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MATERIÁLY ŠKOLITEĽA 
 
MODUL:  PROJEKTOVÝ MANAŽMENT.  PROJEKTOVÝ CYKLUS, 
MONITOROVANIE A HODNOTENIE, FINANČNÉ RIADENIE, 
MEDZIKULTÚRNE ASPEKTY. 
 
TÉMA 9:  MANAŽÉRSKE ŠTÝLY – INŠPIRÁCIE 
 
PRÍRUČKA PRE ŠKOLITEĽOV 
 
DĹŽKA ŠKOLENIA: 240 MINÚT (4 hod) 
 
 

 

Čas Obsah Ako 

10’ Úvod  

Táto téma je zámerne diskutovaná na konci manažérskej schôdze, keď 

už projekt vnímate ako určitú štruktúru, cyklus, súbor úloh, ktoré treba 

vykonať a činností, ktoré treba vykonať, takže už teraz môžete zvážiť, 

aký štýl  projektového manažmentu, ktorý budete zastupovať, 

vyberiete a akým koordinátorom budete. 

Pri riadení partnerských projektov financovaných z prostriedkov 

programu Erasmus Plus prirodzene hľadáme inšpiráciu v manažmente 

ako takom. 

Keď si spomenieme na dobrý manažment, dobré manažérske postupy, 

napadne nám obchodný manažment. 

Štruktúra projektového manažmentu napokon pripomína štruktúru 

medzinárodnej spoločnosti.  Všetky práce riadi projektový koordinátor 

– prezident projektu.  Sú tam miestni koordinátori – riaditelia pre danú 

krajinu a často zodpovední za rôzne oblasti projektu.  Existujú vyrobené 

produkty a tímy pracujúce na ich výrobe.  Sú tu finančníci a technici. 

Samozrejme, čo odlišuje projekt od firmy, je predovšetkým rozpočet na 

prevádzku.  Spoločnosť si v rámci svojho fungovania, vykonávaných 

činností vytvára prevádzkový rozpočet, ktorý je vystavený riziku.  V 

projekte máme „istý“ rozpočet – samozrejme, ako výsledok práce 

Stanovisko školiteľa.  
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vykonanej počas procesu podávania žiadostí.  Nič to ale nemení na tom, 

že tu je na najbližšie 2-3 roky rozpočet.  Mnohé podniky, a nie 

nevyhnutne tie najmenšie, o tom môžu len snívať, väčšinou je už ročný 

rozpočet poriadny úspech. 

Prestaňme si zatiaľ všímať rozdiel spojený s financovaním projektu a 

firmy a potom v rámci relácie preskúmame, ako môžeme túto 

skutočnosť pozitívne využiť v procese nášho projektového 

manažmentu. 

 

Keď sa zamyslíme nad hospodárením, napadá nám aj hospodárenie 

neziskovej organizácie, ktorá si zháňa vlastné prostriedky na 

prevádzku.  Zdá sa, že je to bližšie k riadeniu projektov EÚ ako k 

riadeniu firmy, no – zdá sa – aj najlepšie neziskové organizácie 

odvodzujú vzory a v prístupe k riadeniu sa inšpirujú biznisom. 

Príklad, ktorý pochádza z bezprostredného prostredia autora tohto 

materiálu: dobre riadená verejná stredná škola vo Varšave (predtým 

nižšia, teraz vyššia), s výsledkami v podobe angažovaných učiteľov, 

ktorí dokázali  vytvárať priateľskú atmosféru a pozitívnu motiváciu k 

práci so študentmi, ktorí si dokázali všimnúť individuálne potreby 

študentov a prispôsobiť im svoju prácu, vďaka čomu študenti mohli 

rozvíjať svoj potenciál.  Riaditeľ tejto školy stotožnil školu s firmou: 

rolu riaditeľa s rolou generálneho riaditeľa vnímaného ako lídra a 

inšpirátora a zamestnancov s riaditeľmi oddelení, ktorí majú veľkú 

autonómiu, no zároveň sú povinní pracovať ako tím a sú podporovaní a 

monitorovaní vedúcim. 

30’ Vysvetlenie úlohy: 

Náš projekt už poznáme.  Je dobre navrhnutý, naplánovaný, vieme 

prečo to robíme, pre koho to robíme, aké činnosti robíme, aký je 

produkt. 

Je čas premýšľať o tom, ako budeme projekt riadiť, akým štýlom. 

Prvé cvičenie je určené na pomoc s týmto problémom. 

Úlohou účastníkov je nakresliť štruktúru projektu. 

