
Příloha A 

HODNOTITEL 1  

HARMONOGRAM DC   

08.00 – 08.15 

Zahájení DC 

08.15 – 09.45 

I. Individuální modelová situace 

Prezentace sebe a školy 

I. Psychodiagnostický test 

Dotazník kariérových kotev 

09.45 – 09.55 

Přestávka 

09.55 – 11.30 

I. Skupinová modelová situace 

Rytíři kulatého stolu 

11.30 – 12.00 

Oběd 

12.00 – 12.55 

II. Individuální modelová situace 

Vyjádření radosti a nadšení 

II. Psychodiagnostický test 

Belbinův test týmových rolí 

12.55 – 13.00. 

 

ÚČASTNÍK 1 

HARMONOGRAM DC 

08.00 – 08.15 

Zahájení DC 

08. – 09.45 

I. Individuální modelová situace 

 

I. Psychodiagnostický test 

Dotazník kariérových kotev 

09.45 – 09.55 

Přestávka 

09.55 – 11.30 

I. Skupinová modelová situace 

 

11.30 – 12.00 

Oběd 

12.00 – 12.55 

II. Individuální modelová situace 

 

II. Psychodiagnostický test 

                                                    

12.22 – 13.00 

Přestávka 

13.00 – 13.35 

II. Skupinová modelová situace 

Týmové role 

Přestávka 

13.00 – 13.35 

II. Skupinová modelová situace 

13.35 – 14.00 

Hodnocení 

13.35 – 14.00 

Hodnocení 

14.00 – 15.00 

Neformální diskuse, ukončení 

14.00 – 15.00 

Neformální diskuse, ukonče
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Příloha B 
 

Ukázka zadání a správného řešení skupinové modelové situace – Rytíři kulatého stolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinová modelová situace – Rytíři kulatého stolu 

Zadání: Každý z Vás nyní obdrží ústřižek s informacemi. Tento ústřižek 

nesmíte nikomu z Vašich kolegů ukázat. Informace z něj můžete 

pouze přečíst, přepsat či interpretovat jakýmkoliv jiným způsobem. 

Vaším úkolem je nakreslit mapu panství.  

Délka trvání modelové situace:  45 minut 

Délka přípravy:    bez přípravy 

 

 

 

Rytíři kulatého stolu – informace 1:  

Majitel koní sídlí vedle panství, kde se pěstuje pšenice. 

Percival chová bílé krysy. 

Rytíř, který bydlí v nejmenším hradu, chová jestřáby. 

Jen jeden z hradů v kraji je situován na východní straně. 

Rytíř, který sídlí vedle Artuše, užívá v boji meč s runami. 

Na nádvoří hradu s předsunutou věží jsou bílé krysy.  

 

Rytíři kulatého stolu – informace 2:  

Na panství rytíře, který chová koně, se pěstuje vinná réva. 

Lancelot sídlí vedle hradu s nedobytnou citadelou. 

Jedním z vašich skupinových úkolů je rozhodnout, kdo používá v boji obouruční 

skotský meč. 

Artušův soused chová jeleny. 

Hrady v kraji stojí v půlkruhu. 

Jedním z vašich skupinových úkolů je rozhodnout, na jakém panství se pěstují 

brambory. 

 

Rytíři kulatého stolu – informace 3: 

Každý rytíř bydlí v jiném hradu. 

Na panství rytíře Gawaina se pěstuje žito. 

Ve zbrojnici hradu s velkou předsunutou věží je jednoruční meč pro jeho pána. 

Morgan sídlí vedle Lancelota. 

Každý rytíř chová jiný druh zvířete. 

Meč Excalibur je ve zbrojnici největšího hradu. 

 



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rytíři kulatého stolu – informace 4: 

Vaše skupina má méně než tři úkoly. 

Pouze jeden hrad v kraji je situován na západní straně. 

Každý týden má podkoní v největším hradu schůzku s hezkou služebnou. 

Každý z pěti rytířů užívá v boji jiný druh zbraně. 

Osoba, chovající daňky, sídlí východně vedle hradu, kde se pěstuje ječmen. 

Pouze Lancelot bydlí na západní straně kraje. 

 

 

Rytíři kulatého stolu – informace 5: 

Lancelot chová jestřáby. 

Největší hrad má v kraji nejsevernější polohu. 

Hrad s předsunutou věží je vedle hradu s padacím mostem. 

Rytíř Morgan používá v boji výhradně kopí s červenou špičkou. 

Na panství každého z rytířů se pěstuje něco jiného. 

Artuš bydlí v největším hradu. 
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Správné řešení modelové situace – Rytíři kulatého stolu 

 

 

ARTUŠ 

 Koně 

 Vinná réva 

 Největší hrad 

 Meč Excalibur 

 

 
 GAWAIN   

Jeleni 

 Žito 

 Hrad s padacím mostem 

 Meč s runami 

MORGAN 
 Daňci 

 Pšenice 

 Hrad s nedobytnou citadelou 

 Kopí s červenou špičkou 
 

 

 

PERCIVAL 

 Krysy 

 Brambory 

 Hrad s předsunutou věží 

 Jednoruční meč 

  

 

 

 

 

 

 LANCELOT 

 Jestřábi 

 Ječmen 

 Nejmenší hrad 

 Obouruční skotský meč 
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Příloha C 

Psychodiagnostický test – Dotazník kariérových kotev 

 

Zadání: 

Tento dotazník vám pomůže určit vaši kariérovou kotvu. Budete žádáni o volbu 

odpovědí na několik otázek. Snažte se odpovídat pečlivě a odpověď zaznamenávejte po 

zralé úvaze. 

 

Přečtěte si pozorně každou otázku. Za otázkou následuje vždy osm možných odpovědí. 

Zvolte tu, která vás nejlépe vystihuje, a na volné místo před příslušným písmenkem 

napište 1. Tu která je na druhém místě 2 a tak dále až sestavíte ze všech odpovědí pořadí 

od 1 do 8, přičemž nejméně vhodná odpověď bude označena 8. 

 

 Příklad: 

 Při cestě do zahraničí bych chtěl:  

a) 5 poznat místní pošty,  

b) 1 koupat se v moři,  

c) 6 ztratit ručník,  

d) 4 být pozvaný na večeři,  

e) 7 být okraden o zavazadla, 

f) 3 prohlédnout si památky,  

g) 2 poznat život místních lidí,  

h) 8 pobýt krátkou dobu v nemocnici.  

 

Přemýšlejte, zda jste si již v životě s podobnými situacemi setkali a jak jste v nich 

reagovali. Pokud tomu tak nebylo, pokuste se vybavit si situaci a vžít se do ní. Nejsou 

zde správné, ani špatné odpovědi. Správná je každá odpověď, která pravdivě vystihuje 

vaše jednání. Nejlepší je ta odpověď, která vás napadne jako první. 

