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Test tímových rolí podľa Belbina1 

Uvedený dotazník spracoval popredný expert na problematiku budovania tímu R. Meredith 
Belbin. Tímovú rolu definuje ako tendenciu špecifickým spôsobom sa správať, zúčastňovať sa 
a byť vo vzájomnom vzťahu s inými.  

Na základe rozsiahleho psychologického testovania batériou osobnostných metód skúmal 
správanie manažérov a manažérok na celom svete a na základe analýzy výsledkov 
identifikoval pôvodne 8, neskôr 9 tímových rolí.  

Uvedený dotazník vám pomôže zistiť, ktorá rola v tíme by bola pre vás najvhodnejšia. 
Obsahuje sedem sekcií označených rímskymi číslicami (I – VII). V každej z nich si vyberte 
z desiatich ponúkaných tie výroky, ktoré vás najlepšie vystihujú. Môžete si vybrať jeden, dva 
alebo aj viac výrokov. Tieto následne ohodnoťte tak, že rozdelíte medzi ne vždy desať bodov. 
Na zaznamenávanie odpovedí použite vyhodnocovací hárok. 

Príklady hodnotenia: 
0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 
2 3 0 0 0 0 0 0 5 0 
4 0 4 2 0 0 0 0 0 0  

I. Čím by som mohol/mohla prispieť, podľa môjho názoru, k práci tímu: 
a) Myslím, že si dokážem rýchlo všimnúť nové príležitosti a včas ich využiť. 
b) Moje názory na všeobecné, ale aj špecifické otázky sú dobre prijímané. 
c) Dokážem dobre spolupracovať s veľmi širokým okruhom ľudí. 
d) Veľmi ľahko a prirodzene prichádzam na nové myšlienky a nápady. 
e) Dokážem motivovať ľudí k činnosti, keď zistím, že môžu niečím cenným prispieť ku 

skupinovým cieľom. 
f) Úlohy, ktoré som prijal/prijala, doťahujem so spoľahlivosťou do konca. 
g) Technické vedomosti a skúsenosti sú mojou hlavnou silnou stránkou. 
h) Vezmem na seba aj dočasnú nepopularitu, ak ide o správnu vec. 
i) Obyčajne som schopný/schopná odhadnúť, či sú myšlienky alebo plány reálne. 
j) Viem bez predsudkov a zaujatosti nájsť rozumné alternatívne riešenia a podložiť ich 

argumentmi. 

II. Ak aj mám nejaké chyby počas tímovej práce, potom sú to: 
a) Iba vtedy sa cítim dobre, pokiaľ má pracovná schôdzka jasnú štruktúru a je dobre 

riadená. 
b) Mám tendenciu hodnotiť aj ľudí, ktorí zastávajú opodstatnené stanovisko, ktorému nebola 

venovaná dostatočná pozornosť. 
c) Odmietam sa vysloviť, pokiaľ prerokovávaná záležitosť nie je z oblasti, ktorú dobre 

poznám. 

                                                           
1 Spracované podľa: ALBERT, A.: Metódy a techniky sebahodnotenia. Bratislava : MPC, 2006. 96 s. ISBN 80-

8052-254-5; BELBIN, R. M.: Management Teams : Why They Succeed or Fail. Oxford : Elsevier Butterworth-

Heinemann, 2004. 224 s. ISBN 0-7506-5910-6 
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d) Mám tendenciu hovoriť príliš veľa, keď sa skupina dostane k novým myšlienkam. 
e) Mám sklon podceňovať svoj vlastný prínos. 
f) Môj objektívny pohľad na veci sťažuje to, aby som sa hneď a s nadšením pripojil ku 

kolegom a kolegyniam. 
g) Niekedy pôsobím ako príliš energický/energická a autoritársky/autoritárska, hlavne keď ide 

o dôležitý problém. 
h) Nerád/nerada sa postavím na čelo tímu, a to asi preto, lebo citlivo reagujem na nálady 

v tíme. 
i) Stáva sa mi, že sa tak nechám uniesť svojimi nápadmi, že nedokážem sledovať udalosti 

prebiehajúce v tíme. 
j) Odmietam sa vyjadrovať k nekomplexným a málo podrobným názorom a návrhom. 

