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Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který nabízí komplexní pohled na individuální pracovní styl a
to jak z hlediska hlavních pracovních charakteristik a preferencí, tak z pohledu kladeného důrazu na jednotlivé fáze pracovní činnosti.

Dotazník nemá optimální výsledek. Žádný výsledek tak není ani pozitivní, ani negativní, lepší či horší. Výsledek odráží individuální pracovní profil,
poukazuje na jeho hlavní specifika a přednosti a upozorňuje na možná úskalí a rizika spolu s doporučeními pro rozvoj. Každý profil je legitimní a
funkční v určitém prostředí, týmu, kontextu či na určité pozici apod. Proto je užitečné výsledky interpretovat vždy s ohledem na situaci, profesi, roli
a smysl využití a nebrat je dogmaticky, ale jako cený podklad pro rozhodování či prohloubení sebenáhledu a sebepoznání a podpůrný nástroj v
rozvoji.

KONTROLNÍ ŠKÁLY
Platnost výsledků do jisté míry závisí na přístupu posuzovaného k vyplňování dotazníků – proto jsou v dotazníku zařazeny kontrolní škály, které
upozorňují na možné zkreslení výsledků a to zejména v situaci, kdy je konzistence odpovědí nízká a tendence ke stylizaci, tedy volit více sociálně
žádoucí odpovědi, vysoká.

KONZISTENCE ODPOVĚDÍ: přiměřená konzistence dat

TENDENCE KE STYLIZACI: přiměřená otevřenost odpovědí
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vyhraněné výsledky jsou barevně podbarveny:  PRACOVNÍ STYL
Graf níže přináší informace o individuálním pracovním stylu. Vypovídá o tom, jakým způsobem člověk rád pracuje, k jakému stylu práce se přiklání
a současně nese informace o tom, kde jsou jeho hlavní přednosti a jaké výsledky práce od něho můžeme očekávat. Tyto pracovní charakteristiky
by měly být relativně trvalé v čase a to zejména ty, které jsou výrazněji profilované.

Je přirozené, že většina populace směřuje v jednotlivých škálách k průměrným hodnotám, výrazné profilace jsou pak vzácnější – pro orientaci v
míře profilace Vám slouží jak procenta uvedená na ose „x“ grafu, tak i intenzita zabarvení škál (čím tmavší, tím výraznější profilace). Opět platí, že
výsledky profilované či pohybující se okolo průměru nejsou horší či lepší. Výsledky okolo populačního průměru se často pojí s univerzálnosti a
schopností částečně čerpat z obou protipólů škál. Výraznější profilace sebou mohou nést některá rizika související s jednostraností, na druhou
stranu přinášejí výrazné předpoklady v jednom směru ve srovnání s výsledky okolo průměru. Klíčové je proto porovnávat výsledný profil s pozicí,
nároky a požadavky práce.

CELKOVÝ PROFIL

DŮKLADNOST 82%

JISTOTA/VOLNOST NEVYHRANĚNO

IMPROVIZACE 96%

STABILITA 84%

ANALÝZA/SYNTÉZA NEVYHRANĚNO

KONVERGENCE/DIVERGENCE NEVYHRANĚNO

ZKUŠENOST/KREATIVITA NEVYHRANĚNO

REALITA/BUDOUCNOST NEVYHRANĚNO

Poznámka: Hodnoty v grafu jsou v podobě percentilů. Procenta uvedená v dolní části grafu ukazují, kolik procent populace se objevuje/skóruje v
daném sloupci a upozorňují tak na významnost vyhraněnosti.
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V dalších částech zprávy naleznete slovní interpretace profilu, shrnutí hlavních výhod a potenciálních rizik a doporučení možného dalšího rozvoje.

VÝHODY MOŽNÁ RIZIKA

orientace na kvalitu, snaha důkladně promýšlet
řešení a propracovávat ho k dokonalosti,
preciznost v provedení a vysoká kvalita řešení

využívání selského rozumu a intuice, schopnost
přeskakovat mezi tématy, pohotově improvizovat
a reagovat v nových a neznámých situacích,
otevřenost změně a vývoji situace

vyvážená výkonnost, stabilní pracovní nasazení,
předvídatelnost výkonu pro okolí, schopnost
rovnoměrně vynakládat energii a přimět se
disciplinovaně k aktivitě

důkladnost až na úkor efektivity z hlediska
investovaného času a energie, možné sklony k
perfekcionismu, v důsledku pomalejší tempo práce

tendence podceňovat přípravu a plánování, v
jednání a postupech menší strukturovanost a
přehlednost, tendence přeskakovat mezi
činnostmi či tématy, odklánět se od plánu

nižší situační přizpůsobivost a efektivita v
dynamickém prostředí, méně výhodná strategie
pro řešení kreativních a inovativních úkolů
vyžadujících inspiraci spíše než disciplínu

ROZVOJOVÁ DOPORUČENÍ

Zvažovat návratnost investovaného času a energie do věcí, dbát na efektivitu a usměrňovat tomu svou
důkladnost a perfekcionismus.

