Zákazníci reštaurácie vyjadrili pri dotazovaní nespokojnosť s vzhľadom – úpravou 

obsluhujúceho personálu a s hudbou, ktorá dotvára atmosféru reštaurácie. Odporučila by som 

pre zjednotenie vzhľadu obsluhujúceho personálu zaviesť rovnaké oblečenie v podobe 

ľudového kroja. Nielenţe by sa eliminovali rozdiely, ale bolo by to oţivením a spríjemnením 
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celej reštaurácie. Na dotvorenie atmosféry by som zaviedla miesto zapínania rádia, púšťanie 

na oboch smenách ľudovú hudbu. 
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6 ZÁVER 
 

V mojej bakalárskej práci som sa zaoberala témou Tím a tímová práca, ktorá 

v súčasnej dobe patrí medzi najvýznamnejšie nástroje zvýšenia efektívnosti 

a konkurencieschopnosti. Pre svoju prácu som si zvolila firmu Slovenská reštaurácia, ktorá je, 

ako som uţ uviedla, obľúbeným a vyhľadávaným miestom, nie len pre domácich, vrátane 

mňa, ale aj zahraničných turistov. 

 

Cieľ mojej bakalárskej práce sa naplnil. Výsledkom boli zistené rozdiely medzi dvoma 

tímami Slovenskej reštaurácie. Na základe metodík, ktoré som pouţila, som došla k záveru, 

ţe tím I. je oveľa viac zohratejší, prináša lepšie výsledky, zvyšuje efektivitu, vzájomne si 

pomáha, šetrí čas, náklady a hlavne väčšou mierou prispieva k cieľu firmy v porovnaní 

s tímom II.   

 

Prvou metodikou pouţitou v mojej práci bol reengineering procesu, v ktorom som sa 

snaţila zachytiť priebeh hlavného procesu v Slovenskej reštaurácii a na základe pozorovania 

zistiť, čo by sa dalo zlepšiť, kde je problém, aké rozdiely a faktory bránia k dosahovaniu cieľa 

firmy a  tímovej práci.  Pomocou matice kľúčových činností som zistila, aké role majú 

jednotliví členovia v tíme, ako prispievajú k jeho efektívnosti. Pomocou dotazníka som 

skúmala spokojnosť zákazníkov. Na základe získaných informácií som zistila značné rozdiely 

medzi tímom I. a tímom II., či v jedle, obsluhujúcom personáli a časoch. Z osobného 

rozhovoru som sa dozvedela od zamestnancov, v čom oni vidia prekáţky a bariéry 

dosahovania cieľa a ako sú spokojní so spoluprácou. 

 

Úsilie ovplyvniť cieľ čo najefektívnejšie by malo podporiť hlavný význam tímovej 

práce, aby toto slovné spojenie malo aj nejaký efekt a nebolo len označenie pre skupinu ľudí.  

 

Hlavné poslanie firmy je maximálne uspokojenie zákazníka. Preto je dôleţité, aby 

všetci zákazníci odchádzali spokojní. Odstránenie rozdielov medzi tímom I. a tímom II., má 

preto veľký význam. Obe smeny by mali mať na pamäti staré známe heslo – „náš zákazník, 

náš pán.“  

 

S výsledkami môjho prieskumu som oboznámila aj majiteľa Slovenskej reštaurácie. 

Bola by som rada, keby tieto výsledky pomohli firme prispieť k vyššej efektivite 
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a dosahovaniu cieľa. Takisto by som bola rada, aj v prípade, aby niektoré z mojich návrhov 

a doporučení by spoločnosť prijala a realizovala. 

 

Moja práca mi priniesla rozšírenie obzoru o tíme a tímovej práci. Zistila som, ţe to nie 

je len slovo, je to mnoţstvo faktorov, ktoré sú jeho súčasťou, tvoria ho a ovplyvňujú. 
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ZOZNAM POUŢITÝCH SKRATIEK  
 

BPR –  business process reengeneering 

KFÚ – kritické faktory úspechu 
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                                                                                                                                     Príloha č.1 

Zoznam dodávateľských firiem  
                                                                   

Slovenská reštaurácia, Ul. 1.mája 699, 031 04  Liptovský Mikuláš 

 

