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Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmové role. Tento dotazník mapuje, které z týmových rolí jsou pro daného člověka aktuálně
nejtypičtější. Je přirozené, že každý zaujímáme více rolí, je však zajímavé zmapovat, které jsou dominantnější a které naopak nejvíce upozaděné, a
tímto směrem pak směřovat i vlastní interpretaci.

Žádné z rolí nejsou užitečnější nebo výhodnější než jiné. Týmová role je odrazem kontextu konkrétního týmu, jeho potřeb a požadavků na nás
kladených a v čase se tedy může vyvíjet.

KONTROLNÍ ŠKÁLA
Platnost výsledků do jisté míry závisí na přístupu posuzovaného k vyplňování dotazníků – proto je v dotazníku zařazena kontrolní škála, která
upozorňuje na možné zkreslení výsledků.

TENDENCE KE STYLIZACI přiměřená otevřenost odpovědí

ROZLOŽENÍ PREFERENCE TÝMOVÝCH ROLÍ

Graf ukazuje preferenci čtyř týmových rolí v kontextu procesu týmové práce a vlivu na ní. Doplňující popisy pod a nad grafem (např. atmosféra vs.
výkon nebo řízení vs. spolupráce) ukazují hlavní orientaci na různé aspekty v rámci daných rolí.

Graf ukazuje preferenci šesti týmových rolí v kontextu zapojení se do společné práce, resp. hledání řešení. Doplňující popisy pod a nad grafem
ukazují hlavní orientaci v rámci daných rolí na různé aspekty a hlediska v kontextu hledání řešení.
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POPIS TŘÍ NEJPREFEROVANĚJŠÍCH TÝMOVÝCH ROLÍ

1. ROZHODČÍ

V týmu nastavuje pravidla, určuje podmínky a způsob práce. Bývá tím, kdo se chopí formulování závěrů či jejich
případného prezentování dál. Názory druhých hodnotí a posuzuje. Rozhoduje, které se stanou součástí řešení a
které ne. Chová se nestranně, i ve vypjatých situacích si zachovává chladnou hlavu a je schopen přesného
zhodnocení. Klade důraz na logiku a racionální pohled, je odolný vůči manipulaci. Dokáže rozhodnout za tým v
nejistých situacích nebo tématech. Řídí se vlastním úsudkem, ve svých názorech je pevný a stojí si za nimi.

SILNÉ STRÁNKY MOŽNÁ RIZIKA

samostatný, nezávislý, rozhodný, zachovává si
nadhled a odstup, je spravedlivý, rychle směřuje
tým k výsledku

může se vůči druhým chovat tvrdě až bezohledně,
svá řešení považuje za jediná správná, nedbá na
atmosféru v týmu, může mu chybět cit pro situaci

2. REALIZÁTOR

Pracuje s fakty a informacemi, odfiltrovává pouhé domněnky a dohady, řešení jasně a systematicky posouvá k cíli.
Stanovuje společný postup, definuje pravidla, klade důraz na jejich dodržení. Výborně se orientuje v zadání a
druhé organizuje a koordinuje směrem k platnému řešení. Od ostatních očekává plnění úkolů a zapojení se do
řešení. Je-li to potřeba, definuje a vymezuje role a kompetence jednotlivých členů týmu. Případné problémy nebo
potíže obratem řeší, hledá možnosti a cesty, jak se jim vyhnout. Je konkrétní, věcný, vrací druhé k podstatě věci.

SILNÉ STRÁNKY MOŽNÁ RIZIKA

rychlý, pracovitý, posouvá společnou práci k cíli,
organizuje, rozděluje úkoly, strukturuje společnou
činnost, klade důraz na přípravu a znalost
problému

vůči méně věcným lidem může být strohý a
úsečný, nedává jim prostor, chyby druhých
netoleruje, dobrý výkon považuje za standard,
druhé nechválí, jeho přístup může na druhé
působit demotivačně

3. INOVÁTOR

Upozorňuje na nové příležitosti a možnosti, přichází se zajímavými myšlenkami, vizemi a snaží se tým pro ně
nadchnout. Snadno vidí příležitosti a nachází je i tam, kde ostatní tuší spíše problémy. Do společné práce vnáší
energii a entuziasmus. Může působit jako optimista a někdo, kdo vždycky vidí možnosti, co by se dalo dělat. Vede
tým k tomu, aby se zaměřil na podstatné, stanovuje priority ve smyslu klíčových témat s velkým dopadem.
Přichází s nápady, upozorňuje na příležitosti. Umí povzbudit a motivovat. Je zastánce přístupu lépe něco zkusit,
byť s rizikem neúspěchu, než být pasivní.

