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7. Zlepšenie tvojích facilitátorských zručností 

Zhrnutie: Facilitátor vytvára štruktúru, aby tím fungoval efektívne. Zabezpečuje, aby takáto štruktúra 

fungovala a odstraňuje prekážky, ktoré by jej bránili v napredovaní. Facilitátor tiež rieši konflikty, ktoré 

možu kedykoľvek nastať, keď dvaja alebo viacerí ľudia spolupracujú. Dobré facilitátorske a mediátorské 

zručnosti môžu pomôcť celej skupine dosiahnuť spoločnú dohodu. 

Ciele: 

• Zisti svoje schopnosti v oblasti facilitácie tímu. 
• Urči si stratégie facilitácie. 
• Praktizuj tieto zručnosti v rôznych rolách na stretnutiach Toastmasters. 

 
Facilitátor je jedna z rolí, ktoré vedúci v tíme zastáva. Jednoduché spojenie ľudí do skupiny v 
očakávaní, že budú pracovať aby dosiahli jediný cieľ, nie je dostačujúce. Facilitátor zakladá 
štruktúru aby tím fungoval efektívne, zabezpečuje aby štruktúra fungovala efektívne a odstraňuje 
prekážky, ktoré by jej bránili v napredovaní. 
 
Dajme tomu, že tím nestihol dôležitý termín a vyzerá to tak, že nikto nevie prečo. Tvoja rola ako 
facilitátor vyžaduje, aby si zhromaždil tím a aby ste prebrali danú situáciu a dosiahli konsenzus. Ty 
vedieš diskusiu, umožňuješ ostatným, aby mohli prezentovať svoj názor. Došlo k nedorozumeniu 
medzi jednotlivými členmi tímu? Chýbali určité informácie? Stalo sa, že dodávateľ nedodal produkt? 
Cez tvoje otázky a moderovanie diskusie umožníš zistiť tímu, kde nastal problém a vyriešiť ho. 
 
Aké dobré sú tvoje facilitátorské zručnosti? 

Odpovedz na nasledujúce otázky, aby si zistil svoje súčasné schopnosti vo facilitovaní. Keď dokončíš 
tento projekt, zopakuj si nasledujúci test, aby si videl, ako sa zlepšuješ. 
 
Pred/po projekte – (3)vždy/(2)niekedy/(1)nikdy 

 
___/___    Nehovorím členom tímu, čo majú spraviť a ako to majú spraviť. 
___/___    Povzbudzujem ostatných členov tímu, aby komunikovali medzi sebou. 
___/___    Povzbudzujem ostatných členov tímu, aby komunikovali so mnou. 
___/___    Pýtam sa, aby som si vyjasnil informácie. 
___/___    Napomáham tímu, aby sa sústredil na svoje ciele. 
___/___    Povzbudzujem tím, aby si vyriešil svoje vlastné problémy 
___/___    Ostávam neutrálny a nesnažím sa ovplyvniť snahu skupiny. 
___/___    Keď sa objaví nesúhlas uistím sa, že všetky strany  majú možnosť vyjadriť svoj názor. 
 
Hodnotenie: Sčítaj zakrúžkované čísla. Ak je tvoje skóre 22-24 bodov, gratulujem! Máš skvelé 

facilitátorské zručnosti. Ak je tvoje skóre 17-21 bodov tvoje zručnosti si vyžadujú pozornosť. Ak je tvoje 

skóre 16 bodov alebo menej, prišiel čas zlepšiť svoje zručnosti. 
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Zodpovednosti facilitátora 

Facilitátor tím podporuje a povzbudzuje, aby prevzal zodpovednosť za konanie, ktoré súvisí s jeho 
prácou. Facilitátor toho docieli nasledovne: 

• Vyjasňuje úlohy 
• Definuje role pre členov tímu 
• Plánuje projekty 
• Robí rozhodnutia 
• Plánuje stretnutia 
• Učí tím, ako lepšie spolupracovať 
• Identifikuje procesy 
• Rieši konflikty 
• Interpretuje informácie 

Identifikácia procesov je dôležitá. Facilitátor pomáha tímu určiť, ako sa budú robiť rozhodnutia, ako 
sa budú riešiť konflikty, a ako budú členovia tímu komunikovať medzi sebou a ako budú 
komunikovať s tebou ako lídrom. 
 
