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Abstrakt
Tato práce se zabývá pojmy aktuální týmové role, osobnostních dispozic a fází vývoje
týmu, které jsou v teorii často dávány do souvislosti. Existují jejich různé typologie a
kategorizace. Ve většině případů byl také navržen nástroj, který slouží k odhalování
aktuální týmové role, osobnostních dispozic nebo fáze vývoje týmu v rámci týmové
nebo skupinové analýzy. Tyto nástroje jsou poté využívány při sestavování týmů nebo
zvýšení efektivity týmové práce. Jejich aplikace a výsledky však přináší různorodé
informace. Tato práce srovnává pět nástrojů týmové analýzy, jejich aplikaci, validitu,
administraci a souvislosti. Závěrečná zjištění pak shrnují, zda jsou tyto nástroje
kompatibilní, komplementární nebo si odporují. Dále bylo zjištěno, nakolik jsou tyto
nástroje subjektivně hodnoceny jako odpovídající a zda jsou schopny odhalit týmovou
roli, osobnostní dispozice a fázi vývoje týmu. Jako nejlépe subjektivně hodnocené
nástroje při zkoumání týmu se ukázaly Bělohlávkův test týmových rolí a test
osobnostních typů MBTI, jejichž vyšší míra souvislosti také poukazuje na souvislost
aktuální týmové role a osobnostních dispozic, jak bylo předpokládáno.

Abstract
This thesis deals with concepts of current team roles, personal dispositions and stages of
teamwork development, which in theory are often thought to be related. There have
been formed different typologies and categorisations of team roles, personality types
and stages of teamwork. In most cases there was also designed an instrument, which is
used to detect the current team role, personality type or stage of team development
within a team or group analysis. These instruments are then used in teambuilding and to
increase the effectiveness of teamwork. But their application and results bring different

information. This work compares five instruments of team analysis, their application,
validity, administration and connections. Final findings summarize, if these instruments
are compatible, complementary or contradictory. The conclusions also show, if these
instruments are subjectively assessed as appropriate and whether the instruments are
able to detect team role, personal dispositions and stage of team development.
Subjectively assessed as the best instruments for team analysis were showed Bělohlávek
team roles test and MBTI personality type test, the higher level of their connection also
highlights the link between current team roles and personality dispositions, as expected.
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Typologie týmových rolí
Vymezení tématu a předmětu zkoumání
Ve své práci se budu zabývat týmem a rozložením týmových rolí v něm. Chci
vymezit základní pojmy a termíny související s problematikou týmových rolí a dále se
pak především zaměřím na vytvořené typologie týmových rolí a základní principy
metod jejich zkoumání. Tým se v dnešní době stává standardní jednotkou organizace
práce a stále více roste obliba jeho zavádění na pracoviště. Mnohé podniky po zavedení
týmové práce pozorovaly pozitivní vliv na jejich ekonomické výsledky, u některých se
však tento očekávaný efekt nedostavil [Hayes 2005: 19, 20]. V některých případech
nemusí být problematika týmové práce správně uchopena. Příčin může být mnoho a
jednou z nich i špatné rozložení členů v týmových rolích. Týmová role odpovídá
chování jedince v rámci určitého týmu při práci a nejedná se tedy o jmenování lidí do
určité funkce na základě jejich doložitelných znalostí a dovedností. Týmové role se
utváří a neustále přetváří až v rámci týmové spolupráce, proto je jejich rozpoznání a
správné rozložení mnohem složitější. Doposud bylo sestaveno několik modelů,
sloužících ke studiu týmových rolí. Nejznámějším a nejpoužívanějším modelem je
Belbinův test týmových rolí, dále „Kruhový model týmového managementu“
Margerisona a McCanna. Mezi již méně známé patří „Star roles model“ autorů Benne a
Sheats, který vychází z jejich známějšího konceptu skupinových rolí, nebo obdoby
českých autorů Jiřího Plamínka nebo Davida Kantora. Ráda bych tedy ve své práci
věnovala pozornost těmto metodám, některým detailněji, jejich teoriím, metodám a
výstupům. Jaké informace mohou poskytnout, popřípadě jejich využití na cestě
k efektivním týmům.

Předpokládané metody zpracování
První část bude výsledkem prozkoumání teoretických přístupů k týmovým
rolím na základě studia a analýzy odborné literatury.
Ve druhé, praktické části, bych se ráda zaměřila na aplikaci některých metod
na reálných týmech. Věřím, že se mi podaří získat alespoň dva pracovní týmy
různých velikostí, na které bych se chtěla zaměřit. Typologie týmových rolí by však

také ráda odzkoušela na několika sportovních týmech, u kterých je výhodou jejich
prokazatelný úspěch a tedy efektivní rozložení týmových rolí.

Cíle bakalářské práce
Cílem mé bakalářské práce je prozkoumat teoretické přístupy k týmovým
rolím a metody jejich odhalování. Dále pak porovnání a zhodnocení těchto typologií,
jejich otestování na reálných týmech a popřípadě, na základě poznatků z literatury a
z konfrontace s reálnou situací, návrh nového teoretického modelu vhodného pro
testování týmových rolí.

Předběžná struktura práce
1) Úvod
2) Teoretická část
-

Tým, týmové role, základní pojmy

-

Typologie rolí v týmu

-

Zhodnocení typologií rolí v týmu

3) Praktická část
-

Vymezení zkoumaných týmů

-

Průběh zkoumání

-

Výsledky

-

Návrh nové typologie

4) Závěr
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Úvod
Tým je v dnešní době považován za základní jednotku organizace práce a stále
více roste obliba jeho zavádění na pracoviště. Mnoho podniků a organizací přechodem
na týmovou práci zaznamenali velmi pozitivní vliv nejen na produkci a zisk, ale celkově
na důkladnější a efektivnější práci a pracovní morálku. Základním předpokladem pro
úspěch týmové spolupráce, je samozřejmě její správná aplikace [Hayes 2005: 19, 20].
V některých případech nemusí být problematika týmové práce správně uchopena a poté
se nedostaví ani předpokládaný efekt. Příčin může být mnoho a jednou z nich i špatné
rozložení členů v týmových rolích. Týmová role odpovídá chování jedince v rámci
určitého týmu při práci a nejedná se tedy o jmenování lidí do určité funkce na základě
jejich doložitelných znalostí a dovedností. Týmové role se utváří a neustále přetváří až
v rámci týmové spolupráce, proto je jejich rozpoznání a správné rozložení mnohem
složitější.
Ve své práci budu vycházet z předpokladu, že týmová role odpovídá nejen
jednání jedince v rámci týmu, ale vychází také z osobnostních charakteristik, jejichž
kombinace tvoří predispozice pro různé týmové role a z fáze vývoje týmu jako celku.
Doposud bylo sestaveno několik modelů, sloužících ke studiu týmů a týmových
rolí. Uvedení do problematiky týmové spolupráce a představení nejznámějších a
nevyužívanějších typologií týmových rolí, osobnostních dispozic a fází vývoje týmu se
věnuji v teoretické části mé práce. Většina autorů těchto typologií navrhla také vlastní
nástroj sloužící ke zjištění aktuální týmové role, predispozicím pro týmovou roli,
osobnostním charakteristikám nebo fáze vývoje týmu. Tyto typologie a jejich nástroje
byly sestaveny především z důvodu potřeby zvyšování efektivity týmů a tím i zvýšení
konkurenceschopnosti podniků, využívajících právě týmové spolupráce. Existující
typologie se však různí v několika ohledech, ať už jsou to počty, pojmenování, funkce a
charakteristiky jednotlivých týmových rolí, osobnostních dispozic, fází vývoje týmu
nebo způsob jejich testování a odhalování. Vyvstává tedy otázka, na kolik tyto typologie
odpovídají realitě a jsou využitelné a přínosné v praxi.
Na základě předpokladu souvislosti týmové role, osobnostních dispozic a fáze
vývoje týmu, budu srovnávat jednotlivé nástroje týmové analýzy, sloužící k jejich
odhalování. Cílem mé práce je zjistit, zda jsou tyto nástroje kompatibilní,
komplementární nebo se doplňují. Dále pak, zda jsou vůbec tyto nástroje schopny
2

odhalit odpovídající týmovou roli, osobnostní charakteristiky a fázi vývoje týmu.
Zjištění výzkumné části povede ke kritickému zhodnocení nástrojů týmové analýzy,
jejichž výsledky jsou často využívány při sestavování týmů nebo ke zvýšení efektivity
již spolupracujícího týmu. Samotné nástroje, jejich aplikace a analýza výsledků bývají
mnohdy předmětem služeb, za které podniky platí nemalé peníze. Výsledky této práce
tak mohou v některých případech pomoci ušetřit čas i peníze.
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1 Tým
Tým a týmová spolupráce jsou ústředními tématy celé práce. Přesto, že by se
mohlo zdát, že tým není něco, co by bylo třeba složitě a zdlouhavě objasňovat,
nesetkáme se v literatuře s jednotnou definicí. Další překážkou, na kterou můžeme při
definici týmu narazit, je jeho zaměňování se skupinou, a to především pracovní
skupinou za pracovní tým, na který bude má práce zaměřena především. Většina
literatury tyto dva pojmy striktně odděluje, avšak v realitě je tomu jinak a „to, čemu se
často říká ‚tým‘, je jen skupina lidí, kteří spolu pracují- v přátelském duchu, ale bez
koordinace, společných cílů a vědomí týmové práce“ [Hayes 2005: 40]. V následující
kapitole se tedy budu věnovat teoretickému vymezení týmu a jeho odlišnostem od
skupiny, přičemž kladu důraz na slovo teoretické, jelikož v praxi může být toto
vymezení mnohem složitější. V dalších kapitolách teoretické části se pak budu věnovat
vymezení základních pojmů, týkajících se týmů a týmové spolupráce a pokusím se tak
stanovit hledisko, ze kterého je na tyto pojmy nahlíženo.