 

1) Která z následujících skutečností by vám nejvíce vadila při výběru 

zaměstnání? 

 

a) velmi omezená možnost rozhodování o problémech společnosti  

b) převážně administrativní a řídící činnost bez odborných úkolů 

c) nejasný vztah vykonávané činnosti k výslednému produktu 

d) minimální styk s lidmi během pracovní doby  

e) nejasný výsledek, takže lze těžko odlišit schopné od neschopných  

f) úplné časové vytížení 

g) hrozba možné ztráty zaměstnání  

h) nadřízený, který neustále zasahuje do vašich kompetencí  

 

2) Která z uvedených pracovních funkcí v organizaci by vám nejlépe vyhovovala   

za předpokladu, že pro ni máte odborné znalosti  

 

a) úředník, který kontroluje správnost uzavřených smluv  
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b) ředitel, pověřený vybudováním nového zdravotního střediska  

c) lékař nebo pracovník zdravotního střediska, který pomáhá lidem  

d) obchodní zástupce, jehož plat závisí na možnosti a rozsahu uzavřených smluv  

e)  samostatný konzultant, který je vázán jen mandátní smlouvou, a má vůči firmě 

značnou volnost rozhodování 

f)  ředitel ztrátové výrobní divize, který má dosáhnout zisku  

g)  odborný pracovník rozvoje vědy a techniky, který se zabývá zaváděním 

technických novinek 

h) odborná funkce, která ponechává dostatek času pro rodinu a osobní záliby 

 

3) Která z uvedených změn by na vás nejhůře psychicky zapůsobila?  

 

a) zaměstnavatel uvolní ze zaměstnání mnohé z vašich současných 

spolupracovníků,  

b) bude zaveden nový rovnostářský systém odměňování bez ohledu na osobní 

výkonnost, 

c) přemístění pracoviště a následným dojížděním ztratíte hodinu denně ze svého 

volna, 

d) z pracovní náplně vám bude odebrána činnost, která je spojena s pravidelným 

příplatkem, 

e) nadřízený si vymíní kontrolu nad takovou oblastí vaší činnosti, kterou jste 

doposud vykonával samostatně, 

f) váš útvar nesplní důležitý úkol, na kterém závisí výsledky celé organizace,  

g) zjistíte, že odborný standard vaší práce už delší dobu neodpovídá republikové 

úrovni,  

h) nebude vám umožněno dokončit prototyp nového výrobku, na kterém jste 

několik měsíců pracoval. 

 

4) Kterého z osobních důvodů byste si nejvíce cenili?  

 

a) publikování článku v zahraničním odborném časopisu 

b) založení a vybudování malé perspektivní firmy, která ponese vaše jméno 

c) účinně pomoci člověku, který se dostal do obtížné situace 

d) zjevné překonání a odstavení člověka, který brzdil realizaci vašich koncepcí 

e) dosažení významného postavení v hierarchii veřejné instituce 

f) osamostatnění útvaru, který vedete a jeho převedení na soukromou bázi 

g) překonání ekonomické krize v organizaci vaším vlastním přičiněním 

h) dosažení životního harmonie, spojení zajímavé práce, rodinné spokojenosti 

a prostoru pro pěstování osobních zálib. 

 

5) Cítili byste se dobře ve firmě, která především usiluje o hospodářský úspěch?  

 

a) neustálým zdokonalováním a vysokou technickou úrovní výrobku 

b) zaváděním nových nápadů, které znamenají změnu filozofie trhu 

c) udržením solidní pověsti a spolehlivosti vůči klientům 

d) originálním přístupem, odlišným od konkurence 

e) schopností pružně reagovat na změnu podmínek trhu  

f) vytvořením skvělé pracovní atmosféry, ve které je radost pracovat  

g) chytrými cestami a vymýšlením triků, jak se vypořádat s konkurenty  
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h) zvyšováním oddanosti pracovníků zlepšením pracovních podmínek  

 

6) Co by vám především měl poskytnout váš nadřízený  

 

a) oporu v osobních nesnázích,  

b) možnosti zvyšování odborné kvalifikace,  

c) příležitost k vytvoření něčeho nového,  

d) pozitivní atmosféru, podporu dobrých vztahů mezi spolupracovníky,  

e) co nejširší prostor pro rozhodování,  

f) úkoly, na kterých budete moci osvědčit své schopnosti,  

g) jednoznačně srovnání s ostatními co do výkonnosti a patřičné uznání za 

výsledky,  

h) zajímavou práci v rozumné pracovní době.  

 

7) Které předpoklady jsou podle vás nejdůležitější pro pracovní úspěch?  

 

a) činorodost a vytrvalost, 

b) spolehlivost a důvěryhodnost,  

c) odborné znalosti,  

d) samostatnost,  

e) sebejistota a rozhodnost,  

f) schopnost spolupráce  

g) průbojnost,  

h) osobní vyrovnanost a moudrost.  

 

8) Se kterým s uvedených lidí byste se nejraději setkali?  

 

a) James Herriot, autor knihy o životě veterináře na anglickém venkově 

b) Jack Kerouac, autor knihy o životě amerických tuláků  

c) Lee Iacoca, známý manažer Fordových závodů a General Motors  

d) John von Neuman, vynálezce počítače  

e) Endre Rubik, tvůrce Rubikovy kostky a dalších hlavolamů  

f) Louis de Funés, herec z filmových komedii 

g) Bill Gates, nejbohatší člověk na světě  

h) Carl Rogers, psycholog, který se zabývá osobní rovnováhou a rozvojem 

osobnosti 

 

Kariérové kotvy nyní určíme takto: 

 

1) Spočítáme všechny body pro odpovědi a, b, c, d, e, f, g, h a vneseme do tabulky: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 součet pořadí 

a) Jistota A           

b) Autonomie B           

c) Manažérské kompetence C           

d) Technicko-funkční kompetence D           

e) Kreativita E           

f) Vztahy mezi lidmi F           
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g) Osobní vítězství, soutěž G           

h) Životní rovnováha H           

 

2) Posoudíme význam jednotlivých kariérových kotev pro život:  

08 - 23 bodů   

kotva má pro vaše rozhodování a přístup ke kariéře rozhodující význam 

24 - 31 bodů 

kotva má značný význam pro vaši orientaci 

32 - 39 bodů 

kotva částečně ovlivňuje vaši orientaci  

40 - 47 bodů  

kotva je pro váš život bezvýznamná 

 

3) Určíme pořadí - pro kotvu s nejmenším počtem bodů je pořadí 1, pro další kotvu 2, 

atd. 

4) Tak můžeme snadno zjistit, která kotva je pro vás nejdůležitější a která je nejméně 

důležitá. Mají - li dvě kotvy stejný počet bodů, znamená to, že jejich význam pro 

vás je stejný. 