Zámerne im neukazujeme príklady štruktúr.  Pedagógovia dospelých 

vedia aj intuitívne nakresliť štruktúru, vybavia si rôzne typy štruktúr.  

Jediným vodidlom je použiť nejaké grafické znázornenie a ukázať 

vzťahy medzi prvkami konštrukcie. 

Skupinová práca 

Prezentácia výsledkov 

práce vedúcimi 

skupín.  
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V malej skupine do 6 ľudí môže každý pracovať na tejto úlohe 

individuálne.  V skupine viac ako 6 ľudí sú účastníci rozdelení do 

tímov - dva alebo tri alebo viac. 

Účastníci pracujú 15 minút, potom ďalších 15 minút prezentujú 

výsledky svojej práce. 

V tejto fáze sa operátor k výsledkom práce nevyjadruje.  

30’ Hierarchická organizácia 

Pravdepodobne jeden z účastníkov alebo niektorá zo skupín (ak bolo 

predchádzajúce cvičenie vykonávané v skupinách) nakreslilo 

vertikálnu hierarchickú štruktúru;  a aj keby nie, stojí za to diskutovať 

ako o tradičnej, odvodenej z priemyselnej revolúcie a stále veľmi 

rozšírenej (pre lepšie znázornenie kontrastu s revolučnou, ale možnou 

a existujúcou v mnohých krajinách vrátane Poľska, samosprávna 

štruktúra  ). 

Najlepšie je porozprávať sa s účastníkmi o ich potenciálnych 

skúsenostiach s prácou v takýchto hierarchických organizáciách. 

Vertikálna štruktúra - vlastnosti: 

Najlepšie je uvádzať frázy pomocou hierarchickej štruktúry. 

Nadriadený – podriadený -> nátlaková nadvláda 

Nadriadený – mentee ->  asymetria rolí – hoci založená na partnerstve 

a podpore – zostáva nezmenená. 

Vydávanie príkazov a kontrola. 

Špecialisti a radoví zamestnanci. 

Rozsah činností. 

Systém bonusov, odmien a provízií. 

Konkurencia a konkurenti. 

Finančné stimuly. 

Riziká: nedostatok dôvery, nečestnosť v konkurencii. 

Strata času kvôli sporom, personálnej politike, výrobné chyby 

spôsobené meškaním, nešikovnosť. 

Diskusia 

 

15 min. Spoločnosť vedomostí 

Na základe rovnováhy síl medzi zamestnávateľmi a zamestnancami 

 

Peter F. Drucker, žil v rokoch 1909 - 2005, jeden z najväčších 

metodikov a praktikov manažérstva kvality. 

 

Spoločnosť má znalosti ako hlavný zdroj a úlohou manažéra je 

vytvárať vzťahy. 

 

Tvorca konceptu „znalostnej spoločnosti“ – vedomosti určujú 

profesijnú a spoločenskú pozíciu, najatý zamestnanec prináša 

vedomosti do firmy.  Zamestnávateľ pri zakladaní spoločnosti prispieva 

hmotnými prostriedkami (vlastný príspevok).  Týmto spôsobom sa 

dosiahne pomer síl zamestnávateľ - zamestnanec.   

Prednášková metóda 
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Znalostný podnik – takto definujú obchodnú organizáciu (firmu) 

moderné teórie manažmentu, jediným zdrojom, ktorý sa nedá kúpiť v 

hotovej podobe, sú „firemné znalosti“ – synergia vedomostí a 

zručností všetkých zamestnancov v podniku. 

 

Podľa: Peter M. Senge, MIT: „Schopnosť učiť sa rýchlejšie ako vaši 

konkurenti môže byť jedinou trvalo udržateľnou konkurenčnou 

výhodou.“. 

60’ Zelenomodrá organizácia 

Od manažmentu k samospráve: 

Úvod 

Text na prečítanie - popisy samosprávy z Lalouxovej knihy 

„Reinventing Organizations“.  Navrhujem, aby bola kniha darom pre 

účastníkov. 

Môžete tiež použiť príklady zelenomodrých organizácií popísaných v 

knihe Andrewa Blikla „The doctrine of quality“, ktorú autor bezplatne 

sprístupnil na webovej stránke: 

 

Doktryna jakości_wydanie_II.pdf  

https://www.moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/Doktry

naJako%C5%9Bci_wydanie_II.pdf, rozdział 2.4. 

 

Príklady sú zahrnuté ako príloha k príručke. 

 

Závery z čítania (školiteľ ich zapíše ako slogany na flipchart): 

Neexistujú manažéri v konvenčnom zmysle  existujú vodcovia 

myšlienok a vedomostí, ktorí pôsobia ako mentori. 