1.1 Skupina vs. tým
Jak ve své knize píše John Adair, „všichni víme, co skupina je- až do té doby,
než nás někdo vyzve, abychom to vyjádřili“ [Adair 1994: 11]. Skupina je pojem
používaný v mnoha oblastech, a tak existuje několik možných definic. Jejich rozsah
můžeme zmenšit, zaměříme-li se pouze na skupiny pracovní, které se vyskytují
v pracovním prostředí [c.d.: 11,12]. Pracovní skupinou rozumíme seskupení lidí, jež má
většinu nebo všechny tyto charakteristiky:


definované členství,



skupinové podvědomí,



představa sdíleného účelu,



vzájemná závislost,



vzájemná součinnost,



schopnost vyvíjet činnost jednotně [c.d.: 14].
Tým je pak specifickým a jasně definovaným typem pracovních skupin. Je to

skupina lidí, aktivně spolupracujících na dosažení stejného cíle, jejichž pracovní
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činnosti a dovednosti na sebe účelně a plynule navazují jako jednotlivé části skládačky
[Adair 1994: 97]. Zásadním rozdílem mezi skupinou a týmem je tedy spolupráce členů.
Zatímco v týmu se jednotlivci vzájemně doplňují a jejich činnosti na sebe navazují, lidé
v pracovní skupině se soustředí pouze na svůj úkol a jsou převážně zaměnitelní [Hayes
2005: 58]. S tím pak souvisí i pocit zodpovědnosti za výsledky. Zatímco zaměření
jedinců v pracovní skupině je vždy na individuální cíl a každý nese zodpovědnost pouze
za své výsledky, tým vyžaduje obojí, individuální i společnou zodpovědnost. Týmy tedy
produkují individuální výsledky při spoluúčasti všech členů [Katzenbach, Smith 1993:
112]. Tím v týmu vzniká specifický soubor hodnot. Na rozdíl od skupinových norem,
které sdělují svým členům, čím je pro ně skupina a nemusí mít nic společného s úkoly
skupiny, jsou týmové normy „orientovány především na to, co je třeba udělat, takže
sociální interakce, přesvědčení, předpoklady a především hodnoty směřují k úspěšnému
splnění týmového úkolu“ [Hayes 2005: 45,45].
V souvislosti se spoluprácí více lidí, hovoříme o synergii, tedy stavu, kdy
„hodnoty dosahované skupinou začnou převyšovat součty hodnot, které jsou schopni
vytvořit členové skupiny samostatně“ [Plamínek 2009: 20]. „Týmy jsou vlastně
synergické skupiny, kde synergie je nejen průvodním znakem funkčního týmu, ale často
i důvodem a smyslem vzniku týmů [c.d.: 20]. Tuto podstatu můžeme vidět i
v samotném názvu, kdy v anglickém termínu team lze nalézt zkratky slov TogetherEverybody-Achieves-More, tedy volně přeloženo, „společně dosáhneme více“
[Kolajová 2006: 12].
Další rozdíly mezi skupinou a týmem uvádí v přehledné tabulce (Tabulka 1)
Wolfgang Krüger ve své příručce „Vedení týmů: jak sestavit, organizovat a povzbuzovat
pracovní tým“, přičemž stěžejní body vidí v týmové spolupráci směrem k jasně
dohodnutým cílům a v budování týmové důvěry a loajality [Krüger 2004: 14,15].
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Tabulka 1: Rozdíly mezi skupinou a týmem
Charakteristické znaky

Skupina

Výkonný tým

Zájmy členů

Většina sleduje vlastní zájmy.

Všichni táhnou za jeden provaz.

Cíle

Jsou sledovány různé cíle.

Všichni sledují tentýž cíl.

Příslušnost ke skupině je
podřazena osobním zájmům.
Organizace je uvolněná a
nezávazná.
Motivace přichází z venku (prostě
se musí).

Příslušnost k týmu má nejvyšší
prioritu.
Organizace je jasná, pevná a
závazná.
Motivace přichází zevnitř (prostě
se chce…).
Konkurence je zaměřena směrem
navenek.
Informační proces a zpětné vazby
probíhají otevřeně.
Silná důvěra mezi členy navzájem
a v týmu vůbec.

Priorita
Organizace
Motivace
Konkurence
Komunikace
Důvěra

Jednotlivci si konkurují navzájem.
Komunikuje se zčásti otevřeně,
zčásti skrytě.
Vzájemné důvěry ke skupině
zvláště bývá málo.

Zdroj: KRÜGER, W. Vedení týmů: jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní
tým. 2004: 14,15.

1.2 Efektivní týmová spolupráce
Efektivní pracovní tým a jeho výsledky jsou ústředním smyslem a směřováním
celého tématu týmové spolupráce, neboť dobře pracující tým má mnoho výhod. Mezi
tyto výhody můžeme zařadit například:


větší tvořivost, originalita, ochota k riziku a informovanost,



zmírnění extrémních názorů,



snadnější koordinace a organizace práce,



stimulující podmínky pro rozvoj,



účast při rozhodování, vyšší motivace,



snadnější rozpoznání a odstranění chyb,



sebeprosazení jednotlivců… [Bedrnová, Nový 2002: 114, 115].
Základním předpokladem pro úspěch týmové spolupráce je její správná aplikace.

Její podstatou je především přenesení odpovědnosti na pracovní týmy tak, aby se mohly
samostatně rozhodovat a plnit své úkoly bez schválení vyšší složky [Hayes 2005: 19,
20]. Klíčem k nastartování efektivní spolupráce jsou také sdílené cíle a cesty (hodnoty a
myšlenky) členů týmu, se kterými se jedinci identifikují a které je proto dokážou
motivovat. Cíle se však stávají sdílenými pouze tehdy, když spolu jedinci komunikují.
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Kvalitní, tedy pravidelná, otevřená a přímá komunikace mezi členy týmu je dalším
znakem jeho efektivity. S kvalitní komunikací souvisí také kvalitními vztahy a to
především důvěra, jistota vzájemné podpory a respekt všech členů. Je třeba, aby členové
efektivně pracujícího týmu měli dobře rozdělené role a to tak, aby rozdílů mezi jedinci
bylo využito k vytváření synergie [Plamínek 2000: 253, 254; Plamínek 2005: 128].
Abychom mohli tým nazvat efektivním, měl by splňovat například i tyto
charakteristiky:


neformální, uvolněná atmosféra v týmu s prvky přátelství, ale i náročnosti,



členové týmu cítí zodpovědnost za řešení úkolů, problémů,



dostatečný prostor k diskuzi pro každého člena a vzájemné naslouchání si,



soudržnost a sounáležitost týmu,



rozhodnutí jsou dosahována konsensem všech členů,



členové týmu jsou iniciativní,



jasné přidělování úkolů,



princip společného autorství výsledků práce týmu… [Horváthová 2008: 32].
Samozřejmě týmovou práci mohou provázet i negativní důsledky, jejichž dopad