 

Jednotlivé kariérové kotvy a jejich stručný popis: 

 

Kotva jistota (stabilita) 

Jedinci s touto kotvou mají potřebu jistého zaměstnání, slušného příjmu, 

zaměstnaneckých výhod. Pro pocit jistoty jsou ochotni přizpůsobovat se hodnotám 

a normám organizace, bývají bez velkých ambicí – jistota je pro ně důležitější. 

Vyhledávají „spolehlivé“ organizace s dobrou pověstí, kde hrozí minimální možnost 

propouštění. Jistota může být vázána nejen na určitou organizaci a určité povolání, ale 

také na určité území – jedinec zde má své přátele, investoval zde do bydlení atd. 

V tomto případě se hovoří o jistotě zeměpisné. 

 

Kotva autonomie (autonomie a nezávislost) 

Lidé kotvou hledají pracovní příležitosti poskytující jim maximální nezávislost na 

organizačních omezeních, umožňující jim uspořádání vlastního plánu a tempa práce. 

Bývají to lidé mající tendence k neakceptování pravidel a nároků organizace, které 

vnímají jako příliš svazující. Touží po samostatnosti, po samostatném podnikání, díky 

němuž mohou dosáhnout nezávislosti. Při hledání zaměstnání se vyhýbají úřadům 

a velkým výrobním organizacím. Odmítají se vzdávat možnosti řídit a vykonávat práci 

po svém. 

 

Kotva manažerská kompetence (obecná manažerská kompetence) 

Tato kotva je typická pro jedince mající zájem o řízení, vedení a ovlivňování lidí za 

účelem dosažení společných cílů. Krizové situace jsou vnímány jako stimulující. Tito 

jedinci usilují o vyšší obecné manažerské funkce, přičemž dosažení takovéto funkce je 

pro ně měřítkem úspěchu stejně jako finanční ocenění. Řídící funkce jim přináší větší 

uspokojování než rozvoj odborného potenciálu. Prioritou při rozhodování o své 
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pracovní kariéře bude takové zaměstnání nebo pracovního zařazení, které poskytuje 

příležitost postupovat v rámci organizace na vyšší úroveň spojenou se zodpovědností za 

výsledky organizace. 

 

Kotva technicko-funkční kompetence 

Lidé zakotveni v této kotvě mají potřebu rozvíjet a uplatňovat své dovednosti v daném 

oboru, jejich primárním zájmen je obsah vykonávané práce. Kariéru si plánují 

především v rámci své odbornosti. Přijatelná je pro ně odborná manažerská funkce, 

preferují kariérový postup pouze v rámci své funkční oblasti kompetence – obecná 

manažerská pozice není pro ně přitažlivá. Odmítnou vyšší funkci, lepší nabídku event. 

jinou práci pokud je mimo jejich odbornost nebo pokud by nové místo neumožňovalo 

odborný růst. Možnost zdokonalování dovedností je důležitější než peníze, ačkoliv 

i řádné odměňování odborných znalostí považují za významné. 

 

Kotva kreativita (podnikatelská kreativita, podnikavost) 

Tato kotva odráží potřebu vytvářet něco nového svého na základě vlastního projektu, 

primární motivací je výtvor až poté finanční zisk. Úspěch vlastního výtvoru je vnímán 

jako míra výkonu. Lidé zakotveni v této kotvě často vykazují nižší úroveň 

odpovědnosti, což je problematické pro manažerskou funkci. Mají tendenci prosazovat 

stále nové nápady, zanedbávat „rutinní“ povinnosti, což bývá zdrojem obtíží pro 

spolupracovníky. Jakmile se jim podaří realizovat návrh nápadu, ztrácí zájem 

a přesouvají se na nový projekt. 

 

Kotva služba (oddanost věci) 

U této kotvy je patrná potřeba uspořádat si pracovní aktivity v souladu s osobními 

hodnotami a prospěchem společnosti, snaha o dosažení něčeho prospěšného 

a hodnotného pro ostatní. Lidé s touto kotvou si hledají taková zaměstnání, která jim 

umožňují zahrnout do práce významné hodnoty, které jsou pro ně více než kvalifikace 

či talent. Preferují práci, jež je spíše v souladu s hodnotami jedince, než s jeho 

dovednostmi. Kariérová rozhodnutí vyjadřují přání nějakým způsobem „zlepšit svět“. 

Za své přispění požadují spravedlivou odměnu. Více než finanční odměnu preferují 

možnost povýšení či přesun do pozic s větším vlivem a větší nezávislostí. Tam, kde 

pracují, požadují uznání a podporu od nadřízených i spolupracovníků, chtějí pociťovat, 

že jejich hodnoty jsou sdíleny i ve vyšším managementu. Při nedostatku podpory 

přechází tito lidé do „nezávislejších“ profesí. 

 

Kotva výzva (soutěž) 

Motivací pro lidi s kotvou výzva-soutěž je překonávání obtížných překážek, řešení 

téměř neřešitelných problémů, vítězství nad houževnatými soupeři a úspěch v náročné 

konkurenci. Je pro ně typické zaměření pouze na jeden cíl – zvítězit. Jejich kariéru 

provází předpoklad, že mohou dobýt či podrobit si všechno nebo všechny.  Činnost 

některých nabývá podobu hledání práce, kde mohou čelit stále více obtížnějším úkolům 

či problémům. Netolerantnost k lidem bez podobných aspirací, snadné úkoly jsou nudné 

- nejsou výzvou. Pracovní oblast, druh zaměstnanecké organizace, systém odměňování, 
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možnost kariérového růstu i forma uznání, to vše je podřizováno tomu, zda práce 

poskytuje či neposkytuje neustálé příležitosti pro „sebe testování“. Nepřítomnost 

testování, soutěže a rozmanitosti ve vykonávané profesi je zdrojem znuděnosti, 

podráždění i podkopávání morálky.  U jedinců s kotvou výzva-soutěž se může 

projevovat netolerantnost vůči lidem, kteří nemají stejné či podobné ambice. 

 

Kotva životní styl (životní rovnováha) 

Tato kotva vyjadřuje potřebu skloubit pracovní kariéru s celkovým životním stylem, 

hledání rovnováhy mezi osobními, rodinnými a pracovními prioritami. Nejedná se 

o běžné vyvažování osobního a profesního života, jde zde o snahu integrovat potřeby 

jednotlivce, rodiny a kariéry, přičemž osobní a rodinné potřeby bývají upřednostňovány 

před kariérovým růstem. Lidé mající tuto kotvu jako dominantní upřednostňují 

organizace nabízející pružnou pracovní dobu, práci na částečný úvazek, vědeckou 

dovolenou, podporu rodiny – péče o rodinného příslušníka, mateřskou dovolenou apod. 

pokud to vyžadují životní zájmy jedince. 
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Příloha D 
Psychodiagnostický test – Belbinův test 

 

Zadání: 

V každé sekci (I – VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry 

vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny 

věty nebo dát všech deset bodů jedné větě. 