Výzva facilitátora spočíva v tom, že keď pracuje so skupinou, musí byť neutrálny. Facilitátori by 
nemali vyjadriť osobný názor alebo odhaliť predpojatosť. Ani keby to malo ovplyvniť tímové úsilie. 
Jednoducho sa sústreďujú na procesy a metódy, ktoré tím používa pri svojej práci. Ak by povedali 
tímu čo robiť, ako to robiť a kedy to robiť, tím by sa nenaučil fungovať samostatne. Facilitátor má 
skúsenosť s prácou s ľuďmi a chápe ľudskú podstatu a dynamiku skupiny. Proces facilitovania 
zahŕňa: 

• Pozorovanie. Sledovať, ako tím spolupracuje. Dávať pozor na problémy, ktoré sa môžu 
vyskytnúť a ktoré si tím zatiaľ neuvedomuje. Ako tím rieši konflikt? 

• Počúvanie. Počúvať, ako členovia tímu komunikujú medzi sebou a ako sa rozprávajú s 
tebou. Zdieľajú svoje myšlienky otvorene? Dokážu komunikovať napriek rozdielom medzi 
sebou? 

• Pýtanie sa. Niekedy dobre položené otázka umožní tímu pochopiť skutočný problém a nájsť 
jeho riešenie. 

• Udržiavanie smerovania tímu na cieľ. Niekedy tím môže zísť zo správnej cesty k cieľu. 
Facilitátor môže pomôcť tímu, aby videl ďalej, ako je súčastná situácia a ohodnotiť, či to 
zapadá do smerovania, ktorým by sa mal tím uberať v ceste za svojím cieľom. 

Riešenie konfliktov 

Keď dvaja alebo viacerý ľudia musia spolupracovať, je pravdepodobné že nastane konflikt. Konflikt 
nie je nevyhnutne zlá vec. V prípade, že je spozorovaný a riešený, často vedie k pozitívnym zmenám, 
zvýšeniu produktivity, lepším rozhodnutiam, k inováciám a stmeleniu tímu. Ale konflikt, ktorý sa 
nerieši, môže viesť k slabej produktivite, nízkej morálke, nedôvere a k zlyhaniu. Ak vyzerá, že tvoj 
tím nie je schopný vyriešiť konflikt, použi svoje facilitátorské schopnosti k dosiahnutiu cieľa. 
 

1. Vypočuj si všetky strany. Jednotlivý členovia tímu sa striedajú v prezentovaní svojich 
názorov na situáciu. Vypočuj si ich, prejdi si s nimi, ako tento konflikt zasahuje do ich práce a 
ako vzďaľuje tím od dosiahnutia cieľa. Pred tým než začneš, nezabúdaj na určenie pravidiel 
– neprerušovať toho kto hovorí, nezvyšovať hlas, nepoužívať hanlivé slová. 

2. Identifikuj oblasti, na ktoré máte rovnaký názor. Všetky strany nájdu a prediskutujú 
oblasti s ktorými súhlasia, ako sú spoločné ciele, záujmy a hodnoty. 

3. Identifikuj hlavné oblasti, v ktorých sa jednotlivé názory líšia. Identifikuj oblasti, v 
ktorých sú kľúčové nezhody medzi členmi tímu a prediskutuj ich, aby si našiel skutočný 
problém. 
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4. Hľadaj riešenia. Všetky strany pracujú spolu, aby vypracovali list možných riešení. 
5. Dosiahnutie konsenzu. Všetky strany si spolu prejdú list možných riešení, ohodnotia každé 

a vyberú najlepšie. 

Otvorená komunikácia je dôležitá pri akomkoľvek úsilí o riešenie konfliktu. Umožni členom tímu 
vyjadriť ich pohľad na vec. Udržuj rešpekt, empatiu, starostlivosť a neutrálny prístup ku každému. 
Buď dobrý poslucháč. Umožni ostatným hovoriť bez prerušenia. Potvrď si s nimi, čo hovoria a 
zopakuj si hlavné body, aby si predišiel nedorozumeniu a uisti sa, že počúvajú. Pýtaj sa otázky, ak je 
to potrebné. Nenechaj, aby sa diskusia zmenila na vzájomné obviňovanie alebo nebodaj do debaty, 
kto má pravdu a kto nie. Minulosť by sa nemala vynášať. Obmedz diskusiu na používanie faktov a na 
to, čo sa deje v súčasnej situácii. Keď je problém definovaný, pomôž skupine zamerať sa na riešenie. 