však lze cílevědomou řídící činností alespoň minimalizovat. Největším takovým rizikem
vznikajícím v týmech je rozpor zájmů jednotlivce (nebo různých menšin) a celku,
jelikož tým omezuje jednotlivce v jeho nezávislosti. Tento rozpor je třeba vyrovnat
podporou vztahů mezi členy skupiny. Každý jedinec v týmu má svou osobní nezávislost
a identitu a tato vnitřní diverzita je znakem skutečně funkčního týmu. V takovém týmu
mají všichni členové právo hájit své názory. Zároveň se však zajímají o názory druhých,
snaží se nalézt optimální řešení a dosáhnout konsensu [Plamínek 2000: 252, 253]. Jako
další příklady rizik týmové práce můžeme uvést iluzi úspěšnosti, nereálný optimismus,
stereotypní pohled na vnější okolí, přeceňování jednoty týmu, snaha vyhnout se (i
oprávněné) kritice zvenčí… [Bedrnová, Nový 2002: 114, 115].
Krizovým místem efektivního týmu je i jeho velikost. V ideálním počtu členů
týmu se autoři různí. Většinou však panuje názor, že méně je v tomto případě více. Dle
výzkumů autorů Katzenbacha a Smitha mají týmy nejčastěji pod 10 členů. Můžeme se
setkat s týmy, které mají členů mnohem více (nad 50), ty však mají tendenci se rozpadat
do menších skupin. Problémy příliš velkých týmů nastávají především v dobré
komunikaci mezi členy a v nalezení společného konsensu [Katzenbach, Smith 1993:
114]. Pokud je naopak členů málo (méně než pět), „pak je tým méně tvůrčí,
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nedostatečně pestrý a rozmanitý co do zkušeností, znalostí, pohledů na věc a
osobnostních typů“ [Horváthová 2008: 40]. Přesný počet členů týmu pravděpodobně
tedy nelze určit ani vysledovat. Ta pravá velikost se odvíjí od mnoha faktorů, jako je
například stupeň podobnosti či rozdílnosti práce, fyzická vzdálenost členů týmu,
složitost činnosti, kvalifikace členů nebo rozsah nutné koordinace mezi členy. Důležité
je především, aby v týmu „byli zastoupeni jednotlivci, mající potřebné znalosti,
dovednosti a zkušenosti, aby se tým dal bez problémů řídit a zároveň, aby jeho velikost
ještě umožňovala bezproblémový přenos informací, komunikaci mezi členy týmu, aby
každý člen týmu mohl vyjádřit svůj názor“ [Horváthová 2008: 40].

1.3 Týmové schopnosti
Jak bylo naznačeno v předchozí kapitole, při hledání ideálního počtu jedinců
v týmu, musíme uvažovat především ideální kombinaci jejich schopností pro výkon
týmové spolupráce. Scheibel definuje tři základní funkce, které musí být v pracovním
týmu zabezpečeny, aby byla týmová práce efektivní a splnila, jak své věcné, tak i
sociální cíle. První funkcí je funkce orientovaná na dosažení věcného cíle. Součástí této
funkce je definovat cíle, stanovit metody, vyhledávat a poskytovat informace, přijímat a
vyjasňovat názory a hodnocení, koordinovat atd. Druhá funkce je analytická a kontrolní,
jejímž posláním je především hodnotit příspěvky a kriticky je začleňovat, srovnávat
aktuální situaci se stanoveným cílem, prověřovat přiměřenost postupu, zajišťovat
chybějící funkce apod. Poslední funkce je zaměřena na udržování týmu a jejím obsahem
je například, povzbuzovat, naslouchat, uvolňovat napětí, vymezovat pravidla sociální
interakce a komunikace, hlídat jejich dodržování a případně je měnit [Bedrnová, Nový
2002: 116-118].
Autoři Margerison a McCann objevili těchto klíčových pracovních funkcí devět
(viz Obrázek 1), ze kterých poté vzešel i jejich model týmových rolí. Těchto devět
funkcí odpovídá stadiím hodnocení a řešení problému nebo úkolu v týmu:


Propagace (Advising) – získávání a šíření informací,



Inovace (Innovating) – vytváření nových nápadů a experimentování s nimi,



Podpora (Promoting) – zkoumání nových možností a přesvědčování ostatních,



Rozvoj (Developing) – hodnocení a testování použitelnosti nových přístupů,
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Organizace (Organizing) – ustanovení a realizace vybraného přístupu,



Produkce (Promoting) – vytváření a dodávání výstupů,



Kontrola (Inspecting) – kontrola a revize pracovních systémů,



Údržba (Maintaining) – zajištění dodržování přijatých normy a postupů,



Spojení (Linking) – koordinace a integrace všech funkcí [Margerison 2001:
117].

Obrázek 1: Devět klíčových funkcí v týmu dle Margerisona a McCanna

Zdroj: MARGERISON, C. Team Competencies. Team Performance Management,
2001: 118.

1.4 Členové týmu
Výběr vhodných členů do týmu je zásadním krokem strategie utváření
pracovního týmu. Jak již bylo řečeno, pro řešení úkolu v týmu a celkovou týmovou
spolupráci jsou potřebné určité schopnosti, dovednosti nebo funkce. Není však možné,
aby všechny tyto dovednosti zastávala jedna osoba v týmu a tak pro určitou kombinaci
schopností je třeba vhodná kombinace členů týmu.
Při výběru členů do týmu je třeba uvažovat jejich „odborné zdatnosti, osobnostní
charakteristiky a týmové role, které jednotlivcům nejvíce ‚odpovídají‘“ [Horváthová
2008:41]. Odborné zdatnosti jsou závislé na konkrétním, zadaném úkolu, který má tým
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splnit. Jedná se o odborné znalosti, které lze posoudit například na základě dokončeného
vzdělání, praxe nebo jejich otestováním [c.d.: 41]. Týmovým rolím a osobnostním
charakteristikám se budu věnovat v následujících kapitolách.

1.4.1 Role členů týmu
Role je mezi sociology oblíbeným pojmem a jeho použití je velmi široké. Od
divadelního představení, ze kterého je pojem převzat, přes role životní a rodinné, po role
pracovní, skupinové a týmové. Tyto role můžeme definovat jako funkci, ve které někdo
působí ve vztahu k jiným. Všechny tyto role spojuje fakt, že jsou to role dočasné, vyvíjí
se a jsou spojeny s určitým očekáváním na danou roli [Adair 1994: 39,40]. Tyto role
můžeme rozdělit na formální a neformální. Formální role odpovídá oficiálně určenému
postavení, pozici nebo titulu a vyžaduje určité chování, související s právy a
povinnostmi dané role. Naznačuje tedy to, jak by se měl jedinec chovat. Na rozdíl od
toho, neformální role zahrnuje skutečné a přirozené chování jedince [Caughlin 2010: 4].
V pracovních týmech nebo skupinách mohou být role vnášeny formálně, lidé
jsou jmenováni do určitých funkcí na základě jejich doložitelných znalostí a dovedností
a od toho se utváří jejich formální role, tedy pracovní pozice. V týmech se pak role
utváří především přirozeně, tedy neformálně, v rámci spolupráce. Různí lidé mají
tendenci zaujímat rozdílné role. Tyto neformální týmové nebo skupinové role nezůstaly
stranou pozornosti teoretiků a v průběhu let vznikly jejich různé klasifikace [Plamínek
2009: 38,39].

1.4.1.1 Skupinové role
Nejznámější klasifikací skupinových rolí je typologie autorů Benne a Sheats. Ti
se prvně začali zabývat členy skupiny při řešení otázky fungování a výkonu skupiny
jako celku. Do té doby byla pozornost směřována především na vůdce skupiny a na
zlepšování jeho dovedností. Je však třeba vidět skupinu jako celek, nikoli oddělovat
vůdcovství od členství [Benne, Sheats 1948: 41].
Jimi definované role popisují, jak se jednotlivci mohou podílet na činnostech
skupiny a jejich způsob interakce se skupinou. Zaměřují se na to, co se děje v průběhu
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jednání nebo činnosti, nikoli na osobnostní rysy nebo celkový osobnostní styl jedinců.
Jedinec si tak může osvojit jednu roli, která pro něj bude obvyklá, nebo přijímat jiné
role, které jsou vhodné pro daný okamžik a závisí na tom, čím se skupina zrovna
zabývá. Nejedná se tedy o statické role. Jejich typologie zahrnuje tři hlavní kategorie,
jak je vidět v tabulce (Tabulka 2). První kategorie „role zaměřené na úkol“, popisuje,
jak se skupina vyrovnává s úkolem nebo problémem. Druhou kategorii tvoří „role
zaměřené na budování a udržování skupiny“, které vystihuje udržování pozitivních
sociálních interakcí a skupinové koheze. Ve třetí kategorii „role zaměřené na sebe“
nalezneme role, které sledují pouze své osobní zájmy [Hayes 2005: 53,54]. Každý
jedinec pak může přijmout jednu nebo i více rolí v různých částech své účasti ve
skupině. Stejně tak některé nebo i všechny role mohou být zastoupeny ve stejné době
jak vůdcem, tak více členy skupiny [Benne, Sheats 1948: 43].
Tabulka 2: Skupinové role dle Benne a Sheats