III. Keď spolupracujem na nejakom projekte s inými ľuďmi v tíme: 
a) Mám schopnosť ľudí ovplyvňovať bez toho, aby som ich k niečomu nútil/nútila, 

tlačil/tlačila na nich. 
b) Moja bdelosť mi umožňuje predchádzať omylom a chybám z nepozornosti, ktoré by mohli 

viesť k neúspechu. 
c) Som pripravený/pripravená tlačiť ostatných do činnosti, aby sa na stretnutí nestrácal čas 

a zreteľ na hlavný cieľ. 
d) U mňa môžu rátať s tým, že k práci tímu prispejem originálnymi myšlienkami. 
e) Som vždy pripravený/pripravená podporiť dobrý nápad, ak to poslúži spoločným záujmom. 
f) Každý si môže byť istý, že zostanem sám/sama sebou. 
g) Nadšene hľadám najnovšie nápady a výsledky. 
h) Verím, že ostatní oceňujú moju schopnosť úsudku a zmysel pre profesionalitu. 
i) Verím, že moja schopnosť rozhodovať môže prispieť k správnym rozhodnutiam. 
j) Môže sa so mnou počítať v tom, že viem posúdiť vhodnú organizovanosť podstatných 

úloh. 

IV. Môj vzťah k práci tímu: 
a) Snažím sa lepšie spoznať svojich kolegov a kolegyne ich pozorovaním. 
b) Prispievam tam, kde viem, o čom hovorím. 
c) Nemám problém hádať sa s ostatnými pre názorové rozdiely, aj keď som v menšine.  
d) Obyčajne nájdem dosť argumentov na vyvrátenie nezmyselných návrhov. 
e) Dokážem uviesť veci do chodu, keď je potrebné začať realizovať plán. 
f) Mám tendenciu vyhýbať sa zaužívaným postupom a prichádzať s niečím nečakaným. 
g) Snažím sa vniesť náznak dokonalosti do každej tímovej práce, na ktorej sa podieľam. 
h) Dokážem zaistiť a využiť kontakty z vonkajšieho prostredia. 
i) Zaujímajú ma sociálne stránky pracovných vzťahov. 
j) Pri rozhodovaní mám záujem vypočuť si názory všetkých. 

V. Pri plnení tímovej úlohy budem pokojný/pokojná, lebo:  
a) Rád/rada analyzujem situácie a zvažujem možné alternatívy. 
b) Zaujíma ma nachádzanie praktických riešení problémov. 
c) Mám rád/rada pocit, že prispievam k vytváraniu dobrých pracovných vzťahov. 
d) Viem výrazne ovplyvniť rozhodnutia. 
e) Mám príležitosť stretávať sa s ľuďmi, ktorí vedia nachádzať nové riešenia. 
f) Dokážem presvedčiť ľudí, aby sa dohodli na potrebných úlohách. 
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g) Cítim sa vo svojom živle, keď sa môžem plne venovať nejakej úlohe. 
h) Mám rád/rada príležitosti, ktoré rozširujú môj rozhľad. 
i) Mám pocit, že veľmi vhodne využívam svoju kvalifikáciu a prax. 
j) Práca je pre mňa príležitosťou na sebarealizáciu. 

