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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)
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OSOBNOSTNÍ PROFIL TÝMU

Poznámka: Týmový výstup je tvořen výsledky jednotlivých členů týmu.
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MAPA TÝMU
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NA ČEM STAVÍM / O CO SE MOHU OPŘÍT MOŽNÁ RIZIKA

schopnost prosadit sebe a své názory, soutěživost

přiměřená komunikativnost a společenskost

argumentační pohotovost a současně uvážlivost

samostatnost, nezávislost, důvěra ve vlastní úsudek

rozhodnost

přesvědčivost, schopnost získat druhé svými argumenty

dávání méně prostoru druhým

soupeření

neústupnost, menší ohledy na druhé

nižší ochota akceptovat jiné návrhy a
pohledy na věc

ROZVOJOVÁ DOPORUČENÍ PRO TÝM

snažit se jednat transparentně pro druhé, poskytovat průběžně zpětnou vazbu, komunikovat své záměry a
očekávání

snažit se více využívat spolupráci s druhými, participovat na hledání řešení

rozvíjet svou toleranci a schopnost akceptovat jiná řešení než svá vlastní

posilovat svou flexibilitu a přizpůsobivost, sladit své vlastní cíle se společnými
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