Zdroj: HAYES, N. Psychologie týmové práce, 2005: 53.
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1.4.1.2 Týmové role
Postupem času se organizace práce posunula od využívání konceptu pracovní
skupiny k pracovnímu týmu a tím i k otázce týmových rolí. Stejně jako v pracovních
skupinách, ani „v pracovním týmu nebývají jednotlivé pozice a role předem formálně
ani definovány, ani jednotlivým jeho členům přidělovány“ [Bedrnová, Nový: 116].
Posun od rolí skupinových k rolím týmovým je nepatrný. Týmová role je definována
jako: „chování jedince v týmu, které mu je vlastní a které je týmem akceptováno. Jde o
chování člena týmu k ostatním, o jeho přístup k řešení problémů a o jeho typické
postoje při plnění úkolů“ [Kolajová 2001: 36]. Hlavní rozdíl můžeme tedy zaregistrovat
především v přístupu jedinců v týmu při plnění společného úkolu, který v pracovní
skupině odpadá.
Týmové role však nejsou pouhým produktem týmové práce, ale složení týmu je i
jedním ze základních předpokladů efektivní týmové práce, neboť týmová spolupráce
vyžaduje zapojení všech členů a jejich různé role mohou mít zásadní význam pro
celkový úspěch týmu [Hayes 2005: 54-56]. Vlivem různých situací se však mohou
dostat do popředí různé rysy osobnosti a jedinec tak může zastávat různé role, neboť
týmová role nevychází pouze z hodnot a postojů člověka, ale je ovlivněna momentální
situací v týmu, řešeným problémem a celkovou skladbou týmu [Kolajová 2001: 36].
Týmové role nelze považovat za dané typy chování, které si jedinci osvojí a
budou tak vždy jednat stejně. Autoři Manning, Parker a Pogson se ve své studii „A
revised model of team roles and some research findings“ snaží o revizi nahlížení na
týmové role. Týmové role mají významnou sociální dimenzi, která je často při
posuzování týmových rolí přehlížena. Nelze na týmové role nahlížet pouze
z psychologické perspektivy jako na osobnostní charakteristiky, ale je třeba uvažovat
sociální pozici jednotlivce, kterou obvykle zastává a očekávání s ní spojené. Navrhují
sadu tří faktorů (Obrázek 2), které ovlivňují individuální týmovou roli, tedy obvyklé
chování jedince v určitém týmu. Je to osobnostní faktor, zastávající neměnné osobnostní
charakteristiky a způsob obvyklého chování. Druhý faktor reprezentuje očekávání,
spojené s určitou pozicí v týmu. Třetím faktorem je pak orientace k týmové roli, která
vyjadřuje vlastní autonomii v určité pozici a roli, její přizpůsobení a odpovědnost k této
pozici [Manning, Parker, Pogson 2006: 287-289].
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Obrázek 2: Faktory ovlivňující týmovou roli

Zdroj: Manning, T. A revised model of team roles and some research findigs. 2006: 289.
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2 Typologie týmových rolí
Efektivní týmová práce se stala stěžejním zájmem mnoha organizací, jak již bylo
uvedeno v předešlých kapitolách. Přestože týmový výkon je ovlivněn mnoha faktory, je
velká pozornost věnována právě vlivu rozložení týmových rolí v týmu. Z tohoto důvodu
bylo vytvořeno několik typologií týmových rolí, které se mohou vyskytovat v týmu a
které ovlivňují týmový výkon. Vytvořené typologie týmových rolí jsou cenným
obrazem toho, jak se mohou různí lidé podílet na týmové spolupráci a že k její efektivitě
je třeba kombinace rozličných typů aktivit a rolí, které je mohou naplnit, nelze však
považovat tyto týmové role za stálé a neměnné osobnostní typy [Hayes 2005: 57].
Aby byl tým efektivní, je vhodné, aby každý člen týmu ‚hrál‘ takovou, pro sebe
přirozenou roli, pro kterou má nejlepší předpoklady. Jednotlivec však může zastávat i
několik rolí najednou. Většinou se jedná o jednu hlavní roli a jednu nebo dvě role
vedlejší. Optimálně sestavený tým by měl být složen ze všech týmových rolí dle daných
typologií, nebo alespoň z jejich co největšího počtu. Pokud nějaká role v týmu zcela
chybí, většinou se to negativně projeví v jeho fungování [Horváthová 2008: 44,45].

2.1 Belbinova typologie
Belbinova typologie je pravděpodobně nejznámější a nejvyužívanější typologií
týmových rolí. Tato typologie nenahlíží na týmové role pouze jako na vzory chování,
ale bere v úvahu i jejich vývoj, změny a interakce s jinými vzory chování nebo rolemi.
Belbin vytvořil tento model během devítiletých studií týmů a simulačních cvičení.
Nejdříve v roce 1981 vytvořil model osmi rolí. V roce 1993 pak přidal devátou roli
Specialisty a pozměnil některé názvy ostatních rolí. Belbin definuje týmovou roli jako
vzorec charakteristického chování, které jedinec projevuje při práci v týmu za účelem
vývoje celého týmu. Týmová role jedince je pak popsána šesti faktory: osobnost,
duševní schopnost, aktuální hodnoty a motivace, překážky v různých oblastech,
zkušenost a učení se roli [Aritzeta, Swailes, Senior 2007: 99]. Popis charakteristik
jednotlivých rolí je shrnut v tabulce rámci příloh (Příloha 1 na straně 54).
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Těchto devět Belbinových rolí můžeme dále rozdělit do tří základních skupin dle
zaměření:
1. role “sociální”, orientované na lidi (symbol srdce):


Koordinátor,



Týmový pracovník,



Vyhledávač zdrojů.

2. role “akční”, orientované na akci (symbol ruce):


Formovač,



Realizátor,



Dokončovatel.

3. role “mentální”, orientované na myšlení (symbol hlava):


Specialista,



Inovátor,



Vyhodnocovatel [Horváthová 2008: 48].

Belbin klade důraz především na rovnováhu rolí. Tvrdí, že týmy, ve kterých jsou
zastoupeny všechny jím definované role, budou nejvíce efektivní. V týmu však nemusí
být nutně devět členů. Dle Belbina mohou jedinci zastávat i více rolí najednou, a to
primární a sekundární role. Poukazuje na některé možné nebo naopak vylučující se
kombinace primární a sekundární role. Velmi pravděpodobnou kombinací rolí, které se
mohou vyskytnout u jedné osoby, je dvojice Koordinátor a Týmový pracovník nebo
Inovátor a Vyhodnocovatel. Naopak velmi nepravděpodobnou kombinací je například
Formovač a Týmový pracovník [Fisher, Hunter 1998: 283-287].
Plamínek ve své knize popisuje, jak tyto Belbinovské role „odrážejí postup
řešení a vytváření produktů, tedy procesů, jež jsou v jistém smyslu podstatou práce
skupin a týmů a smyslem jejich existence“ [Plamínek 2009: 41]. Každá role tak
pravděpodobně vznikla s potřebou uskutečnit daný krok postupu, jímž musíme projít,
chceme-li vyřešit problém a dosáhnout výsledku. Týmy většinou řeší divergentní úlohy,
kdy řešení ani cesta není předem známa a vychází tak pouze ze zadání daného úkolu. Na
počátku jsou tedy třeba nějaké nápady, ty obstarává role Inovátora. Tyto nápady je pak
třeba prozkoumat a prověřit. Touto funkcí se vyznačuje role Vyhodnocovatele.
Formovač poté řekne, co se má konkrétně dělat a zajistí tak uskutečnění nápadů, které
prošly. K jakékoliv činnosti jsou však potřeba zdroje, nutné k tomu, aby navržené
procesy mohly fungovat. Jejich obstarávání a zajišťování má na starost role
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Vyhledávače zdrojů. Zde se může uplatnit i Specialista se svými vzácnými zdroji –
znalostmi, dovednostmi nebo zkušenostmi. O nemateriální podmínky jako je příznivá
atmosféra a pohodové vztahy v týmu se naopak stará role Týmového pracovníka. V této
fázi je třeba přejít od přípravy k činům a začít skutečně pracovat. V tomto směru jde
příkladem role Realizátora. Pro úspěšnou práci je třeba také hlídat její kvalitu.
Kontrolovat celý proces, kompletovat výsledky a vše dolaďovat je práce právě pro
Dokončovatele. Poslední rolí je role Koordinátora, jejíž podstatou je sjednocovat úsilí
všech rolí a tmelit tým [Plamínek 2009: 41].