Všetci sú odborníkmi vo svojich profesiách. 

Bez ohľadu na to, sú alebo môžu byť trénermi, mentormi, vodcami. 

 Šance: dôvera, zodpovednosť, partnerstvo, spolupráca. 

Práca je vykonávaná usilovne a produktívne, pretože je založená na 

pocite budovania zdroja vlastného šťastia.  Práca a život majú zmysel. 

 

 
 

Frederic Laloux, Reinventing Organizations  

(Polish: Pracować inaczej) 

The idea of a self-managing organisation - called by Laloux teal 

organisation. Organizácia bez manažérov, ale s lídrami. 

Čítanie textov 

účastníkmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusia 
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Nie je založená na demokracii (väčšina robí rozhodnutia, ale chýbajú 

jej kompetencie a znalosti) alebo na štruktúre vedenia (vedúci 

rozhoduje, aj keď mu chýbajú znalosti a kompetencie), ale na 

nasledujúcom základe: „Tvorcovia rozhodnutí sú  tí, ktorí vedia, a 

ostatní im dôverujú."  Podmienka: tí, čo vedia, majú zmysel pre 

zodpovednosť a preto im dôverujeme. 

Laloux opísal 12 takýchto organizácií vrátane 5 neziskových 

organizácií. 

Blikle opísal 6 takýchto organizácií v Poľsku. 

 

Aká je filozofická myšlienka konceptu zelenomodrej organizácie? 

 

Dobrý život je radosť z toho, že sme dosiahli úspech, prinášame dobro 

druhým, využívame svoj talent a sme medzi ľuďmi, ktorým 

dôverujeme. 

 

„Jednotlivec chce dobrý život, práca je súčasťou života, preto chceme, 

aby bola naším aktívom, aby nám dávala zmysel života, aby napĺňala 

našu potrebu kreativity, rozvoja, inovácií. 

Jednotlivec najlepšie funguje v slobode, pocite naplnenia a realizácie 

dôležitého poslania.  Až potom uspokoja svoje prirodzené potreby: 

- kreativita, 

- vynaliezavosť, 

- budovanie sebavedomia, 

Pomáha to pretvárať myslenie o práci zo súťaženia na partnerstvo, od 

vzájomného súperenia k vzájomnej podpore, budovaniu dobrých 

vzťahov a dôvery.“ 

Citované po: 

Doktryna jakości_wydanie_II.pdf  

https://www.moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/Doktry

naJako%C5%9Bci_wydanie_II.pdf 

 

Účastníci majú pred sebou 5 veľkých listov farebného papiera: 

červený, jantárový, oranžový, zelený a modrozelený. 

Na základe materiálov z účastníckej príručky vytvoria na kartách 

popisy zelenomodrej organizácie a pred-zelenomodrých štýlov 

riadenia: 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko školiteľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusia 
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Lalouxov popis „pre-teal“ štýlov riadenia: 

- Červený štýl: "krvavé vedenie založené na strachu: jeden vodca a 

jeden trest - verejne vykonávaný trest smrti. Najdôležitejšou hodnotou 

je absolútna poslušnosť. Typickú červenú reprezentujú pouličné 

gangy. Žiaľ, existujú aj červené firmy, inštitúcie, organizácie  a 

politické strany“. 

 

- Jantárová: "Je veľa vodcov a sú nasadení na úrovniach formalizovanej 

hierarchie. Hlavnou hodnotou je podriadenosť nejakému 

nespochybniteľnému kódexu cti (armáda) alebo etiky (organizácie). 

 

- Oranžová: "hierarchická organizácia, ktorej najdôležitejšou 

hodnotou je efektívnosť, často posväcujúca prostriedky. Organizácia 

funguje ako stroj, v ktorom sú ľudia 'ľudské zdroje' a meradlom ich 

hodnoty je ich užitočnosť pre organizáciu. Mnohé korporácie majú  

túto štruktúru." 

 

- Zelená: "štýl, v ktorom platia demokratické pravidlá rozhodovania a 

najdôležitejšími hodnotami sú rovnosť, sloboda a spravodlivosť. 

Jednotlivec nie je zdroj, ale subjekt hodný záujmu nielen o to, čo 

produkuje, ale aj o to, čo je  Družstvá a družstevné hnutia sú takými 

organizáciami, hoci existujú aj spoločnosti podobného zmýšľania.“ 

 

Tieto štyri typy organizácií možno zhrnúť uvedením ich spoločných 

charakteristík: 

- vertikálna štruktúra riadenia, 

- pevne stanovený rozhodovací proces, 

- ovládanie príkazov a vykonávania, 

- centrálne plánovanie rozpočtu a akčného plánu, 

- motivačné systémy, 

- cieľom práce je materiálny úspech, ktorý zabezpečí dobrý život – „po 

16-tej hodine“, preto existuje dohoda o malých i väčších ústupkoch v 

oblasti dôstojnosti, aby sme si zabezpečili to, čo nás po práci 

uspokojuje. 