 

I. Jak si myslím, že mohu být pro tým prospěšný: 
 

     A. Myslím, že dokážu rychle poznat a využít výhody nových příležitostí. 

     B. Dokáži dobře pracovat s různými lidmi. 

     C. Jsem od přírody nápaditý. 

     D. Mám schopnost nechat lidi tak, aby se volně projevili, kdykoliv zjistím, že 

disponují něčím cenným pro splnění úkolu. 

     E. Mám schopnost dotahovat věci do konce a díky tomu jsem efektivní. 

     F. Jsem připraven čelit dočasné nepopulárnosti, pokud budu mít vhodné výsledky. 

     G. Rychle vycítím, co bude fungovat v situacích, které dobře znám. 

     H. Mohu nabídnout pádný argument pro alternativní  akce bez toho, že bych byl 

zaujatý anebo měl předsudky. 

 

II. Mám-li nedostatky v týmové práci, může to být tím, že: 

 

A. Se necítím dobře, pokud porady nejsou dobře zorganizované a vedené. 

B. Mám sklon být uznalý k těm, jejichž názory nebyly náležitě prosazovány a jsou 

přitom hodnotné. 

C. Mám sklon k mnohomluvnosti, jakmile se ve skupině začne jednat o nových 

nápadech. 

D. Můj racionální přístup mi činí potíže, když chci do věci okamžitě a s nadšením 

s kolegy jít. 

E. Někdy působím autoritativním dojmem, když je třeba rychle věci dodělat. 

F. Je pro mě obtížné vést druhé z řídící pozice, což je asi způsobeno tím, že jsem 

příliš citlivý na atmosféru ve skupině. 

G. Nechávám se unést vlastními myšlenkami a ztrácím kontakt s děním ve skupině. 

H. Mí kolegové si myslí, že jsem úzkostlivý na detaily, a že mám strach, že se věci 

nebudou dařit. 

 

III. Při zapojení do projektu s druhými lidmi: 

 

A. Mám schopnost lidi ovlivňovat bez toho, že bych na ně vyvíjel nátlak. 

B. Má bdělost mi zabraňuje dělat chyby z nepozornosti a přeskakovat. 

C. Jsem připraven naléhat na nějakou akci, abych měl jistotu, že porada nebude 

ztrátou času, anebo že ztratíme ze zřetele hlavní cíl. 

D. Mohou se na mě spolehnout, že přijdu s něčím originálním. 

E. V obecném zájmu jsem vždy připraven bránit dobrý návrh. 

F. Velice rád hledám nové poznatky a myšlenky. 

G. Druzí si cení mé schopnosti posuzovat věci s chladnou hlavou. 
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H. Je na mě spolehnutí, že dohlédnu na to, aby se nejdůležitější práce 

zorganizovala. 

     

 

IV. Můj přístup ke skupinové práci spočívá v tom, že: 

 

A. Mám zájem poznat své kolegy. 

B. Nepostrádám ochotu provokovat názory druhých nebo si ponechat menšinový 

názor. 

C. Obvykle dokáži nalézt argumenty k odmítnutí nezdravých návrhů. 

D. Mám talent na to zabezpečit fungování věci jakmile začne být plán realizován. 

E. Mám sklon přicházet s neobvyklým a vyhýbat se běžnému.                                            

F. Při jakékoliv práci mám sklon k perfekcionismu. 

G. Jsem připraven sjednávat dohody mimo skupinu. 

H. Zajímají mne všechny názory, ale ve správné chvíli neváhám udělat rozhodnutí. 

 

V. Práce mě uspokojuje, protože: 

 

A. Rád analyzuji situaci a vážím všechny možnosti. 

B. Zajímám se o nacházení praktických řešení problémů. 

C. Jsem rád, když cítím, že podporuji dobré pracovní vztahy. 

D. Mám značný vliv na rozhodování. 

E. Setkávám se s lidmi, kteří mají co nabídnout. 

F. Dokážu lidi přimět, aby souhlasili s nezbytnými opatřeními. 

G. Mám pocit, že dokáži věnovat veškerou pozornost odborné stránce úkolu. 

H. S radostí nalézám oblasti, které rozšiřují mou představivost. 

 

VI. Mám-li provést úkol v omezeném čase s neznámými lidmi 

 

A. Uchýlil bych se do ústraní, abych našel cestu ze slepé uličky. 

B. Byl bych připraven pracovat s člověkem, který prokázal pozitivní přístup, i když 

úkol je obtížný. 

C. Přenesl bych příspěvek k úkolu a na členy skupiny podle jejich možnosti. 

D. Díky vrozenému smyslu pro dochvilnost bych stihl termín. 

E. Zachoval bych si chladnou hlavu a udržel schopnost uvažovat racionálně. 

F. Bez ohledu na různé tlaky bych se soustředil na účel. 

G. Pokud by skupina nedělala pokroky, přezval bych vedení. 

H. Otevřel bych diskusi ke stimulaci vzniku a pohybu nových myšlenek. 

 

VII. Mým problémem je: 

 

A. Jsem schopen vyjádřit svou netrpělivost, pokud někdo brání pokroku práce. 

B. Mohu být kritizován, protože nedokáži správně analyzovat a odhadovat. 

C. Moje snaha o náležité dokončení práce může zabrzdit další věci. 

D. Brzy se začnu nudit a spoléhám, že jiní ve mně zažehnou jiskru. 

E. Těžko dokáži začít při nejasných cílech. 

F. Objasnění složitých problémů mi někdy dělá potíže. 

G. Snažím se potlačit názory ostatních, protože svůj považuji za lepší. 

H. Nerad se pouštím do diskusí, když mám proti sobě silnou opozici. 
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BELBINŮV TEST – VYHODNOCENÍ 

 

a) Vepište body do tabulky 

 

I. A B C D E F G H 

II. A B C D E F G H 

III. A B C D E F G H 

IV. A B C D E F G H 

V. A B C D E F G H 

VI. A B C D E F G H 

VII. A B C D E F G H 

 

 

b) Převeďte body do následující tabulky. Body ve sloupcích pak sečtěte 

 

 VY VÚ US IN ZD PO TÝ DO 

I. G D F C A H B E 

II. A B E G C D F H 

III. H A C D F G E B 

IV. D H B E G C A F 

V. B F D H E A C G 

VI. F C G A H E B D 

VII. E G A F D B H C 

VIII.         

 

c) Nejvyšší skóre ukazuje, jak se dokážeme prosadit v týmu. Druhé 

nejvyšší skóre vyjadřuje záložní roli. Dvě nejnižší skóre znamenají vaše 

slabiny. 