2.1.1 Belbinův sebehodnotící inventář týmových rolí
Belbinova typologie se těší takové oblibě a používanosti, právě proto, že Belbin
navrhl nástroj, Belbinův sebehodnotící inventář týmových rolí (Belbin team role selfperception inventory, BTRSPI), který odhaluje preference aktuální týmové role
[Swailes, McIntyre-Bhatty 2002: 529]. Přes široké použití je však tento nástroj vážně
kritizován. Furnham a kolektiv soustředili tuto kritiku třemi směry. Nejdříve se zaměřili
na to, že BTRSPI je ipsativní test, který se používá jako by byl normativní, poté
směřovali pozornost na pokládané otázky a nakonec na teoretickou a empirickou
podporu testu [Furnham, Steele, Pendleton 1993: 245]. Testy jsou považovány za
ipsativní na základě jejich podstaty skórování. Jsou to takové testy, kde součet skóre pro
každou položku je vždy stejný. Při rozdělování je pak silnějším rysům přiděleno více
bodů z celkového počtu, čímž se automaticky odebírají body rysům slabším [Hayes
2005: 108]. Takové testy pak nemohou být použity ke srovnávání jedinců na základě
jejich výsledných škál. Tyto škály, jejich korelace, průměry a směrodatné odchylky
nemohou být analyzovány obvyklým způsobem jako je například faktorová analýza a
jejich reliabilita, validita a dimenzionalita rolí je silně problematická. Dalším kritickým
místem je dle Furnhama a spol. způsob pokládání otázek v testu. Otázky jsou příliš
obecné, nekonzistentní a neříkají nic o aspektech a prostředí ve skupině nebo týmu.
Třetí problematickou oblastí je slabé teoretické a empirické zakotvení celé typologie a
testu [Furnham, Steele, Pendleton 1993: 247, 248].
Přes mnohou kritiku si Belbinův test našel mnohé příznivce a zastánce i z řad
akademických. Především autoři Swailes a McIntyre-Bhatty se ve svých studiích
zabývají obhajobou BTRSPI a belbinovy typologie. Tvrdí, že kritika BTRSPI byla
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založena na nevhodné manipulaci s daty a především na malém vzorku respondentů. Na
velkém vzorku (cca 5000) respondentů pak testují reliabilitu BTRSPI a dimenzionalitu
rolí. Výsledky studie dokazují, že reliabilita a dimenzionalita BTRSPI je mnohem lepší
než jak naznačují předchozí výzkumy. Představují tak podporu popularity BTRSPI,
který je především přínosem v porozumění týmů a týmovým rolím v pracovních
situacích [Swailes, McIntyre-Bhatty 2002, 2003].

2.2 Kruhový model týmového managementu Margerisona a McCanna
Další vývoj typologií týmových rolí provedli autoři Margerison a McCann ve
svém „Kruhovém modelu týmového managementu“ (Team Management wheel, Team
Management System, TMS), který se tak stal druhým nejvyužívanějším modelem
týmových rolí. Pojmenovali devět týmových rolí (viz Obrázek 3). Osm z nich je
rozděleno do čtyř kategorií: Průzkumníci, Organizátoři, Dozorci a Poradci. Každý
z těchto kvadrantů má svou typickou roli a dvě role, které jsou jakýmsi mostem mezi
dvěma kvadranty a zastupují obě charakteristiky [Rushmer 1996: 21]. Těchto osm rolí
tak není přesně ohraničeno, spíše se překrývají a „zahrnují podávání zpráv a doporučení
k jednotlivým informacím, propagaci týmu navenek, inovaci a tvorbu nových myšlenek,
jejich hodnocení a rozvoj, uspořádání týmových aktivit do souvislých stádií a cílů,
dotahování projektů do konce, kontrolu a prověřování kvality práce týmu a udržování a
rozvoj společenských a pracovních vztahů v týmu“ [Hayes 2005: 55,56]. Devátou rolí,
je role Spojovatele, který zajišťuje koordinaci různých členů a aktivit v týmu a
zastupuje tým navenek [c.d: 56].
Jejich typologie je výsledkem dlouholetého výzkumu týmů v mnoha oblastech a
zemích. Vychází z psychologických typů C. G. Junga a z akčního učení R. Revanse.
Nejprve definovali klíčové pracovní funkce (viz kapitola 1.3). Na základě výzkumu
osobnostních typů pak zjistili, že různí lidé preferují různé funkce a s jinými jsou
naopak v rozporu. Odtud poté identifikovali osm hlavních pracovních nastavení,
týmových rolí, které jsou nezbytné pro efektivně fungující tým [Rushmer 1997: 96,97].
Žádná z těchto rolí není lepší než jiná a všechny jsou svým způsobem důležité pro
výkon týmové spolupráce. Silné stránky spojené s jednou rolí, mohou být slabé stránky
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role opačné a naopak. Nejvíce efektivní tým je pak takový tým, kde jsou zastoupeny
všechny tyto role jedinci, kteří mají preference k této roli [Rushmer 1997: 97].
Obrázek 3: Týmové role dle Margerisona a McCanna

Zdroj: HAYES, N. Psychologie týmové práce, 2005: 53.
Na první pohled můžeme vidět, že Kruhový model týmového managementu a
belbinova typologie mají mnoho společného. Obě vychází z Jungových osobnostních
typů a navrhují devět týmových rolí, z nichž jedna buď koordinuje (Belbinův
Koordinátor) nebo spojuje (TMS Spojovatel) činnosti ostatních týmových rolí. Obě
typologie tvrdí, že jedinci mají preference k určité jimi navrhnuté roli (k jedné hlavní a
dvěma vedlejším). Některé role jsou si velmi podobné svými charakteristikami nebo
pojmenováním a v efektivním týmu by měly být zastoupeny všechny jimi definované
role. Obě typologie navrhují také vlastní nástroj ke zjištění preferovaných rolí [Rushmer
1996: 22,23].
Vzhledem k těmto podobnostem a stejnému předmětu zkoumání (týmu), bychom
přepokládali, že role, definované Belbinem a role Margerisona a McCanna budou mít
spojitost nejen teoretickou, ale i praktickou. Tento předpoklad použil ve své studii
Rosemary K. Rushmer (1996). Výsledky však neodhalily žádnou přímou souvislost
mezi týmovými rolemi Belbina a TMS rolemi. Belbinovy role pouze ve většině případů
spadaly do předpokládaného kvadrantu v kruhu rolí TMS [Rushmer 1996: 20-26].
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2.3 Parkerovy Styly Týmových hráčů
Glenn M. Parker a jeho typologie Týmových hráčů (Team players) je další
vyvinutou typologií týmových rolí. Ve svých počátečních pracích se Parker věnoval
popisu efektivní týmové práce a popisu Týmového hráče jako jediné role, tedy ideálního
člena týmu. Postupem času opustil toto pojetí a vyvinul složitější koncepci čtyř
týmových hráčů. Na základě výzkumů definoval a popsal týmové role: Přispěvatel,
Spolupracovník, Komunikátor a Vyzývatel. Každá z těchto rolí má své silné stránky, ale
i potencionální slabiny [Parker 2008: 9-11]. Jejich popis a stručná charakteristika je
přiložena v tabulce (Příloha 2 na straně 55). Jak můžeme dále vidět na obrázku
(Obrázek 4), každá z těchto rolí je orientována na jinou činnost v týmu. V roce 1991
Parker také navrhl nástroj zjišťování těchto rolí, Průzkum Týmového hráče (Parker
Team Player Survey, PTPS), který má pomoci jedinci získat vhled do jeho týmové role
a zvýšit tak jeho výkon v týmu. V následujících letech se Parkerova typologie stala
velmi populární, byla přeložena do několika jazyků a je využívána organizacemi po
celém světě [Parker 2008: 9-11].
Obrázek 4: Orientace Parkerových týmových hráčů

Zdroj: PARKER, Glenn M. Team players and team work: new strategies for developing
successful collaboration, 2008: 72.
Parker popisuje týmové role jako životní způsoby, určité typy se svými
osobnostními charakteristikami, které jedinec prokazuje ve svém jednání. Existuje
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mnoho způsobů, jak jedinci mohou přispět k úspěchu týmu. Efektivní týmová práce je
pak založena na určité kombinaci lidí v týmu, kteří vykazují různé styly nebo přístupy
k týmové práci [Parker 2008: 69-70]. Nevylučuje však, že styl týmového hráče se může
u jedince proměnit. V tomto směru vychází především z typologie C. G. Junga, ze které
přejímá tyto předpoklady pro své styly týmových hráčů:
1. Typy jsou kategorie, ve kterých se nacházejí jedinci s podobnými, nikoli nutně
stejnými, vlastnostmi.
2. Osoba může vykazovat jeden typ v jedné situaci a další typ v jiné situaci.
Obvykle však zastupuje jeden typ, který převládá.
3. Každý jedinec může zastupovat jakýkoliv ze stylů.
4. Osoba je jedinečná kombinace vlastností, která se však může změnit [Parker
2008: 71].
Týmový hráči tedy mohou rozšiřovat a měnit svůj styl podle toho, co vyžaduje situace.
Dle Parkera do situačních determinantů role patří také fáze vývoje týmu, kterým se
věnuji v poslední kapitole [Parker 2008: 99].

