
TÍMOVÝ VÝSTUP
Multifaktorový osobnostný profil

team

http://www.tcconline.cz


CIEĽOVÁ SKUPINA PRE TÍMOVÝ VÝSTUP
ČLENOVIA 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 AKO MANAŽÉR:

susan.black@example.com (Susan Black)

dôverné
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OSOBNOSTNÝ PROFIL TÍMU

Poznámka: Výstupy tímu sa skladajú z výsledkov jednotlivých členov tímu.

Charakteristiky tímu
pedantný

kritický

konzervatívny
impulzívny

logický
súperívý

umienený

cieľavedomý
kreatívny

priateľský

tolerantnýakceptujúci
otvorený

nezávislý samostatný

s nadhľadom

inovatívny

puntičkár

dokončujúci

pohotový

dôkladný

úprimnýovplyvňujúci

netaktný
poctivý

zodpovedný

iniciatívny

načúvajúci

dominantný

málovravný

veriaci si
spravodlivý

premýšľavý

príkry

rozhodný

aktívny

živý

faktický

racionálny

predvídavý

spoločenský

starostlivý

komunikatívny

riskujúci

zvažujúci

rojko

nekonfliktný

premýšľajúci
empatický

systematický

rušivý

stály

plánujúci

ústretový

opatrný

ohľaduplný

spoľahlivý

stratég

výkonný

energický

vecný

vzťahovačný

vitálny
egocentrický

intuitívny

sústredený

podnikavý

organizujúci

neprístupný

koncepčný

nekľudný
zohľadňujúci

sebavedomý

istý

súťaživý

svedomitý

pokojný

detailný

autonómny

súcitný
predvídateľný

presný

prispôsobivý

pomáhajúci
priebojný

ochotný

plniaci

obozretný

spolupracujúci

originálny
improvizujúci

skromný

nebojácny

nápaditý

presadzujúci

rozvážny

temperamentný

váhavý

odvážny

precitlivený

zdržanlivý

ustálený

podporujúci

nedoťahujúci

činorodý

ambiciózny

citlivý

určujúci

nesmelý

odkladajúci

submisívny

lipnúci

slobodný

ľahkovážny

nereálny

dôvtipný

radiaci sa
konvenčný

bezpečný

útočný

úzkostlivý

roztržitý

ústupčivý

rigidný

voľný

nerozhodný

mierny

pasívny

dôverné
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MAPA TÍMU

dôverné
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NA ČOM STAVIAM / O ČO SA MÔŽEM OPRIEŤ ČO SI STRÁŽIŤ

schopnosť presadiť seba a svoje názory, súťaživosť

primeraná komunikatívnosť a spoločenskosť

argumentačná pohotovosť a súčasne uvážlivosť

samostatnosť, nezávislosť, dôvera vo vlastný úsudok

rozhodnosť

presvedčivosť, schopnosť získať druhých svojimi
argumentami

dávanie menej priestoru druhým

súperenie

neústupnosť, nižšia ohľaduplnosť voči
druhýmh

neochota akceptovať iné návrhy a pohľady
na vec

ROZVOJOVÉ ODPORÚČANIA PRE TÍM

snažiť sa jednať transparentne pre druhých, poskytovať priebežnú spätnú väzbu, komunikovať svoje zámery a
očakávania

snažiť sa viac využívať spoluprácu s druhými, participovať na hľadaní riešení

rozvíjať svoju toleranciu a schopnosť akceptovať iné riešenia, než len svoje vlastné

posilňovať svoju flexibilitu a prispôsobivosť, zladiť svoje vlastné ciele so spoločnými

dôverné
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