 

VYkonavatel 

Praktický organizátor. Mění nápady v uskutečnitelné úkoly. Rád dělá plány 

a harmonogramy. Je metodický, odpovědný, důvěryhodný a výkonný. Nenechá se 

vzrušit. Nevede, ale přejímá administrativu. 
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VŮdce 

Vede celý tým a koordinuje úsilí. Nemusí být geniální ani tvořivý, ale spíše je 

disciplinovaný, soustředný a udržuje rovnováhu mezi různými tendencemi. Umí dobře 

mluvit, naslouchat i posuzovat. Pracuje prostřednictvím ostatních. 

 

USměrňovatel 

Vysoce motivovaný, vysoce výkonný, dominantní. Vede plnění úkolů a v nepřítomnosti 

vůdce přebírá jeho roli, i když ji nevykovává nejlépe. Jeho síla je ve vůli a vášni ke 

splnění úkolů, ale bývá přecitlivělý, hněvivý a netrpělivý. Je hnacím motorem akce. 

 

INovátor 

Na rozdíl od usměrňovatele je introvertovaný, ale intelektuálně dominantní. Je zdrojem 

originálních nápadů a návrhů. Nejvíce imaginativní a nejvíce inteligentní člen týmu. 

Zanedbává detaily, neohlíží se na kritiku. Je třeba ho stimulovat, jinak vypadne. 

 

hledač ZDrojů 

Populární člen týmu – extrovertní, sociabilní, uvolněný. Přináší do skupiny nové 

kontakty, nápady, myšlenky a vývoj. Obchodník, diplomat, vyjednavatel. Není 

originální, není příliš motivovaný a potřebuje proto tým, aby ho nabudil. 

 

POzorovatel 

Inteligentní – jedná se spíše o analytickou inteligenci než o tvořivou. Důkladně rozebírá 

nápady a nachází rozpory v argumentech. Je méně aktivní než ostatní, pohlcený svými 

daty, vzdálený činnosti týmu, ale nezbytný pro prověření kvality této činnosti. Je 

závislý, ale může být chladný a netaktní. 

 

TÝmový člověk 

Drží tým pohromadě, podporuje ostatní, naslouchá, povzbuzuje, harmonizuje a chápe. 

Příjemný a populární ale nesoutěživý. Nevšimnete si ho, když je v týmu, ale schází 

vám, když tam není. 

 

DOkončovatel 

Bez dokončovatele tým nikdy nedosáhne výsledku. Ověřuje detaily, stará se o plnění 

harmonogramu, vyniká smyslem pro naléhavost. Jeho neústupné úsilí je důležité, ale 

dosti nepopulární. 
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 Příloha E 
 

 Diagnostika jednotlivců - Modifikovaná SWOT analýza 

 

Učitelka 1 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Příjemné interpersonální působení Sebejistota při vystupování přes dospělými 

"Hodnost" Systematická práce s informacemi 

Týmový hráč Zvládání stresových situací 

Snaha moderovat a koordinovat práci týmu  

Příležitosti Hrozby 

Sdílení dobrých nápadů Nízká kreativita a nápad 

Zamyšlení se nad vztahem školka a já Omezení zadáním úkolu 

Prosazení se jako moderátor a motivátor 

týmu 

Vyčkávání na vytyčení přesného postupu a 

zadání vedoucím 

 

Učitelka 2 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Příjemné interpersonální působení Nejistota v kvalitě profesionálního vyjadřování 

"Laskavost"  

Týmový hráč  

Vnitřní angažovanost  

Nápad  

Příležitosti Hrozby 

Prohloubení analytického a systémového 

uvažování – uplatnění v týmu Omezení zadáním úkolu 

Využití možnosti prezentace před 

dospělými 

Vyčkávání na vytyčení přesného postupu a 

zadání vedoucím 
 

Učitelka 3 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Příjemné a zdravě sebejisté vystupování 

Výraznější prosazování osobních zájmů při 

týmové práci 

Velmi dobrý mluvnický projev 

 Zvládání stresu 

 Nápad a kreativita 

 Čerpání ze zkušeností 

 Příležitosti Hrozby 

Předávání zkušeností nabytých praxí 

Důraz na prosazení vlastního zájmu nad 

dosažením  týmového cíle. 

Využití možnosti prezentace  
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Učitelka 4 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Příjemné vystupování Občasný chaos v systému práce s dětmi 

Dobrý mluvnický projev 

Slabší motivační provázanost činností  

s dětmi 

Zvládání stresu 

 Dobré interpersonální působení 

 Příležitosti Hrozby 

Prohloubení analytického a systémového 

uvažování – uplatnění v týmu Didaktická nevyzrálost 

Využití možnosti prezentace před 

dospělými 

 Sdílení nápadů 

  

Učitelka 5 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Vnášený humor do týmu Dynamičtější způsob projevu 

Týmový duch 

Okamžité plnění úkolu bez zvážení postupu 

„Řeže bez měření“ 

Příležitosti Hrozby 

Dotahovač rozpracovaných úkolů Vyhořelost 
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Příloha F 
Ukázka hodnotícího archu pro hodnotitele: 

 

ZÁZNAMOVÝ ARCH HODNOTITEL 

 

IMS -  PREZENTACE SEBA A ŠKOLY 

 

 

JMÉNO ÚČASTNÍKA:…………………………  BODŮ (průměr): 

 

Slovní a bodové hodnocení: 0 (naprosto nedostačující) -  5 (vynikající) 

 

POUŽITÍ BODŮ pro oddíly: 

co přináší škola rodičům a dětem:   co přináším škole (rodičům a dětem): 

co naší školce schází k excelenci:  má nejlepší zkušenost, kterou chci druhým 

předat: 

 

MLUVNICKÉ DOVEDNOSTI   BODY, VOLNÉ VYJÁDŘENÍ:  

hlasové charakteristiky  

vyjadřovací schopnosti 

plynulost projevu – neopakuje se, nezadrhává se 

hlasitost a tempo řeči – (monotónnost)  

nespisovné vyjadřování 

 

OBSAHOVÁ ČÁST     BODY, VOLNÉ VYJÁDŘENÍ: 

úvod 

obsahová zaměřenost 

úplnost informací 

nápad 

má to hlavu a patu – systematičnost 

loajalita vůči škole 

věrohodnost 

 

NEVERBÁLNÍ PROJEV    BODY, VOLNÉ VYJÁDŘENÍ: 

postoj 

 „nešije sebou“ 

 nervozita 

výraz ve tváři 

gesta 

 

CELKOVÝ DOJEM      VOLNÉ VYJÁDŘENÍ: 

Pohotovost, vypořádání se se situací 

styl myšlení – procesní, objektový, analytický, systematický  

 