2.4 Myersova typologie
Steve Myers navrhl typologii týmových rolí a nástroj jejich zjišťování
(Management Team Roles, MTR-indicator). Tuto typologii uvádím především proto, že
je

jakýmsi

přechodným

mostem

mezi

týmovými

rolemi

a

osobnostními

charakteristikami, na které se zaměřuji v následujících kapitolách. Myers navrhl osm
týmových rolí, které mají přímou spojitost s šestnácti osobnostními typy, navrženými
Katherine Briggs a Isabel Briggs Myers. MTR-i je nástroj k odhalování rolí, který se
soustředí především na role aktuální, které jedinec zastává v určitém týmu nyní,
nezávisle na jeho preferencích. Jako komplementární nástroj může být použit právě
nástroj autorek Katherine Briggs a Isabel Briggs Myers, Myers-Briggs-Type-Indicator
(MBTI), který je určen pro odhalení jednoho ze šestnácti osobnostních typů [Myers
2002: 24-28]. Tyto osobnostní typy Steve Myers přímo propojil s jeho týmovými
rolemi, jak můžeme vidět na obrázku (Obrázek 5).
MTR-i tedy zjišťuje aktuální týmovou roli, která může být ovlivněna mnohými
faktory a je proměnlivá v čase. MBTI pak zjišťuje osobnostní preference k určité roli,

20

která je jedinci nejvíce přirozená. Výsledky těchto testů se mohou, ale nemusí shodovat.
Lidé s určitými osobnostními dispozicemi mají silnější či slabší preference k určité
týmové roli, jak naznačuje tabulka na obrázku (Obrázek 6). Jedinec tak může zastávat
zcela odlišnou roli, než pro jakou má preference. Tuto „propast“ může odhalit právě
srovnání výsledků MTR-i a MBTI [Myers 2002: 24-28].
Základní popis a charakteristiky rolí podle Steva Myerse jsou přiloženy v rámci
příloh (Příloha 3 na straně 56).
Obrázek 5: Spojitost mezi osobnostními typy MBTI a týmovými rolemi MTR

Zdroj: http://www.teamtechnology.co.uk/bulletin.html
Obrázek 6: Preference osobnostních typů k týmovým rolím

Zdroj: MYERS, S. MTR-i: A New Arena for Team Roles. Training Journal, 2002: 26.
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3 Týmové role a osobnostní charakteristiky
Předchozí kapitoly byly věnovány týmovým rolím a jejich rozložení v týmu,
které má zásadní vliv na týmovou efektivitu, což dokazují i mnohé studie. Jiné výzkumy
týmů se ale zaměřují spíše na jedince v týmu a spojitost individuální týmové role
s jejich osobnostními charakteristikami. Týmy jsou tvořeny jednotlivci, kteří
spolupracují a zapojují tak své chování, které může různými způsoby přispívat k
efektivitě týmu. Můžeme tedy říci, že individuální týmové role a jejich rozložení je
jakýmsi spojujícím mechanismem na cestě od osobnostních rysů k týmové efektivitě.
Osobnostní charakteristiky, tedy určitý způsob chování a myšlení, mohou být také
využity k předpovědi individuální týmové role [Caughlin 2010: 1-3].
Například některé výzkumy Belbinovy typologie a BTRSPI dokazují souvislost
týmových rolí s osobnostními charakteristikami, které jsou součástí šesnáctifaktorového
osobnostního dotazníku (16PF), OPQ (Occupational Personality Questionnaire) nebo
pětifaktorového modelu (NEO-PI) [Aritzea, Swailes, Senior 2007: 101-103].
Různí autoři tomuto vlivu osobnostních charakteristik na roli, kterou jedinec
zastává v týmu nebo skupině, přikládají různou váhu. Ve většině případů však určitý
vliv připisují, a proto by neměl být opomenut.

3.1 MBTI
Nejznámější teorií osobnosti je teorie C. G. Junga, která se stala podkladem i pro
některé typologie týmových rolí, jak jsem uvedla v předešlých kapitolách. Již
zmiňovaný nástroj MBTI je instrumentem vycházejícím právě z Jungovy teorie. Tento
nástroj je celosvětové hojně využíván, ať už v psychologii nebo i při organizaci práce,
v personalistice, ve výběrových řízeních, při rozvoji managementu atd. MBTI
klasifikuje jedince do šestnácti osobnostních typů na základě čtyř dimenzí:


extroverze (E) a introverze (I)

Extroversion and Introversion



intuice (N) a smysly (S)

Intuition and Sensing



myšlení (T) a cítění (F)

Thinking and Feeling



usuzování (J) a vnímání (P)

Judging and Perceiving
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Výsledek testu je pouze popisný, tedy „neříká, že je nějaký typ horší nebo lepší,
pouze konstatuje silné, popřípadě slabší stránky daného typu“ [Vajner 2007: 37].
Osobnostní typy nabízejí souhrn vlastností a preferencí a mohou tak poskytnout
vysvětlení lidského chování a vztahů v mnoha oblastech, od řešení konfliktů mezi lidmi,
přes výběr životního partnera až právě po pracovní sféru a výběru členů do týmu
[Vajner 2007: 37]. Z hlediska pracovní sféry se typologiím osobnosti věnuje Michal
Čakrt ve své knize „Typologie osobnosti. Volba povolání, kariéra a profesní úspěch“.
Tabulka, která je přiložena (Příloha 4 na straně 56), vychází také z jeho knihy a stručně
shrnuje některé aspekty chování jednotlivých typů osobnosti, které mohou souviset
s týmovou prací.
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4 Dynamika týmu
Dynamika týmu a aktuální stadium týmu je dalším faktorem, které je třeba
zohlednit při posuzování rolí v týmu. Jak naznačují některé studie, výkon a efektivita
týmu může být spojena také s fází jeho vývoje. I když není naznačen jasný kauzální
vztah, je mimo strukturu týmu a týmové procesy přínosné sledovat také činnosti spojené
právě s různými vývojovými fázemi [Chong 2007: 205].
„Skupinová dynamika je reakcí lidí na vývoj vztahů ve skupině“ a díky
jednotlivým fázím můžeme lépe pochopit potřeby týmu i jednotlivců a napomoci jejich
vývoji [Zahrádková 2005: 51]. Přestože, jednotlivé fáze nastupují v přesném pořadí,
nelze vývoj skupiny nebo týmu časově naplánovat, neboť tyto fáze mohou trvat různou
dobu. Tato rychlost může záviset na různých faktorech jako je například:


plánovaná doba trvání týmu,



vztahy mezi členy,



styl vedení,



závažnost práce a míra stresu,



složení týmu,



motivace spolupracovat… [Zahrádková 2005: 51, 52].
Úspěšný tým tedy nevzniká momentem svého založení, ale musí si projít

určitými fázemi. Neplatí však, že by každý tým musel dosáhnout efektivního stádia
fungování. „Tým se musí nejdříve zformovat, poté najít cestu společné týmové práce,
jejímž smyslem je požadovaný výkon. Je proto dobré znát princip a smysl jednotlivých
etap (…)“ [Horváthová 2008: 135, 136].
Různí autoři tyto fáze pojmenovávají a popisují různě. Dle Baye probíhá proces
vývoje týmu v rovině věcné, týkající se zvládnutí řešeného úkolu a organizace týmu a
v rovině interakce, která zahrnuje mezilidské vztahy [Hortváthová 2008: 136].
McFadzean navrhl pět stupňů vývoje týmu, které jsou rozděleny podle toho, zda se tým
soustředí na úkol (první stupeň), na proces setkávání (druhý stupeň), na strukturu týmu
(třetí stupeň), na dynamiku týmu (čtvrtý stupeň) a důvěru v týmu (pátý stupeň) [Chong
2007: 205].
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Zahrádková ve své knize naopak popisuje šest fází týmu:
1. vznik (starting)
2. formování (forming)
3. bouření, krize (storming)
4. vytváření norem (norming)
5. fungování (performing)
6. uzavírání (closing) nebo 7. oživení (refresh) [Zahrádková 2005: 52].
Následující grafy pak ukazují, jak tyto fáze mohou ovlivňovat výkon týmu s časově
omezeným úkolem, bez časového omezení úkolu nebo v případě příchodu nového člena
do týmu (Obrázek 7, Obrázek 8, Obrázek 9).
Obrázek 7: Vývoj týmu s časově omezeným úkolem