SILNÉ STRÁNKY MOŽNÁ RIZIKA

přináší dostatek nápadů i energie pro realizaci,
nepodléhá stresu, energizuje tým, často zaujímá
pozici leadera a hybatele dění v týmu

může přeceňovat možnosti týmu, v zaujetí
nápadem druhé „válcuje”, přehlíží rizika, opomíjí
detaily, je nekonkrétní
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NEJMÉNĚ PREFEROVANÁ TÝMOVÁ ROLE

TÝMOVÝ HRÁČ

Pomáhá druhým, uvědomuje si jejich potřeby a přání, vyjadřuje jim podporu. Jedná přátelsky, zajímá se o druhé;
stejně tak sám vyžaduje zpětnou vazbu a ujištění od týmu. Naslouchá, rychle vycítí změnu nálad. Buduje
vstřícnou atmosféru a dobré vztahy. Snaží se tlumit případné konflikty. Je ohleduplný, empatický, má pochopení
pro ostatní a současně chce, aby se všichni v týmu cítili dobře. Stará se o pohodu a komfort ostatních. Je ochoten
obětovat vlastní pohodlí a užitek ve prospěch celého týmu. Je nekonfliktní, apeluje na dohodu a spokojenost
všech, je „dobrou duší týmu“.
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Námi zastávané týmové role mohou nebo nemusí být odrazem našeho přirozeného osobnostního nastavení – proto je výhodné tento dotazník
propojovat s výstupy z dotazníku Multifaktorový osobnostní profil. Protože jsou data z obou dotazníků k dispozici, následující část je věnovaná
případnému souladu či nesouladu osobnostního nastavení a zastávaných týmových rolí.

Tam, kde je soulad vysoký, lze očekávat, že se v daných rolích cítíme přirozeně a z dlouhodobého hlediska komfortně. Kde je naopak soulad
nízký, můžeme pociťovat určité vnitřní napětí či dlouhodobý diskomfort v dané roli.

Graf tak může poukazovat na role, které zastáváme, aniž nám jsou přirozené či naopak na prostor více zaujímat role v týmu, pro něž máme
osobnostní předpoklady a aktuálně je nevyužíváme.

TÝMOVÉ ROLE A OSOBNOSTNÍ PROFIL

Soulad týmového a osobnostního profilu: 56%

Graf zachycuje srovnání výsledků dotazníku Týmové role a výsledků Multifaktorového osobnostního dotazníku. Skóry dosažené v Multifaktorovém
osobnostním dotazníku jsou transformovány do podoby předpokladů pro týmové role dle základních škál společných pro oba dotazníky. Soulad
profilů je poté počítán z procentuální shody mezi nimi, tedy na základě jejich blízkosti v grafu.
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INTERPRETACE SOULADU TÝMOVÉHO A OSOBNOSTNÍHO PROFILU
Výsledky svědčí pro nižší celkový soulad zaujímaných rolí a osobnostních předpokladů. Některé role tak mohou být
méně komfortní a lze předpokládat jejich větší dynamiku v čase.

OBLASTI, VE KTERÝCH LZE VZHLEDEM K OSOBNOSTNÍMU PROFILU OČEKÁVAT RYCHLÝ
ROZVOJ
Pro tyto oblasti je typické, že osobnostní předpoklady předurčují k dané týmové roli výrazně více, než jak je role preferována.

schopnost klást důraz na systém a fakta, provádět analýzy, být přesný, konkrétní a eliminovat chyby

schopnost podporovat pozitivní týmovou atmosféru, pomáhat druhým, vyjadřovat podporu, tlumit potenciální
konflikty

schopnost druhé strhnout, přesvědčit svým projevem, být dobrým řečníkem, schopnost pomocí různých technik
formovat společný výsledek

OBLASTI, VE KTERÝCH MŮŽE BÝT VZHLEDEM K OSOBNOSTNÍMU PROFILU DALŠÍ ROZVOJ
MÉNĚ EFEKTIVNÍ
Pro tyto oblasti je typické, že je daná týmová role výrazně více preferována, než k tomu předurčují osobnostní předpoklady.