96 
 

Příloha G 
Ukázka závěrečné zprávy účastníka: 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z DEVELOPPEMENT CENTRE 

Absolvováno dne: 2. 1. 2013 

Jméno účastníka: ………………… (2) 

 

Struktura zprávy: zpráva orientovaná po metodách 

1. Individuální modelová situace – Prezentace sebe a školy 

2. Individuální modelová situace – Vyjádření radosti a nadšení 

3. Skupinová modelová situace – Rytíři kulatého stolu 

4. Číselné hodnotící grafy 

 Individuální dovednosti 

 Týmové a interpersonální dovednosti 

5. Modifiková SWOT analýza  

6. Psychodiagnostický test – Kariérové kotvy 

7. Psychodiagnostický test – Belbinův test týmových rolí 

 

 

2.1 INDIVIDUÁLNÍ MODELOVÁ SITUACE:  PREZENTACE SEBE A ŠKOLY 

Cílová skupina: dospělí posluchač (inspektor, ředitel, kolegyně, rodiče) 

Sledované dovednosti: PREZENTAČNÍ 

 zvládání stresu 

 mluvnické dovednosti (vyjadřovací schopnosti, plynulost projevu, hlasitost a 

tempo řeči) 

 neverbální projev (mimika a výraz ve tváři, postoj, interpersonální působení – 

projev osobnosti)  

 obsahová stránka projevu (navázání kontaktu, schopnost zaujmout- nápad, 

věrohodnost, systematičnost a úplnost poskytnutých informací, obsahová 

zaměřenost) 

 celkový dojem (vypořádání se se situací) 

 nápady/ návrhy: přístup novým věcem, hodnocení učitelek 

Popis projevu:  

Mluvnický projev provázen příjemně položeným hlasem s adekvátní silou a dobrým 

tempem řeči. Účastník disponuje dobrými vyjadřovacími schopnostmi, nespisovné 

výrazy se vyskytují pouze zcela ojediněle. Plynulost projevu se občas zadrhává 

v souvislosti s hledáním myšlenek. Projev je bohužel ze značné části čten z přípravného 

papíru. 
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Obsahová zaměřenost – rodinné prostředí školky, příjemné prostředí, empatie, laskavost 

k dětem, komunikace s rodiči, nápad: více prezentace na veřejnosti, akce s rodiči, 

celkové zviditelnění 

Prezentace ihned přechází ke zodpovězení samotných bodů ze zadání, postrádá úvod. 

Obsah prezentace má nápad a působí věrohodně, účastník se snaží zamýšlet nad 

posunem školky v jejím rozvoji. Projev se často odvolává na „normy“ a na to, co normy 

vyžadují – soulad poskytované péče a výuky dětem v souladu s normami. Informace 

jsou podávány systematicky. 

Při projevu je patrná lehká nervozita, avšak celkový projev je sebejistý. 

Sumarizace a doporučení: 

Prezentace účastníkovi nečinila výrazné problémy, projev působil příjemně, obsahoval 

zajímavé informace s dostatkem vyjádření lásky k dětem. Při příležitosti prezentace 

před rodiči, kolegy, vedoucím se není třeba obávat, při předchozím nastudování 

prezentovaného obsahu, kde by mělo absentovat čtení z poznámek a případné prodlevy. 

Celkový dojem z projevu byl chvalitebný.  

Návaznost na obsah prezentace: 

Já jako člověk a pracovníka – co mohu nabídnout nejen směrem k dětem. Co můžu 

udělat já pro školku a co ona může udělat pro mne. Proč si účastník myslí, že škola 

poskytuje rozšířený pobyt venku? Zamyslet se nad formami prezentace školy na 

veřejnosti 

 

 

2.2 INDIVIDUÁLNÍ MODELOVÁ SITUACE: VYJÁDŘENÍ RADOSTI 

A NADŠENÍ 

Cílová skupina: děti 

Sledované dovednosti: KREATIVITA POUŽITÉHO NÁPADU A ZPŮSOBU 

VYJÁDŘENÍ 

 mluvnické dovednosti (vyjadřovací schopnosti, plynulost projevu, hlasitost a 

tempo řeči, srozumitelnost vzhledem k posluchačům) 

 neverbální projev (mimika a výraz ve tváři, gesta vzhledem k posluchačům)  

 obsahová stránka projevu (navázání kontaktu, schopnost zaujmout- nápad, 

kreativita vyjádření, angažovanost, zvnitřnění s rolí, fantazie, improvizace, 

dějovost)  

 celkový dojem (vypořádání se se situací) 

Popis projevu: 

Mluvnický projev je adekvátní směrem k cílové skupině. Má dynamiku, občas se 

objevuje nespisovné vyjadřování. 

Obsahová zaměřenost – sníh, koulování 
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Interpretovaný děj má kreativní nápad, který byl zvolen po nepříliš dlouhém váhání. 

Projev obsahuje nadšení, má prvky fantazie. Účastník je angažovaný a zvnitřněný 

s danou rolí. Atmosféra projevu je příjemně až nadšeně laděná. 

Sumarizace a doporučení 

Interpretace dětskému publiku účastníkovi je bližší v porovnání s předchozí modelovou 

situací. Účastník je schopen nastolit hravou atmosféru a udržet dětskou pozornost. 

Modelová situace byla splněna dle zadání. 

 

 

2.3.  SKUPINOVÁ MODELOVÁ SITUACE: RYTÍŘI KULATÉHO STOLU 

Sledované dovednosti: INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE V RÁMCI TÝMU 

 celková reakce na neznámou situaci,  

 typ chování se na počátku (tápání/dotaz/snaha poradit se členy týmu/bojkot), 

  akčnost a motivovanost 

 styl řešení zadání, 

 respektování pravidel 

 organizační a vůdčí schopnosti směrem k týmu 

 „týmová role“ (moderátor, řešitel, motivátor, dotahovač,…) 

Popis projevu 

Při skupinové modelové situaci se účastník uplatňuje snahou o systematický postup 

a prací s informacemi všech členů v týmu. Nejprve přemýšlí nad souvislostí získaných 

informací a až posléze přináší možná řešení. Své domněnky nepodsouvá a je otevřen 

názoru druhých. Přispívá k dobré atmosféře v týmu, působí klidným a jistým dojmem. 