Věnovat čas přípravě a promyšlení postupu, alespoň rámcově plánovat a plánů se pak držet, snažit se o
přehlednost v postupech.

U úkolů vyžadujících tvůrčí řešení zvážit vhodné podmínky včetně prostoru pro odreagování se a odpočinek.

CO MŮŽE VÉST K VYŠŠÍ SPOKOJENOSTI A VÝKONU

úkoly vyžadující důkladné propracování, dostatek času na řešení, ocenění kvality práce

dynamické pracovní prostředí s volně nastavenými procesy, úkoly vyžadující pohotové reagování dle vývoje
situace

klidné pracovní prostředí, dlouhodobě vyvážené pracovní vytížení, dostatek času na plnění
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PRACOVNÍ CYKLUS
Při řešení většiny pracovních problémů či úkolů procházíme v optimálním případě následujícími kroky či fázemi řešení. V reálné praxi však každý z
nás může akcentovat či naopak podceňovat až přeskakovat některé z níže uvedených fází a v důsledku tak postupovat méně efektivně. Schéma a
graf níže proto přináší informace o tom, co je pro nás z hlediska pracovního cyklu typické a může nést inspirace, jak náš profil efektivněji využít či
na které fáze se více zaměřit a zvýšit tak pracovní efektivitu.

FÁZE ČINNOSTI
Graf níže přináší větší detail v pohledu na jednotlivé fáze činnosti. Ukazuje jak výrazný důraz je kladen na jednotlivé kroky řešení v porovnání s
populačním vzorkem (viz procenta po stranách grafu, která ukazují, kolik procent populace se objevuje/skóruje v daném řádku).

Poznámka: Výsledky v grafu jsou uvedeny v podobě percentilů. Hranice rizika upozorňuje na fáze řešení problémů či úkolů, které jsou nadměrně
akcentovány či je na ně naopak kladen nedostatečný důraz. Obojí sebou může nést určitá rizika.
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V dalších částech zprávy naleznete slovní interpretace profilu a shrnutí hlavních výhod a potenciálních rizik a doporučení možného dalšího
smysluplného rozvoje.

NADMĚRNĚ AKCENTOVANÉ FÁZE
ORIENTACE

Tato fáze představuje snahu zorientovat se v řešeném problému před tím, než se člověk pustí do činnosti či učiní
rozhodnutí. Zahrnuje získávání si klíčových informací potřebných k řešení, promýšlení problému, možných úskalí a rizik či
analýzu podkladů potřebných k optimálnímu vyřešení. Silný důraz na tuto fázi svědčí o pečlivosti a důkladnosti. Na
druhou stranu se může pojit s nižší rozhodností a naopak se zvýšenou potřebou jistoty. V důsledku se může projevovat
odkládáním rozhodnutí a ustrnutím ve fázi analýzy a opakovaným zjišťování si dalších informací.

NEDOSTATEČNĚ AKCENTOVANÉ FÁZE
DEFINOVÁNÍ CÍLŮ

Tato fáze zahrnuje ujasnění si cíle, k němuž má činnost směřovat, pochopení smyslu a účelu, stejně jako utvoření si jasné
představy o výstupech a výsledcích činnosti. Zahrnuje zvažování priorit, klíčových parametrů zadání jako je cílová
skupina, zdroje a možnosti, časová dotace atd. Podceňování této fáze sebou může nést riziko nenaplnění zadání či
odklonu od cíle, případně mohou být výsledky práce méně zacílené ve vztahu k reálným potřebám a možnostem.

ROZVOJOVÁ DOPORUČENÍ

věnovat dostatek času vyjasnění si cíle činnosti či úkolu, ujasňovat si zadání a ověřovat si správnost porozumění,
promýšlet či se doptávat na priority a klíčové parametry určující správné vyřešení, ujasnit si představu o
výstupech před započetím činnosti
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