Konsenzus 

Dohodnúť sa v skupine môže byť niekedy výzva. Účastníci majú vždy rôzne záujmy a postoje. Výzva 
akejkoľvek diskusie, v ktorej sa rieši problém, spočíva v tom, aby každý mal možnosť vyjadriť svoje 
názory a obavy. Druhá výzva je tiež urobiť rozhodnutie, ktoré bude podporovať celá skupina. Veľa 
ľudí považuje dosiahnutie rozhodnutia konsenzom za jednu z najlepších možností. Táto metóda má 
niekoľko výhod: 

1. Lepšie rozhodnutia. Názory každého člena sa berú do úvahy, čo znamená, že rozhodnutie 
bude vysokej kvality. 

2. Lepšia spolupráca. Účastníci musia spolupracovať. 
3. Lepšia podpora. Pretože účastníci majú možnosť prezentovať svoje názory a sú si vedomí, 

že ostatní chápu ich pozíciu, sú ochotní konsenzus viac akceptovať a podporiť. 

Rozhodnutie, ktorým sa dosiahne konsenzus je akceptované každým účastníkom, hoci to 
neznamená, že ho aj každý preferuje. Je to jednoducho najlepšie riešenie, ktoré skupina môže 
dosiahnuť. Je to tiež jedno z tých rozhodnutí, s ktorými nikto zo skupiny zásadne nesúhlasí. Tvorba 
rozhodnutia konsenzom si vyžaduje viac času ako iné rozhodovacie procesy. Tiež vyžaduje 
facilitátora, ktorý je dobrý v počúvaní, sondovaní, vyjasňovaní a manažovaní nesúhlasných postojov. 

Tvorba konsenzu 

Proces tvorby konsenzu začína nasledovne: 
1. Určenie problému. Facilitátor odprezentuje problém, otázku, alebo návrh skupine a 

účastníci majú možnosť pýtať sa, napr.: „Miesto, kde sa stretávame už nie je dostupné, musíme 
nájsť nové. Máme niekoľko iných priestorov, ale žiadne z nich neposkytuje rovnaké podmienky, 
aké sme mali na súčasnom mieste. Zišli sme sa tu, aby sme prediskutovali možnosti a rozhodli 
sa, čo by bolo najlepšie pre náš klub. Máte k tomu otázky?“ 

2. Určovať proces, ktorým sa skupina snaží dosiahnuť konsenzus. „Najskôr uvediem 
možnosti a následné si ku každej prejdeme výhody a nevýhody. Nakoniec sa rozhodneme, ktorá 
je najlepšia.“ 

3. Otvorená diskusia. Facilitátor povzbudzuje účastníkov, aby sa podelili o svoje názor, idey a 
pripomienky. 

4. Identifikovanie priorít. Diskusia sa môže uberať rôznymi smermi, pričom niektoré z nich 
nemusia byť dôležité. Skupina má prioritizovať body a zamerať sa na najdôležitejšie. “Dom 
kultúry zatvára o 19:00 hod. a naše stretnutie končí o 19.30 hod.. Ak chceme mať stretnutie na 
tomto mieste, musíme zmeniť čas, kedy sa stretnutie koná. Aký dôležitý je čas stretnutia pre 
našich členov?“ 

5. Identifikuje body, s ktorými všetci súhlasia. Nájdi oblasti na ktorých sa všetci zhodujú. 
„Zatiaľ sme sa zhodli na tom, že pre nás všetkých je dôležité, aby miesto kde sa stretávame bolo 
dostupné.“ 
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6. Identifikuj oblasti kde vznikajú obavy. Požiadaj účastníkov, aby predniesli svoje 
námietky. „Elizabeth znepokojuje málo parkovacích miest blízko administratívnej budovy 
Lemle.“ 

7. Pýtanie sa na alternatívne riešenie alebo zmenu návrhu. „Napadajú vás ďalšie miesta, 
ktoré by boli ideálne pre naše stretnutia?“ 

8. Diskutovanie o alternatívach alebo zmenách a opätovné identifikovanie oblastí 
zhody. Opakuj tento krok, pokiaľ je potrebný. „Lin Ho uviedla že verejná knižnica na Hlavnej 
ulici má konferenčnú miestnosť. Čo si o tom myslíte?“ 

9. Keď všetko nasvedčuje tomu, že väčšina námietok bola zodpovedaná, vyzývaj ku 
konsenzu. Ak nikto nepredniesol žiadne obavy alebo námietky, skupina dosiahla 
konsenzus. „Vyzerá to tak, že dom kultúry najlepšie plní naše potreby pre organizovanie 
stretnutia“. 