 

Samospráva (samoriadenie) 

According to A. Blikle, Doktryna jakości_wydanie_II.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop 

Prezentácie vedúcich 

skupín 
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https://www.moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/Doktry

naJako%C5%9Bci_wydanie_II.pdf 

Tímové rozhodovanie (nikto nerozkazuje, ale riadime sa sami) 

Základné princípy: 

- robíš, čo môžeš 

- robíš, čo potrebuješ 

- ste za to zodpovedný (nikto za vás nezodpovedá) 

- môžete zmeniť, čo robíte, v súlade s predchádzajúcimi pravidlami 

 

Nie je priestor na tresty a ocenenia, previerky, hodnotiace pohovory. 

Rozhodovanie: v rukách tých, ktorí majú vedomosti, s konzultáciou so 

zvyškom tímu. 

Rozpočet: prognóza používaná na prijímanie optimálnych rozhodnutí. 

 

 

 

45’ Modrozelený projekt 

Cieľom úlohy je nájsť konvergenciu medzi zelenomodrou 

organizáciou a projektom strategického partnerstva. 

Účastníci sa odvolávajú na text z materiálov účastníka. 

 

Základné vlastnosti modrozelenej organizácie: 

According to A. Blikle, Doktryna jakości_wydanie_II.pdf  

https://www.moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/Doktry

naJako%C5%9Bci_wydanie_II.pdf 

Kapitola 2.3.2, strana 38: 

„modrozelená organizácia je organizácia ľudí, ktorí sú naplnení vo 

svojich činoch, ktorí: 

- riadia sa hodnotami ako čestnosť, integrita, spravodlivosť – 

hodnotami, ktoré budujú sebadôstojnosť; 

- vybudovať pracovné prostredie založené na rešpekte, dôvere a 

partnerstve, aby bolo benevolentné a podporujúce; 

- pracovať efektívne, a tým poskytovať dobré materiálne pracovné 

podmienky vrátane uspokojivého odmeňovania. 

Dôležitou súčasťou budovania zelenomodrej organizácie je aj 

spoločenská zodpovednosť za seba, organizáciu, miestnu komunitu a 

napokon aj planétu, na ktorej žijeme.“ 

 

Workshop 

Prezentácie vedúcich 

skupín 
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Nástroje na výstavbu takejto organizácie: 

According to A. Blikle, Doktryna jakości_wydanie_II.pdf  

https://www.moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/Doktry

naJako%C5%9Bci_wydanie_II.pdf 

Kapitola 2.3.2, strana 40: 

- dobrá komunikácia, 

- vedenie partnerstva, 

- znalostný manažment založený na procesoch, 

- špecifické nástroje TQM (Total Quality Management). 

Koniec koncov, každá zelenozelená organizácia je iná, rovnako ako dve 

zelenomodré pierka sú odlišné.  

 

10 pravidiel pre vybudovanie modrozelenej organizácie: 

According to A. Blikle, Doktryna jakości_wydanie_II.pdf  

https://www.moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/Doktry

naJako%C5%9Bci_wydanie_II.pdf 

Kapitola 2.3.2, strana 41: 

“1.  Nehľadajte vinníka, aby ste ho potrestali – hľadajte dôvod na jeho 

odstránenie. 

2. Neočakávajte dokonalosť, ktorá sa nedá dosiahnuť - očakávajte 

pokrok, ktorý je vždy možný. 

3. Vyhnite sa konkurencii, ktorá ničí partnerstvo – vytvorte podmienky 

pre spoluprácu. 

4. Nesúďte, lebo to ničí – vážte si, lebo to posilňuje. 

5. Nehovor, čo je zlé – povedz, čo by mohlo byť lepšie. 

6. Nepýtajte sa, čo by ľudia mohli urobiť lepšie – pýtajte sa, čo ich v 

práci trápi. 

7. Nestavajte na kontrole – stavte na dôvere. 

8. Nehovorte, že sa niekto hnevá – povedzte nám, ako sa pri tom cítite. 

9. Neriadiť – vytvárať podmienky pre sebariadenie. 

10. Nebuď supervízor – buď učiteľ, moderátor a žiak.“ 

 

Zabezpečené financovanie v projekte je príležitosťou pre 

zelenomodrý projekt. 