schopnost přicházet s vizemi a získat pro ně druhé, schopnost motivovat tým a zaměřit jej na priority

schopnost organizovat, rozdělovat úkoly, klást důraz přípravu, ověřovat platnost dostupných informací

schopnost získat si tým pro spolupráci, pracovat s různými návrhy, koordinovat je směrem ke společnému řešení

samostatnost, nezávislost, schopnost nestranně zhodnotit názory druhých, schopnost nastavit pravidla a
podmínky

schopnost přicházet s nápady, originálními myšlenkami, schopnost energizovat a inspirovat tým

schopnost udržet si přehled, vracet tým k nevyřešeným bodům, strukturovat společnou práci, plánovat krok po
kroku
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA VŠECH SROVNÁVANÝCH TÝMOVÝCH ROLÍ

MOTIVÁTOR

Vůči týmu zaujímá nezúčastněný postoj, přesto
vnímá atmosféru, dokáže si druhé získat a
motivovat. Je dobrý řečník, umí strhnout a
přesvědčit. Vyjednává, pomáhá formulovat dohody
a kompromisy. Rád se dělí o své zkušenosti, radí.

TÝMOVÝ HRÁČ

Pomáhá druhým, uvědomuje si jejich potřeby a
přání, vyjadřuje jim podporu. Jedná přátelsky,
zajímá se o druhé; stejně tak sám vyžaduje
zpětnou vazbu a ujištění od týmu. Naslouchá,
rychle vycítí změnu nálad. Buduje vstřícnou
atmosféru a dobré vztahy. Snaží se tlumit případné
konflikty.

KOORDINÁTOR

Klade důraz na efektivitu zvolených postupů, práci
týmu organizuje tak, aby bylo dosaženo cíle a
maximálního výkonu. Uvědomuje si potřeby,
možnosti a požadavky druhých, pracuje s nimi,
zohledňuje v řešení. Vytváří podmínky pro
spolupráci.

ROZHODČÍ

V týmu nastavuje pravidla, určuje podmínky a
způsob práce. Názory druhých hodnotí a posuzuje.
Chová se nestranně, i ve vypjatých situacích
zůstává neangažovaný a je schopen pregnantního
zhodnocení. Klade důraz na logiku, řídí se pouze
vlastním úsudkem.

VYHLEDAVAČ

Přichází s velkým množstvím nápadů a myšlenek,
druhé inspiruje. Je činorodý, podněcuje novinky,
změny. V týmu působí energicky, improvizuje,
prezentuje nápaditá řešení. Jeho vstupy nemusí
být nutně originální, ale působí neotřele. Je aktivní
zejména ve fázi vymýšlení.

VYHODNOCOVAČ

Provádí analýzy, upozorňuje na fakta a informace.
Řešení konfrontuje s realitou, klade důraz na
kontrolu. Drží tým „při zemi“. Společnou práci
strukturuje, snaží se vnést řád a systém. Vyzývá ke
konkretizaci. Upozorňuje na nesrovnalosti.

PROGNOSTIK

Upozorňuje na pravděpodobný další vývoj a
možná rizika, hovoří o prognózách. Zdůrazňuje
potřebu dlouhodobě plánovat. Vede tým k tomu,
aby se zaměřil na podstatné. Promýšlí řešení.
Klade vysoký důraz na správné a etické postupy.

INOVÁTOR

Upozorňuje na nové příležitosti a možnosti,
přichází s vizemi a snaží se tým pro ně nadchnout.
Do společné práce vnáší energii a entuziasmus.
Zaměřuje druhé na podstatné, stanovuje priority.
Přichází s nápady. Umí povzbudit a motivovat.

REALIZÁTOR

Pracuje s fakty a informacemi, odfiltrovává pouhé
domněnky a dohady. Stanovuje společný postup,
klade důraz na jeho dodržení. Výborně se orientuje
v zadání a druhé organizuje a koordinuje směrem
k platnému řešení. Je konkrétní, věcný, vrací druhé
k podstatě věci.

DOTAHOVAČ

Navrhuje postup krok po kroku, plánuje, rozvrhuje
činnosti v čase. Tým vrací k navrženému postupu,
neustále si zachovává přehled. Dokáže tým vést
rychle k vysokému výkonu. Dbá a naléhá na
skutečné dosažení cíle. Je pracovitý, sám se
úkoluje.
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