Sumarizace a doporučení: 

Při podobných situacích v praxi se velmi dobře můžete pro tým uplatnit jako člověk 

určující strategii plnění skupinového úkolu. Jste schopen systematicky pracovat 

s dostupnými informacemi, dávat si dohromady souvislosti. Cílem bude snažit se 

analyzovat celý úkol, stanovit jeho dílčích pod úkoly a cesty k jejich plnění, rovněž jako 

přidělit jejich plnění jednotlivým členům týmu. V průběhu celého plnění je nutné 

mapovat celkový vývoj a zdary i případné nezdary či upravit „strategii“ je-li to nutné.  
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2.4 ČÍSELNÉ HODNOTÍCÍ GRAFY 

Graf č.1 Individuální dovednosti 

 

 

Graf č. 2 Týmové a interpersonální dovednosti 
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2.5.MODIFIKOVANÁ SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky 

Příjemné interpersonální působení  

"Laskavost"  

Týmový hráč  

Vnitřní angažovanost  

Nápad  

Příležitosti Hrozby 

Prohloubení analytického a systémového 

uvažování – uplatnění v týmu  

Využití možnosti prezentace před dospělými Omezení zadáním úkolu 

 

Vyčkávání na vytyčení přesného postupu a 

zadání vedoucím 

  

  

2.6 PSYCHODIAGNOSTICKÝ TEST:  KARIÉROVÉ KOTVY 

Charakteristika testu: 

Volbu zaměstnání člověka ovlivňují různé faktory. Může se jednat o potřebu odrážející 

aktuální situaci člověka, ovšem obecně se předpokládá, že lidé z dlouhodobého hlediska 

usilují či vyhledávají takové pracovní zařazení či pozici, která bude uspokojovat jejich 

základní potřeby. S ohledem na toto směřování lze přisoudit jedinci kariérové zakotvení 

s využitím systému osmi kariérových kotev, jehož autorem je E. H. Schein. Kariérová 

kotva se formuje a utváří v průběhu několika let po nástupu do zaměstnání v závislosti 

na pracovních zkušenostech. Je odrazem tří základních složek – vlastního obrazu talentu 

a schopností, motivů, potřeb, postojů a hodnot. Kariérová kotva se posléze stává silným 

faktorem ovlivňujícím výběr a volbu pracovní kariéry. U většiny lidí dominuje jedna 

z osmi uváděných kotev. Lidé s danou kotvou mohou být spokojeni v různých 

povoláních nebo naopak v jednom povolání mohou být naplněny potřeby svázané 

s různými kotvami, což dává možnost využití kariérových kotev v řízení lidských 

zdrojů. 

KOTVA S ROZHODUJÍCÍCM VÝZNAMEM (8 – 23 b.): 

1.Kotva životní styl (životní rovnováha)21 b. 

Tato kotva vyjadřuje potřebu skloubit pracovní kariéru s celkovým životním stylem, 

hledání rovnováhy mezi osobními, rodinnými a pracovními prioritami. Nejedná se 

o běžné vyvažování osobního a profesního života, jde zde o snahu integrovat potřeby 

jednotlivce, rodiny a kariéry, přičemž osobní a rodinné potřeby bývají upřednostňovány 

před kariérovým růstem. Lidé mající tuto kotvu jako dominantní upřednostňují 

organizace nabízející pružnou pracovní dobu, práci na částečný úvazek, vědeckou 

dovolenou, podporu rodiny – péče o rodinného příslušníka, mateřskou dovolenou apod. 

pokud to vyžadují životní zájmy jedince. 

KOTVA SE ZNAČNÝM VÝZNAMEM (24 – 31 b.): 

2.Kotva služba (oddanost věci) – vztahy mezi lidmi 25 b. 
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U této kotvy je patrná potřeba uspořádat si pracovní aktivity v souladu s osobními 

hodnotami a prospěchem společnosti, snaha o dosažení něčeho prospěšného 

a hodnotného pro ostatní. Lidé s touto kotvou si hledají taková zaměstnání, která jim 

umožňují zahrnout do práce významné hodnoty, které jsou pro ně více než kvalifikace 

či talent. Preferují práci, jež je spíše v souladu s hodnotami jedince, než s jeho 

dovednostmi. Kariérová rozhodnutí vyjadřují přání nějakým způsobem „zlepšit svět“. 

Za své přispění požadují spravedlivou odměnu. Více než finanční odměnu preferují 

možnost povýšení či přesun do pozic s větším vlivem a větší nezávislostí. Tam, kde 

pracují, požadují uznání a podporu od nadřízených i spolupracovníků, chtějí pociťovat, 

že jejich hodnoty jsou sdíleny i ve vyšším managementu. Při nedostatku podpory 

přechází tito lidé do „nezávislejších“ profesí. 

KOTVA S ČÁSTEČNÝM VÝZNAMEM (32 – 39 b.): 

3.-4. Kotva kreativita (podnikatelská kreativita, podnikavost) 

Tato kotva odráží potřebu vytvářet něco nového svého na základě vlastního projektu, 

primární motivací je výtvor až poté finanční zisk. Úspěch vlastního výtvoru je vnímán 

jako míra výkonu.Lidé zakotveni v této kotvě často vykazují nižší úroveň odpovědnosti, 

což je problematické pro manažerskou funkci. Mají tendenci prosazovat stále nové 

nápady, zanedbávat „rutinní“ povinnosti, což bývá zdrojem obtíží pro spolupracovníky. 

Jakmile se jim podaří realizovat návrh –nápadu, ztrácí zájem a přesouvají se na nový 

projekt. 

3.-4. Kotva jistota (stabilita) 

Jedinci s touto kotvou mají potřebu jistého zaměstnání, slušného příjmu, 

zaměstnaneckých výhod. Pro pocit jistoty jsou ochotni přizpůsobovat se hodnotám 

a normám organizace, bývají bez velkých ambicí – jistota je pro ně důležitější. 

Vyhledávají „spolehlivé“ organizace s dobrou pověstí, kde hrozí minimální možnost 

propouštění. Jistota může být vázána nejen na určitou organizaci a určité povolání, ale 

také na určité území – jedinec zde má své přátele, investoval zde do bydlení atd. 

V tomto případě se hovoří o jistotě zeměpisné. 

BEZVÝZNAMNÁ KOTVA ( 40 a více b.): 

5. Kotva autonomie (autonomie a nezávislost) 

Lidé kotvou hledají pracovní příležitosti poskytující jim maximální nezávislost na 

organizačních omezeních, umožňující jim uspořádání vlastního plánu a tempa práce.  

Bývají to lidé mající tendence k neakceptování pravidel a nároků organizace, které 

vnímají jako příliš svazující. Touží po samostatnosti, po samostatném podnikání, díky 

němuž mohou dosáhnout nezávislosti. Při hledání zaměstnání se vyhýbají úřadům 

a velkým výrobním organizacím. Odmítají se vzdávat možnosti řídit a vykonávat práci 

po svém. 