Na konci diskusie by mali členovia tímu schopný úprimne vyhlásiť že: 
• Mali možnosť povedať svoje názory. 
• Veria, že skupina pochopila ich názory. 
• Podporujú rozhodnutie skupiny. 

Vyskúšaj si to v klube 

Toastmasters klub ponúka možnosť zlepšovať a praktizovať facilitátorské zručnosti. Nasledujúce 
role zahŕňajú facilitáciu: 

• Moderátor večera. Medzi hlavné úlohy moderátora večera patrí facilitovanie programu 
počas celého stretnutia, koordinovanie, vedenie stretnutia a vystupovanie v roli hostiteľa. 

• Súhrnný hodnotiteľ. Súhrnný hodnotiteľ hodnotí všetko, čo sa stalo počas stretnutia, 
komentuje oblasti, kde je potenciál na zlepšenie, veci ktoré boli urobené dobre a zlepšenia, 
ktoré môžu byť spravené na ďalšom stretnutí. Súhrnný hodnotiteľ facilituje tím 
hodnotiteľov, zahrňujúci hodnotiteľov jednotlivých prejavov, časomerača, jazykového 
korektora a zberateľa slovnej vaty. 

• Moderátor improvizácií. Moderátor improvizácií facilituje program improvizovaných 
prejavov, dáva otázku každému účastníkovi a balansuje medzi časom, ktorý je stanovený na 
improvizované reči s počtom respondentov a množstvom času, ktorí každý z nich použije na 
svoju otázku. 

• Privítanie hostí na stretnutí klubu. To, či sa hosť rozhodne vstúpiť do klubu, často závisí 
od toho, ako je s ním zaobchádzané. Privítavanie hostí je skvelá príležitosť praktizovať 
facilitátorské zručnosti. Napríklad, keď prezentuješ, ako klub funguje a vysvetľuješ role 
jednotlivých členov. 

Tvoja úloha 

Zlepši a praktizuj svoje facilitátorské zručnosti zapojením sa do akejkoľvek z týchto rolí na 
niekoľkých stretnutiach. Viac informácií o príprave na každú z týchto roli nájdeš v prílohe manuálu. 
Požiadaj svojho viceprezidenta pre vzdelávanie, aby ti určil hodnotiteľa pre každú z týchto rolí. 
Hodnotiteľ ťa bude pozorovať a dá ti spätnú väzbu na tvoje vodcovské schopnosti, ktorú si použil a 
napíše ti pripomienky do hodnotiteľskej príručky, ktorá je na konci tohto projektu. Môžeš mať 
rôzneho hodnotiteľa pre každú z týchto rolí. Spýtaj sa tiež svojho viceprezidenta pre vzdelávanie, či 
ti hodnotiteľ dá ústne hodnotenie počas stretnutia. Niektoré kluby nie sú schopné poskytnúť miesto 
pre ústne hodnotenie projektov zameraných na vedenie ľudí počas stretnutia. Ak je to tvoj prípad a 
ty by si chcel ústne hodnotenie, požiadaj svojho hodnotiteľa, aby sa s tebou stretol po stretnutí a 
poskytol ti takéto hodnotenie. 
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Poznámka. Ak budeš mať dve alebo viac z týchto rolí počas jedného stretnutia (napr. Moderátor 

improvizácií a Privítanie hostí na stretnutí klubu), iba jedna z týchto rolí môže byť použitá, aby pokryla 

požiadavky projektu. Ostatné role nemôžu byť zároveň použité na pokrytie požiadaviek z ostatných 

projektov. Aby sa predišlo zaťažovaniu klubu a jeho členov, na jednom stretnutí môže byť hodnotená iba 

jedna tvoja rola zameraná na vedenie ľudí. Niektoré role na stretnutí spĺňajú podmienky pre rôzne 

projekty. Napríklad, projekty 2, 3, 5, 7, 8 a 10 ti dajú možnosť vykonávať rolu súhrnného hodnotiteľa. Ak 

rolu súhrnného hodnotiteľa vykonáš raz, splníš tým požiadavky iba pre jeden z týchto projektov, nie pre 

všetky z nich. Aby si dostal kredit pre všetkých šesť projektov, vyžaduje sa, aby si vykonával rolu 

súhrnného hodnotiteľa šesťkrát. Keď budeš mať ukončené dve role z tohto projektu, uisti sa, že si vyplnil 

