
Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu:  Kód predmetu: Budovanie a rozvoj tímov (PV) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
2 hod. / týždeň, prezenčná forma, predmet povinne voliteľný   

Počet kreditov: 3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: Organizačná a pracovná psychológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Úlohy počas semestra (celkove 35%) 

1.      Práca s citáciami (0-10b.).   

2.      Prezentácia seminárnej práce na zvolenú tému (0-10 b.) 

3.      Písomné spracovanie seminárnej práce na zvolenú tému (0-25 b.) 

V skúškovom období: Vedomostný test (65%): 

Do záverečného hodnotenia sa zaráta hodnotenie zo všetkých úloh počas semestra (35%) a hodnotenie z 

vedomostného testu (65%). 

Hodnotiaca stupnica 

A 100-93%       B 92-86%        C 85-79%        D78-72% E 71-65%        FX 64 a menej % 

Výsledky vzdelávania: 

Ozrejmiť a vysvetliť základné princípy práce s tímom v manažérskej praxi očami psychológa. Ukázať 

študentom praktické cvičenia a metódy uplatňované v pracovnom sektore aplikované na prípadových štúdiách. 

Študenti získajú praktické skúsenosti o aktuálnych postupoch pri budovaní tímov v pracovnej sfére. Na základe 

získaných vedomostí a praktických cvičení dokážu popisovať, identifikovať využívať a rovnako kreovať 

základné tímové procesy a zvyšovať ich kvalitu pre podporu výkonnosti. Študenti vedia prakticky realizovať 

metódy budovania tímov. Zároveň vedia hodnotiť kvalitu tímov a tím sa stávajú plnohodnotnými HR business 

partnermi manažmentu v oblasti kvality tímov na pracovisku. 

Stručná osnova predmetu:  
1. História tímovej oblasti – tím vs. skupina 

2. Základné atribúty budovania tímov v praxi 

3. Techniky na diagnostiku tímu a následný rozvoj 

4. Prípadové štúdie a dilemy – manažérske a pracovné tímy 

5. Aktivity na budovanie tímu: Tímové učenie I. 

6. Aktivity na budovanie tímu: Tímové učenie II. 
7. Špeciálne a doplnkové metódy rozvoja tímovej dynamiky 

Odporúčaná literatúra:  
Armstrong, M. (2007): Řízení lidských zdroju. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 

Bajzíková,Ľ. a kol. (2004): Manažment ľudských zdrojov. Bratislava: Univerzita Komenského, 

Rudy, J.(2013): Manažment a organizačné správanie, MV-Wissenschaft 

Alexy,J. (2004): Manažment ľudkských zdrojov a organizačné správanie, Iris 

Dale, M. (2007). Vybíráme zaměstnance –Základní znalosti personalisty, Brno :Computer Press, 2007 

Evangelu, J. E. (2013) Rozvoj amotivace zaměstnancu vmalé astřední firmě. Ostrava : Key Publishing, 

Tomanová Čergeťová, I. (2020). Psychológia práce. Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 



Hodnotenie predmetov: štandardne – podľa stupnice A až FX 

Celkový počet hodnotených študentov: nie je, ide o nový predmet       

Vyučujúci: PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD. LL.M. 

Dátum poslednej zmeny: 30. 06. 2021 

Schválil:               prof. PhDr. Alojz Nociar,  CSc. 

 

 