6.Kotva technicko-funkční kompetence 

Lidé zakotveni v této kotvě mají potřeba rozvíjet a uplatňovat své dovednosti v daném 

oboru, jejich primárním zájmen je obsah vykonávané práce. Kariéru si plánují 

především v rámci své odbornosti. Přijatelná je pro ně odborná manažerská funkce, 
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preferují kariérový postup pouze v rámci své funkční oblasti kompetence – obecná 

manažerská pozice není pro ně přitažlivá. Odmítnou vyšší funkci, lepší nabídku event. 

jinou práci pokud je mimo jejich odbornost nebo pokud by nové místo neumožňovalo 

odborný růst. Možnost zdokonalování dovedností je důležitější než peníze, ačkoliv 

i řádné odměňování odborných znalostí považují za významné. 

7.Kotva manažerská kompetence (obecná manažerská kompetence) 

Tato kotva je typická pro jedince majícízájem o řízení, vedení a ovlivňování lidí za 

účelem dosažení společných cílů. Krizové situace jsou vnímány jako stimulující. Tito 

jedinci usilují o vyšší obecné manažerské funkce, přičemž dosažení takovéto funkce je 

pro ně měřítkem úspěchu stejně jako finanční ocenění. Řídící funkce jim přináší větší 

uspokojování než rozvoj odborného potenciálu. Prioritou při rozhodování o své 

pracovní kariéře bude takové zaměstnání nebo pracovního zařazení, které poskytuje 

příležitost postupovat v rámci organizace na vyšší úroveň spojenou se zodpovědností za 

výsledky organizace. 

8.Kotva výzva (soutěž) 

Motivací pro lidi s kotvou výzva-soutěž je překonávání obtížných překážek, řešení 

téměř neřešitelných problémů, vítězství nad houževnatými soupeři a úspěch v náročné 

konkurenci. Je pro ně typické zaměření pouze na jeden cíl – zvítězit. Jejich kariéru 

provází předpoklad, že mohou dobýt či podrobit si všechno nebo všechny.  Činnost 

některých nabývá podobu hledání práce, kde mohou čelit stále více obtížnějším úkolům 

či problémům. netolerantnost k lidem bez podobných aspirací, snadné úkoly jsou nudné 

- nejsou výzvou. Pracovní oblast, druh zaměstnanecké organizace, systém odměňování, 

možnost kariérového růstu i forma uznání, to vše je podřizováno tomu, zda práce 

poskytuje či neposkytuje neustálé příležitosti pro „sebetestování“. Nepřítomnost 

testování, soutěže a rozmanitosti ve vykonávané profesi je zdrojem znuděnosti, 

podráždění i podkopávání morálky. U jedinců s kotvou výzva-soutěž se může 

projevovat netolerantnost vůči lidem, kteří nemají stejné či podobné ambice. 

 

2.7 PSYCHODIAGNOSTICKÝ TEST:  BELBINŮV TEST TÝMOVÝCH ROLÍ 

Charakteristika testu:  

Meredith Belbin identifikoval osm základních týmových rolí, které byly vymezeny po 

mnoha letech práce ve Velké Británii a Austrálii. Při svém hledání „magické 

ingredience“, která dělá tým týmem vítězným, Belbin pozoroval stovky týmových 

činností, jak skutečných, tak simulovaných. Zjistil, že mnoho týmu tvořili lidé, kteří si 

byli povahově podobní. To není u náborové politiky organizací nijak neobvyklým 

rysem. Takové týmy však jen zřídka byly stejně úspěšné jako týmy různorodější. Dejte 

dohromady několik nesmírně tvůrčích, inteligentních lidí a určitě budou podávat 

optimální výkon. I když se tato teorie muže zpočátku zdát rozumná, Belbinovy 

výsledky demonstrují pošetilost tohoto přístupu, který, jak se opakovaně ukázalo, 

selhává. Proč tomu tak je? Jaký je ten „ synergický efekt“, který produkuje vítězný tým? 

Odpověď spočívá ve snaze sestavit vyvážený tým, v němž se individuální silné stránky 

vzájemně doplňují. Individuální slabé stránky pak mohou být jak tolerovány, tak 
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kompenzovány za předpokladu, že je v týmu někdo jiný s relevantní silnou stránkou. 

Nejvyšší skóre ukazuje, jak se dokážeme prosadit v týmu. Druhé nejvyšší skóre 

vyjadřuje záložní roli. Dvě nejnižší skóre znamenají vaše slabiny. 

 

SILNĚ SE PROJEVŮJÍCÍ – silná stránka: 

1. Týmový člověk 35 b. 

Drží tým pohromadě, podporuje ostatní, naslouchá, povzbuzuje, harmonizuje a chápe. 

Příjemný a populární ale nesoutěživý. Nevšimnete si ho, když je v týmu, ale schází 

vám, když tam není. 

2. Vykonavatel 19 b. 

Praktický organizátor. Mění nápady v uskutečnitelné úkoly. Rád dělá plány 

a harmonogramy. Je metodický, odpovědný, důvěryhodný a výkonný. Nenechá se 

vzrušit. Nevede, ale přejímá administrativu.  

PRŮMĚRNĚ SE PROJEVUJÍCÍ : 

1. Pozorovatel 7 b. 

Inteligentní – jedná se spíše o analytickou inteligenci než o tvořivou. Důkladně rozebírá 

nápady a nachází rozpory v argumentech. Je méně aktivní než ostatní, pohlcený svými 

daty, vzdálený činnosti týmu, ale nezbytný pro prověření kvality této činnosti. Je 

závislý, ale může být chladný a netaktní. 

 

Shrnutí psychodiagnostických testů, seznam S/S stránek 

Na základě výpovědí z obou psychodiagnostických testů je uchazeč jasně profilován 

především jako člověk zakládající si na harmonizaci jak v osobním, tak i v pracovním 

životě, s důrazem na lidskost a příjemné prostředí, které se rovněž snaží utvářet ve svém 

pracovním týmu i pracovním prostředí celkově. Účastník je zaměření na plnění 

požadovaných věcí, kde je schopen využít svého organizačního uvažování. 

 

Závěr celého DC, seznam silných/ slabých stránek, doporučení 

Podporovat své silné stránky: v individuální, ale především týmové práci zaujmout 

pevnou pozici - analyzátor situace; člověka určujícího cestu k dosažení požadovaného 

cíle. Vaší silnou stránkou je schopnost spojovat si dílčí informace v celky a tak jasně 

určovat další vývoj a způsob řešení situace. Máte týmového ducha a v týmu jste 

respektován, proto se nebojte prosadit. Navrhované řešení si vždy nechte odsouhlasit 

s týmem pro zachování dosavadní harmonie jeho fungování. 

Zlepšit své slabé stránky: zamýšlet se sám nad způsoby řešení a možnostmi realizace 

věcí, které jsou třeba. Nečekat na přesné zadání od vedoucího. Vnesení a sdílení nápadů 

týkajících se práce s dětmi, služeb pro rodiče, prezentace školky na veřejnosti 

i fungování na úrovni kolegyň. 

 

 