Zabezpečené financovanie v projekte je príležitosťou pre zelenomodrý 

projekt. 

Zisk vo firme môže byť cieľom sám o sebe, takéto firmy väčšinou 

rýchlo vyrastú – ako huby po daždi – a buď sa predajú, alebo padnú. 
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Vo firme s dlhodobou perspektívou života (z rôznych dôvodov: 

hodnota, ktorú predstavuje pre svojich zakladateľov, rodinný podnik), 

slúži zvyšovanie tržieb na zabezpečenie zdrojov pre budúce investície 

 

Čo odmietnuť v projektovom riadení, aby to bolo modrozelené 

riadenie: 

According to A. Blikle, Doktryna jakości_wydanie_II.pdf  

https://www.moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/Doktry

naJako%C5%9Bci_wydanie_II.pdf 

- konkurencia (ničí spoluprácu a partnerstvo), 

- systém trestov a odmien (vedie k vojnovej hre, nie spolupráci), 

- hierarchická štruktúra riadenia (potláča inovácie a kreativitu) 

ZÁVERY zo skupinovej práce: 

- partnerský projekt - manažment bez manažmentu, 

- projektový manažér - líder, vizionár, koordinátor, 

- projektový tím – tím partnerov, odborníkov vo svojich odboroch, 

- žiadna hierarchia – každý podlieha vlastnej organizácii, nezávislosť 

od hierarchie v rámci projektu. 

- finančná nezávislosť (poskytnuté financovanie) podporuje 

partnerstvo, 

- spolupráca, nie súťaž - spoločný cieľ: dosiahnutie cieľov projektu, 

- vzájomné dopĺňanie vedomostí, učenie sa jeden od druhého, 

- spolutvorba ako výsledok spolupráce, synergie a často aj efektu 

pridanej hodnoty. 

 

45’ Modrozelené plnenie projektových úloh 

 

Projektová úloha: 

Zriadenie pracovnej skupiny 

Rozdelenie úlohy na jednotlivé častice 

Priradenie k časticiam úlohy z: 

- Ľudia v závislosti od ich špecializácie, zručností, vedomostí 

- čas, 

- materiály, 

- náradie. 

Vytvorte spôsob komunikácie na synchronizáciu dokončenia úlohy. 

Skupinová diskusia 
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Pozorovanie: V projekte nie sú žiadne úlohy, ktoré by sa vykonávali 

úplne nezávisle, efekt splnenia jednej úlohy ovplyvňuje schopnosť 

vykonať inú úlohu alebo ďalšiu úlohu. 

According to A. Blikle, Doktryna jakości_wydanie_II.pdf  

https://www.moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/Doktry

naJako%C5%9Bci_wydanie_II.pdf 

Fot. 2-3.1 , strana 43: 

 

 

 

Takto sa dá v skratke zhrnúť „učenie“ v hierarchickej štruktúre a 

„učenie“ v sieťovej štruktúre. 

Tu je potrebné zdôrazniť hlavnú myšlienku programu Erasmus Plus 

alebo „celoživotného vzdelávania“, čo bol názov predchádzajúceho 

programu Európskej komisie nahradeného programom Erasmus Plus – 

bol to program celoživotného vzdelávania LLP, ktorý podporuje 

prechod od tradičnej paradigmy ex-  katedrálnej výučby vzájomného 

učenia sa. 

 

Úloha pre účastníkov: 

Nakreslite jednu z projektových úloh modrozeleným spôsobom. 

 

 

Príklad: Vytvorenie školenia PMTC v tomto projekte: 

Kreslenie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinová práca 

Prezentácie 

vedúcimi skupín 

 

Úloha dokončená 

počas online LTT  
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5’ Namiesto zhrnutia: 

Video (4.25 min) 

 

Seth Godin: Lídri zdieľajú vieru – a podporujú heretikov 

 

https://www.managementexchange.com/video/seth-godin-leaders-

share-faith%E2%80%94and-promote-heretics 

 

“Najlepší vodcovia robia zo svojich organizácií útočisko pre heretikov 

tým, že vždy, keď je to možné, pozastavia náboženstvo (pravidlá) a 

zamerajú sa na vieru (hlbší účel).” 

 

Jedna veta na zhrnutie: téma zelenomodrej samosprávy prichádza 

zámerne až po prediskutovaní problematiky projektového manažmentu, 

pretože vlastne prevracia manažment naruby a smeruje k „riadeniu bez 

manažmentu“, ale dokonale vyjadruje, aký je „partnerský projekt“.  “ 

vo svojich najlepších predpokladoch.  

 

 

 