Číslo Názov spoločnosti Sídlo firmy 

1. Verex, a. s. Kuzmányho 337, 033 03  Lipt. Mikuláš  

2. NOWACO, Slovakia s. r. o. Piešťanská 2323/73, 935 03  NMnV 

3. Dosza spol. s r. o. Štiavnická cesta 2552, 034 03  Rbk 

4. Pepsi – cola SR s. r. o. Nádraţná 534, 903 03  Malacky 

5. RP Stama Ul. 3. mája 236/7, 052 03  Poprad 

6. Mäso – údeniny Bartánus Ul. 3. mája 23, 033 03  LM 

7. CALIMEROS, s. r. o. M. R. Štefánika 3833/46, 026 03  DK 

8 FRUKTAL s. r. o. Podtatranského 36, 033 03  LM 

9. HSH Eva Halvelandová Dlhý rad 362,  Veľké Záruţlie 

10. KABANOS spol. Jawna Spoldielcow 3, Jablonka 

11. KAUFLAND SR v. o. s.  Trnavská cesta 43/A Demänovská cesta LM 

12. LIDL SR v. o. s. Púchovská 32, 934 43  Nemšová 

13. LOZS s. r. o. Palugyayho 3, 033 03  LM 

14. Mäso údeniny M. Šróba Zuberec 377 

15. METRO Cash a Carry Senecká cesta 3883, Zvolen  

16. MIM systém s. r. o. Vaďovce 336, Trenčín 

17. PRALINKA Helena Harychová Cintorínská 62, 033 03  Okoličné 

18. Slovryb Príbovce 258, hospodárstvo Biely potok 

19. Tvrdošínska Mliekareň Vojtašákova 602, Tvrdošín 

20. Vlaštiak Liptovský Trnovec 356, 032 22 

21. NEXT TRADE Trenčianska 17, 915 01  NMnV 

22. Hydina holding s. r. o. Kuzmányho 1137, LM 031  29 

23. MIPEK s. r. o. Nábreţie A. Stodolu 2062, LM 

24. VZ Topoľčianky s. r. o. Cintorínska 31, Topoľčany 951 93 

25. BILLA s. r. o. Bajkalská 19/A, Bratislava 820  09 

26. DROPPA Ján – pekáreň L. Ondrej 25, LM 032  04 

27. FEGAFROST s. r. o. Tehelná 675/2, Keţmarok 060  01 

28. PERKINS a. s.  Patizánska 3540 – 84, Poprad 

29. Pivnica Radošina s. r. o. Bratislavská 45, Trnava 917  02 

30 Mäsokombinát Hrádok spol. s r. o. Mikušovská cesta 3022, 984  34  Lučenec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                    Príloha č. 2 

 

Dotazník  
 

Dobrý deň, 

 

som študentka 3. ročníka ekonomickej fakulty VŠB-TU  Ostrava a chcela by som Vás 

poprosiť o vyplnenie dotazníku týkajúceho sa Slovenskej reštaurácie. Tento dotazník je úplne 

anonymný a bude pouţitý k spracovaniu mojej bakalárskej práce, kde analyzujem Tímovú 

prácu v reštaurácii.  

Vyplnenie Vám zaberie maximálne 5 minút. Váš názor je pre mňa veľmi dôleţitý. Ak nie je 

pri otázke uvedené inak, prosím, zakrúţkujte 1 z Vami zvolených odpovedí. 

 

Ďakujem za Vás čas! 

 

1. Navštevujete často Slovensku reštauráciu? 

 

a) som stály zákazník 

b) som príleţitostným zákazníkom 

c) som tu prvý krát 

 

2. Odkiaľ ste sa dozvedeli o Slovenskej reštaurácii? 

 

a) náhodne 

b) od známych 

c) od rodiny 

d) z reklamy 

 

3.Ohodnodte spokojnosť s jednotlivými poloţkami: 

(prosím pouţite stupnicu 1- 5 ako v škole, pričom 1 je najlepšie a 5 najhoršie) 

 

Činnosti/sluţba       1 2 3 4 5 

1. JEDLO 

mnoţstvo      

chuť      

výber      

moţnosť zámeny      

vzhľad, úprava jedla      

2. NÁPOJE 

mnoţstvo(dodrţovanie 

noriem) 

     

teplota      

výber      

3. OBSLUHA PERSONÁLU 

ochota      

príjemné vystupovanie      

úsmev      

nekonfliktnosť      



 

chybovosť obsluhy      

4. ČASY 

čakanie na obsluhu      

čakanie na nápoje      

čakanie na jedlo      

čakanie na platbu      

5. PROSTREDIE 

čistota stolov      

čistota WC      

parkovanie      

výzdoba      

 

   

4. čo by ste odporučil/a zlepšiť? 

 

a) prístup obsluhujúceho personálu  

b) zmenu surovín 

c) zlepšiť ponuku jedál 

d) zlepšiť ponuku nápojov 

e) zmenu interiéru reštaurácie 

f) čistotu WC 

g) iné......................................................................... 

                    

5. Pohlavie: 

 

a) muţ 

b) ţena 

 

6. Vek: 

a) menej ako 18 

b) 18-24 

c) 25-34 

d) 35-44 

e) 45-54 

f) nad 55 

 

 

 

 

Dátum odpovede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   



 

                                                                                                                                    Príloha č. 3 

Fotografie zo Slovenskej reštaurácie 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

  



 

 

                                                                                                                                    Príloha č. 4 

Zoznam otázok osobného rozhovoru 

 
1. Ako hodnotíte spoluprácu na jednotlivých smenách? 

2. Aké prekáţky podľa vás bránia k dosahovaniu cieľa tímu? 

3. Ako hodnotíte spoluprácu medzi smenami navzájom a medzi smenami 

a zamestnávateľom? 

 

 

 

 

 

 

 