„Záznam o dokončených projektoch“ v prílohe. 
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Príručka pre hodnotenie projektu 

Zlepšovanie tvojich facilitátorskych zručností 

Poznámka pre hodnotiteľa: Vodca praktizuje svoje facilitátorske zručnosti pri vykonaní ktorýchkoľvek 

dvoch úloh na stretnutí z nasledujúcich štyroch. Prečítaj si prosím pozorne tento projekt pred stretnutím. 

Následne odpovedz na otázky nižšie týkajúce sa role, ktorú líder vykonáva a poskytni mu komentár alebo 

špecifické odporúčania. Pretože niektoré činnosti líder vykonáva mimo klubového stretnutia nemôžeš ich 

pozorovať. Môžeš sa však s vodcom porozprávať, aby si dostal informácie, ktoré potrebuješ na 

zodpovedanie otázok nižšie. 

Moderátor večera 

Hodnotiteľ ______________________________________________________________ Dátum ___________________________ 
 

• Ako efektívne vodca viedol stretnutie? (podľa programu) 
 
 

• Vykryl vodca prerušenia a ak to bolo nevyhnutné, pýtal sa otázky a opakoval kľúčové body, 
aby zabezpečil pochopenie? 

 
 

• Čo mohol vodca spraviť lepšie pre priebeh stretnutia? 
 
 

• Čo spravil vodca dobre preto, aby stretnutie prebehlo hladko? 
 
 
 
Súhrnný hodnotiteľ 

Hodnotiteľ ______________________________________________________________ Dátum ___________________________ 
 

• Vysvetlil súhrnný hodnotiteľ krátkym príhovorom počas stretnutia, primerane svoju úlohu, 
techniky a výhody hodnotenia, aby uľahčil pochopenie jeho významu hosťom? 
 
 

• Ako efektívne vodca koordinoval a facilitoval reporty hodnotiaceho tímu, zahŕňajúceho 
hodnotiteľov prejavov, časomerača, jazykového korektora a zberateľa slovnej vaty? 

 
 

• Čo mohol vodca urobiť inak, aby facilitoval efektívnejšie? 
 
 

• Čo urobil vodca dobre ako facilitátor? 
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Moderátor improvizácií 

Hodnotiteľ ______________________________________________________________ Dátum ___________________________ 
 

• Vysvetlil vodcov krátky príhovor počas stretnutia adekvátne jeho úlohu a výhody 
improvizovaných prejavov, aby uľahčil pochopenie hostí? 

 
 

• Ako efektívne vodca facilitoval časť stretnutia „Improvizácie“? 
 
 

• Bol vodca schopný naplánovať „Improvizácie“ tak, aby sa ich v danom čase zúčastnilo čo 
najviac ľudí? 

 
 

• Čo mohol spraviť vodca inak, aby lepšie facilitoval „Improvizácie“ 
 
 

• Čo vodca spravil špeciálne dobre, aby facilitoval „Improvizácie“? 
 

 

Privítanie hostí na stretnutí klubu 

Hodnotiteľ ______________________________________________________________ Dátum ___________________________ 
 

• Ako efektívne vodca vítal hostí, predstavil seba a ako efektívne predstavil hostí ostatným 
členom? 

 
 

• Vysvetlil vodca vhodne rôzne časti stretnutia, rôzne role členov a účel každej z nich, aby 
pomohol hosťovi pochopiť stretnutie? 

 
 

• Čo mohol vodca spraviť inak, aby sa hostia cítili vítaní a/alebo lepšie pochopili program 
Toastmasters? 

 
 

• Čo vodca spravil dobre, aby hostia pochopili program Toastmasters a aby sa cítili vítaní? 
 


