
TÝMOVÝ VÝSTUP
Kariérový kompas

team

http://www.tcconline.cz


CÍLOVÁ SKUPINA PRO TÝMOVÝ VÝSTUP
ČLENOVÉ SKUPINY:

bill.smith@example.com (Bill Smith)

jack.white@example.com (Jack White)

jeremy.johnson@example.com (Jeremy Johnson)

john.doe@example.com (John Doe)

mandy@example.com (Mandy Moon)

mia.brown@example.com (Mia Brown)

tina.timberlay@example.com (Tina Timberlay)

OSOBY OZNAČENÉ JAKO MANAŽER:

susan.black@example.com (Susan Black)

důvěrné
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MOTIVACE TÝMU

Výsledky jsou v grafu uvedeny v podobě percentilů.

důvěrné
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PREFERENCE ROLÍ V TÝMU

TÝMOVÝ
HRÁČ

EXPERT

MANAŽER

OBCHODNÍK
TALENT

TEAM
LEADER

LEADER

REALIZÁTOR

Co tým potřebuje
pozitivní hodnocení

uspokojení kariérních ambicí
poděkování

ocenění druhými

vysoký výkon

pomockariéra

významná pozice

důležitá pozice
podpora

povýšení

vyznamenání

zviditelnění úspěchů

pochvala

manažerská pozice

postavení

možnost vyniknout

pocit vítězství
zisk

profit

pochopení

kompetenceuznání

samostatnost

nezávislost

možnost rozhodování

peníze

dobré vztahy

nové příležitosti

školení

pozitivní zpětná vazba

ambiciózní cíle

uplatnění nápadů

tvořivá práce

jasné výsledky

sdílení úspěchu s druhými

sladěný tým

bonusy

finanční ocenění

zodpovědnost

možnost uplatnit co umím

rozvoj

užitečná práce

významné úkoly

dobrý platnové zkušenosti

odměna

vliv na výsledky týmu

vliv na chod firmy

pracovní postup

atraktivní výdělek

úspěch

osobní růst

výzvy

konkrétní zpětná vazba
spolupráce

pestré úkoly

důležité úkoly

možnost učit se

dosažení cíle

zajímavá práce

kontrola nad situací

nové znalosti

důvěra v týmu

Co týmu vadí
kárání

soupeřivost

nemožnost kariéry

kritika

pozice bez prestiže

malý výdělek

formální úkoly
závislost

chybějící kariérní plán

chybějící rozhled

nepodílení se na zisku

rutina
málo novinek

neochota

bez vlivu na firmu

malé odměny

stereotyp

nemožnost měnit postupy

konflikty
nízká mzda

nemožnost postupu

chybějící pravomoce

neúspěch
špatné výsledky

nedocenění

nezajímavá práce

práce bez cíle

nesamostatnost

negativní zpětná vazba
nemožnost rozvoje

porážka

nepřijetí týmem

důvěrné
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CO ZVYŠUJE VÝKON A SPOKOJENOST CO BRZDÍ VÝKON A SPOKOJENOST

možnost účastnit se školení, získávat nové
zkušenosti a znalosti, příležitost k dalšímu rozvoji

svěření kompetencí a pravomocí, možnost mít vliv
na chod firmy, možnost řídit a být v rámci
možností nezávislý v rozhodování

možnost srovnání s druhými, příležitost podílet se
na úspěchu a zažít si jej, možnost dosahovat
nadstandardních výkonů a náročných cílů

možnost podílet se na zisku firmy, provázanost
odměn na výsledky, dobré finanční ohodnocení

absence zpětné vazby, chybějící možnost rozvoje,
stagnace z hlediska odborných dovedností

chybějící pravomoci, absence kontroly nad situací,
nemožnost cokoli ovlivnit, nesamostatnost a
závislost na rozhodnutí druhých

dlouhodobě špatné výsledky či opakovaný
neúspěch, nemožnost srovnání, chybějící
uspokojení z dosažení cílů

chybějící benefity, fixní stagnující plat, nemožnost
dosáhnout na odměny a bonusy

důvěrné
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