Obrázek 8: Vývoj týmu bez časového omezení úkolu

Obrázek 9: Vývoj týmu v případě příchodu nového člena

Zdroj: ZAHRÁDKOVÁ, Eva. Teambuilding: cesta k efektivní spolupráci, 2005: 52, 53.
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Nejznámější teorií, popisující vývojová stádia skupiny nebo týmu, popsal Bruce
Tuckman. V roce 1965 určil čtyři vývojová stádia, a to Formování, Bouření, Vytváření
norem a Fungování (viz. Příloha 5 na straně 58). Později pak do modelu přidal také páté
stadium Zakončení (Adjouring) [Chong 2007: 205]. Tato fáze nastává po dosažení
pracovních cílů nebo určitých etap řešení projektů. Avšak vzhledem k tomu, že tým
bude v budoucnu pravděpodobně opět spolupracovat, je třeba posilovat všechny rysy
týmové práce [Bedrnová, Nový 2002: 121, 122].
Parker propojil svou typologii Týmových hráčů právě s těmito čtyřmi fázemi.
Definoval chování každé z jeho čtyř rolí během všech fází vývoje týmu, které napomáhá
překonání současného stavu a směřování k cílové fázi Fungování. Zaměřil se také na to,
které týmové role jsou nejvíce přínosné v dané fázi. Ve fázi Formování, kdy se
ustanovuje účel týmu, je užitečná především týmová role Spolupracovníka, který může
pomoci především v účelné komunikaci a budovní týmu. Ve fázi Bouření je pak potřeba
někoho, kdo usnadní řešení rozdílů a sporů. Tuto vlastnost má právě role Komunikátora,
který dokáže vyřešit konflikt pozitivním způsobem a je tak nejvíce užitečnou rolí v této
fázi. Během fáze Vytváření norem může zase pomoci role Přispěvatele. Ten může být
prospěšný v ustanovení norem, které povedou k vyššímu výkonu a přimějí členy převzít
odpovědnost za týmový výkon a udržení pozitivní atmosféry v týmu. Poslední fáze, fáze
Fungování, je cílem rozvoje týmu a tak by se mohlo předpokládat, že žádná pomoc již
není potřeba. Je však třeba dávat pozor na stagnaci a regresi týmu. Tomu může
napomoci role Vyzývatele, který neustále napadá cíle a metody týmu a vyžaduje
neustálou akci [Parker 2008: 150, 151].
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5 Výzkum
5.1 Metodologie a cíle výzkumu
Základním předpokladem celé bakalářské práce je, že aktuální týmová role je
ovlivněna nejen preferencemi k této roli, ale také osobnostními dispozicemi a
současným stavem týmu. V rámci výzkumné části otestuji tento předpoklad na reálném
pracovním týmu. Pomocí aplikace nástrojů týmové analýzy a zjištění aktuálního
rozložení týmových rolí, osobnostních dispozic a fáze vývoje týmu se pokusím nastínit
souvislosti mezi těmito faktory. Cílem výzkumné části je kritické srovnání použitých
nástrojů týmové analýzy, jejich aplikace a výsledků. Výsledná zjištění ukážou, zda se
použité nástroje doplňují, jsou slučitelné nebo si odporují. Tato analýza je také doplněna
o srovnání výsledků použitých nástrojů a subjektivních názorů jedinců v týmu na jejich
preferovanou týmovou roli, osobnostní typ a aktuální fázi vývoje týmu. Toto srovnání je
zahrnuto v kritickém posouzení vhodnosti a validity použitých nástrojů týmové analýzy.
Výzkumné otázky:


Jsou nástroje sloužící ke zjišťování týmových rolí, osobnostních dispozic a fáze
vývoje týmu komplementární, kompatibilní nebo si odporují?



Jsou nástroje týmové analýzy schopny posoudit aktuální týmovou roli,
osobnostní typ a stádium týmu, tedy nakolik odpovídají výsledky subjektivním
názorům jedinců v týmu?
K dosažení cílů výzkumu bylo použito dotazníků, které se běžně používají

k odhalování týmových rolí, osobnostních dispozic a fází vývoje týmu. Tyto dotazníky
byly aplikovány na malém týmu. Jejich použitím doufám v odhalení alespoň částečné
objektivní reality, přičemž vycházím z předpokladu, že stoprocentní realita nemůže být
nikdy zcela odhalena, díky nekonečně mnoha faktorům, které ji mohou ovlivnit.
V druhé části výzkumu jsem použila metodu rozhovorů a vlastního pozorování.
Použitím různých metod sběru dat (triangulací) doufám ve zkvalitnění mého výzkumu a
získání rozmanitějších dat. Výsledky testů byly srovnány navzájem (každý s každým) a
27

byla stanovena míra jejich souvislosti. V rámci rozhovorů jsem zkoumala především
face validitu nástrojů, nakolik respondenti hodnotili jejich výsledky jako odpovídající,
tedy nakolik jsou tyto nástroje schopny odhalit aktuální týmovou roli, osobnostní
dispozice a fázi vývoje týmu. Jejich hodnocení byla zprůměrována a porovnána mezi
použitými nástroji. Použitým nástrojům a průběhů výzkumu se detailněji věnuji
v následujících kapitolách.

5.2 Charakteristika vzorku
Při hledání vhodného pracovního týmu jsem vycházela především z mých
kontaktů. V úvahu přicházelo několik pracovních týmů, z nichž některé pak byly
vyřazeny kvůli povaze výzkumu, která by mohla narušit jejich pracovní klima a vztahy
v týmu. Především z tohoto důvodu a také díky ochotě spolupracovat byl vybrán méně
formální redakční tým studentského časopisu „Školník“ osmiletého gymnázia.
V tabulce (Tabulka 3) můžeme vidět základní strukturu týmu. Jedná se o dlouhodobě
spolupracující tým, délka aktivní spolupráce většiny členů se pohybuje kolem jednoho
roku, ve třech případech jsou to již roky dva. Tým je tvořen jednou šéfredaktorkou, její
zástupkyní, editorem a správcem webu, fotografem a fotografkou a sedmi redaktory a
redaktorkami. Vnitřní formální organizační struktura je však velmi volná. Výjimku tvoří
šéfredaktorka, která je zodpovědná za koordinaci činnosti celého týmu a jeho
reprezentaci a vyjednávání navenek, především s profesorským sborem. Díky
společnému cíli, tedy vydání časopisu, sdílejí jedinci i společnou odpovědnost. V týmu
jsou však jasně přiděleny úkoly, takže funguje i individuální zodpovědnost. Spolupráce
v týmu je zcela dobrovolná, jedinci jsou motivováni vnitřně, vlastní vůlí. Tým pořádá
pravidelná setkání, kde probíhá otevřená a věcná diskuze. V týmu panují přátelské
vztahy. Přestože redakční tým časopisu splňuje většinu nároků definice týmu, jsem si
vědoma některých nedostatků. Je to především mladý věk všech členů, většina z nich je
ve věku od 15 do 19 let. Takto mladí lidé nemusí mít zcela vyhraněný názor, postoj, což
může zkreslit výsledky výzkumu. Dalším problémem je nerovné zapojování členů do
společné práce, což však bylo odhaleno až během výzkumu. Někteří jedinci v týmu se
zapojují více, ať už ve spolupráci, diskuzi nebo celkovém rozhodování o směřování
týmu, jiní naopak spíše zřídka.
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Tabulka 3: Struktura redakčního týmu
člen

funkce v týmu

pohlaví

délka spolupráce

A

fotograf

muž

2 roky

B

editor / korektor / správce webu

muž

1 rok

C

redaktorka

žena

9 měsíců

D

redaktorka

žena

9 měsíců

E

redaktorka

žena

3 měsíce

F

redaktorka/ zástupce
šéfredaktorky

žena

2 roky

G

šéfredaktorka

žena

1 rok

H

fotografka

žena

1 rok

I

redaktorka

žena

9 měsíců

J

redaktorka

žena

5 měsíců

K

redaktorka

žena

1 rok

L

redaktor

muž

2 roky

5.3 Použité dotazníky
Pro svůj výzkum jsem použila pět dotazníků. Dva z nich se zaměřují na
odhalování aktuální týmové role jedince v týmu. Další dva jsou sestaveny pro
odhalování osobnostních dispozic a poslední dotazník testuje současný stav týmu, fázi,
ve které se nachází. Tyto dotazníky jsou k nahlédnutí v rámci příloh (Příloha 10 na
straně 72). Při jejich výběru jsem vycházela především z volné dostupnosti nástrojů a
způsobů jejich vyhodnocení, bez kterých bych nemohla testy použít. Dále jsem pak
vycházela z popularity nástrojů a typologií, které by měly svědčit o jejich kvalitě.
Dva dotazníky musely být přeloženy z angličtiny, a to Parkerův průzkum
týmového hráče a jejich styly (Team Player Survey) a Tuckmanovy fáze vývoje týmu
(Team Work Survey). Všechny použité dotazníky jsem poté sama odzkoušela. Snažila
jsem se přihlížet na věk, možné znalosti a povahu celého redakčního týmu a vzhledem k
tomu, bylo třeba některé otázky upravit pro snadnější porozumění, jejich význam však
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zůstal nezměněn. Jednalo se především o cizí slova, která byla nahrazena českými
ekvivalenty nebo o drobné úpravy výroků vzhledem k vykonávané činnosti redakce.