VI. Ak by som stál/stála pred ťažkou úlohou, ktorú je potrebné vyriešiť za určitý 
čas a so skoro neznámym kolektívom ľudí, potom: 
a) Zvyčajne som úspešný/úspešná bez ohľadu na okolnosti. 
b) Najprv by som sa snažil/snažila prečítať a zistiť o probléme toľko, koľko je vhodné.  
c) Snažil/snažila by som sa nájsť vlastné riešenie a potom ho sprostredkovať skupine. 
d) Bol/bola by som ochotný/ochotná pracovať s človekom, ktorý prejavuje najpozitívnejší 

prístup. 
e) Znížil/znížila by som náročnosť úlohy tým, že každému by som dal/dala menšiu úlohu, 

ktorá sa k nemu najviac hodí.  
f) Mám vrodenú schopnosť docieliť, aby sme úlohy splnili v požadovaných termínoch. 
g) Verím, že by som zostal/zostala pokojný/pokojná a udržal/udržala si schopnosť logicky 

a jasne myslieť. 
h) Napriek súreniu a tlaku by som mal/mala na zreteli cieľ. 
i) Bol/bola by som pripravený/pripravená prevziať vedenie, ak by som mal/mala pocit, že tím 

nenapreduje.  
j) Inicioval/iniciovala by som diskusiu na stimuláciu, vyvolanie nových nápadov a oživenie 

práce tímu. 

VII. Počas tímovej práce by so mnou mohli byť tieto problémy: 
a) Mám sklon prejavovať netrpezlivosť s tými, ktorí obmedzujú napredovanie tímu. 
b) Niektorí ma môžu kritizovať za to, že som príliš analytický/analytická a nie veľmi 

citlivý/citlivá. 
c) Moja potreba uistiť sa, že práca je urobená dobre, môže byť prekážkou napredovania. 
d) Ľahko sa začnem nudiť a počítam s tým, že jeden alebo dvaja členovia tímu pozdvihnú 

moju náladu.  
e) Nepustím sa do práce, ak konkrétne ciele nie sú jasne definované. 
f) Niekedy sa mi nedarí vysvetľovať a objasňovať zložité myšlienky, ktoré mi prídu na um. 
g) Som si vedomý/vedomá toho, že požadujem od ostatných veci, ktoré sám/sama 

nedokážem urobiť. 
h) Myslím, že ostatní mi nechávajú priestor, aby som sa vyjadril/vyjadrila. 
i) Inklinujem k pocitom, že strácame čas a sám/sama by som to urobil/urobila lepšie. 
j) Nerád/nerada interpretujem svoj názor, ak narazím na reálny odpor. 
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Vyhodnocovací hárok 

Bodovacia tabuľka 

Časť I. II. III. IV. V. VI. VII. 

 

a)  a)  a)  a)  a)  a)  a)  

b)  b)  b)  b)  b)  b)  b)  

c)  c)  c)  c)  c)  c)  c)  

d)  d)  d)  d)  d)  d)  d)  

e)  e)  e)  e)  e)  e)  e)  

f)  f)  f)  f)  f)  f)  f)  

g)  g)  g)  g)  g)  g)  g)  

h)  h)  h)  h)  h)  h)  h)  

i)  i)  i)  i)  i)  i)  i)  

j)  j)  j)  j)  j)  j)  j)  

 
 
 
Interpretácia výsledkov 

Časť body príslušnej odpovede 

I. 1d)  1a)  1e)  1h)  1j)  1c)  1i)  1f)  1g)  1b)  

II. 2i)  2d)  2b)  2g)  2f)  2h)  2a)  2j)  2c)  2e)  

III. 3d)  3g)  3a)  3c)  3i)  3e)  3j)  3b)  3h)  3f)  

IV. 4f)  4h)  4j)  4c)  4d)  4a)  4e)  4g)  4b)  4i)  

V. 5h)  5e)  5f)  5d)  5a)  5c)  5b)  5g)  5i)  5j)  

VI. 6c)  6j)  6e)  6i)  6g)  6d)  6h)  6f)  6b)  6a)  

VII. 7f)  7d)  7g)  7a)  7b)  7j)  7e)  7c)  7i)  7h)  

Suma           

Rola IN VZ KO FO VY TP RE DO SP NB 

FO + RE + DO = na konanie orientované roly 
KO + TP + VZ = na ľudí orientované roly 

IN + VY + SP = intelektuálne roly