5.3.1 Aktuální týmová role
Ke zjištění aktuální týmové role v mém výzkumu byla na základě popularity
vybrána belbinova typologie. Ta je nejznámější a nejpoužívanější typologií týmových
rolí. Belbin také navrhl test týmových rolí, BTRSPI, který je však velmi kritizován pro
svou ipsativní podobu. Této problematice se věnuji v teoretické části v kapitole 2.1.1.
Z tohoto důvodu byl místo Belbinova dotazníku použit dotazník českého autora
Bělohlávka, který pouze převedl Belbinův test do normativní podoby, takže výsledné
role odpovídají Belbinově typologii. Belbinův test obsahuje sedm sekcí a v každé z nich
se nachází deset položek. Každá položka v sekci pak odpovídá jedné týmové roli.
Respondenti jsou požádání, aby rozdělili deset bodů v každé sekci mezi položky tak, jak
si myslí, že vystihují jejich chování. V krajním případě může být přiděleno deset bodů
jedné položce nebo každé položce přiřazen právě jeden bod. Součty bodů pak přiřazují
preferované, vedlejší a nejméně vhodné role [Swailes, McIntyre-Bhatty 2002: 529-531].
Takové hodnocení, tedy rozdělování pevného počtu bodů mezi jednotlivé položky je
složité i pro samotné respondenty. Bělohlávkův test toto vyřešil použitím třístupňové
škály u každého výroku. Ten respondenti zhodnotí, podle toho, zda na ně zcela sedí (2
body), sedí zčásti (1 bod) nebo zcela nesedí (0 bodů). Součty bodů dle vyhodnocovací
tabulky pak ukazují konkrétní týmové role, hlavní a vedlejší, které jedinec zastává
v týmu.
Další velmi populární typologií týmových rolí jsou Parkerovy styly týmových
hráčů a nástroj jejich zjišťování. Ten byl použit ve výzkumu jako kontrast
k Belbinovým rolím, neboť definuje pouze čtyři role, vyskytující se v týmu, oproti
Belbinovým devíti. V tomto testu mají respondenti seřadit čtyři možná zakončení každé
z osmnácti vět. Tyto zakončení seřadí podle toho, jak se na ně hodí, kdy 4 přiřazují
nejvíce se hodícímu zakončení, 1 tomu nejméně. Součty hodnot opět dle vyhodnocovací
tabulky vyhodnotí nejpreferovanější roli. V případě blízkosti dvou celkových skórů,
může jedinec zastávat i role dvě.
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5.3.2 Osobnostní dispozice
K zjištění osobnostních dispozic byl použit Bělohlávkův test osobnostních
dispozic, neboť je doplňkem k jeho testu týmových rolí a výsledné role z obou testů
vychází z Belbinovy typologie. Díky tomu mohou být výsledky snadněji porovnány.
Respondentům je navrhnut seznam vlastností, ze kterých mají vyznačit ty, které je
vystihují nejvíce, nejméně a ponechat neutrální. Ty jsou pak ohodnoceny dvěma, jedním
nebo žádným bodem a na základě vyhodnocovací tabulky přiřazeny preference
k týmovým rolím.
Z důvodu velké popularity a širokého využití byl jako druhý test osobnostních
dispozic vybrán MBTI. Tento dotazník obsahuje 56 otázek, kde respondenti vybírají
vždy vhodnější ze dvou nabízených odpovědí. Vybraná odpověď je poté přenesena do
vyhodnocovací tabulky. Výsledkem je kombinace čtyř dimenzí a z nich složený
osobnostní typ. Těchto šestnáct osobnostních typů je přímo propojeno s týmovými
rolemi MTR, které byly také zohledněny ve výzkumu.

5.3.3 Aktuální fáze týmu
K vyhodnocení týmové fáze byl použit test Bruce Tuckmana, opět na základě
častého použití jeho teorie fází vývoje týmu. Zde respondenti hodnotili na základě
pětistupňové škály 32 výroků, týkajících se týmu jako celku. Na základě tabulky
celkových skóre je pak vyhodnocena určitá fáze vývoje týmu právě dle teorie
Tuckmana.

5.4 Průběh výzkumu
Před samotným začátkem výzkumu proběhlo společné setkání se všemi členy
týmu. Představila jsem jim výzkum samotný, jeho účel a objasnila jejich roli v něm.
Dále jsem je ujistila o důvěrnosti. Celý výzkum byl anonymní a žádné informace tak
nemohou být zneužity nebo spojovány s určitou osobou. Dále jsem respondenty krátce
seznámila s dotazníky a jejich instrukcemi. Především jsem zdůraznila, že jejich
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výsledky jsou pouze informativního charakteru, nejsou nijak hodnotící, dobré nebo
špatné, a proto není třeba se situovat do žádoucího postoje. Respondenti byli požádáni,
aby odpovídali upřímně podle skutečného stavu. Věřím, že díky zaručené anonymitě a
nehodnotícím výsledkům neměli respondenti potřebu neodpovídat pravdivě.
V první fázi výzkumu byly respondentům postupně rozesílány dotazníky ve
třech etapách, vždy podle souvisejících témat (aktuální týmová role, osobnostní
dispozice a stádium týmu).
Dotazníky byly postupně vyhodnocovány pomocí určených tabulek a jejich
výstupem bylo konkrétní zastoupení týmových rolí a osobnostních typů všech členů
týmu, včetně fáze, ve které se tým v té době nacházel. Výsledky pak byly použity
v druhé části výzkumu. Ta probíhala pomocí rozhovorů s každým jednotlivým
respondentem. Rozhovory probíhaly polostrukturovanou formou, která nabízí
rovnováhu mezi možností porovnávání odpovědí respondentů (zcela dosaženo při
strukturovaných rozhovorech, které se však pro kvalitativní výzkum příliš nehodí) a
možností vlastních a spontánních odpovědí respondentů (nestrukturovaný rozhovor),
které umožňují hlubší nahlédnutí do problému [Hendl 2005: 173, 174]. Během
rozhovoru jsem kladla otázky v daném pořadí. Otázky se týkaly zhodnocení vlastní role
v týmu, osobnostních dispozic nebo aktuální fáze týmu, kdy byl respondentům
předložen seznam rolí, osobnostních dispozic a fází týmu se stručným popisem a na
základě vlastního posouzení měli respondenti vybrat, jaká role, osobnostní typ se na ně
nejvíce hodí nebo v jaké fázi je podle nich redakční tým. Po každé části byly
respondentům předloženy jejich výsledky dotazníků, tedy jejich aktuální role,
osobnostní typ a fáze týmu, které vyhodnotil test na základě jejich odpovědí. Tyto
výsledky byly subjektivně zhodnoceny respondenty, kteří jim poté přidělili bodové
hodnocení podle toho, na kolik je nebo tým vystihují. Během rozhovoru byl ponechán
prostor na vlastní připomínky nebo doplnění výsledků. Všechny rozhovory byly
nahrávány. Jejich délka se pohybovala ve všech případech kolem 20 minut. Výsledky
byly také doplněny o poznámky o respondentovi během rozhovoru a vlastní pozorování
během účasti na dvou setkáních týmu.
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6 Výsledky výzkumu
6.1 Výsledky za tým
Tato část výzkumu je věnována celkové analýze a diagnostice týmu. Stručně zde
zhodnotím výsledky jednotlivých testů za celý tým. Účel této analýzy je spíše
doplňkový. Slouží především pro představení aplikace nástrojů a jejich možných
výsledků a interpretace. Některá zjištění této části byly využity v dalších krocích
analýzy. Tabulka výsledků testů týmových rolí a osobnostních dispozic u každého člena
je k nahlédnutí v rámci příloh (Příloha 6 na straně 59).
Redakční tým časopisu Školník má jeden společný cíl, a to vytvořit číslo
časopisu, které potom vydají. Každý ze členů se také soustředí na své individuální cíle
jako je napsání článku, vytvoření fotografií nebo grafická úprava časopisu a webu.
Mnoho úkolů a problémů je však probíráno při společných schůzkách členů týmu.
Především v této fázi pak vychází na povrch jejich týmové role, osobnostní dispozice a
celková fáze vývoje spolupráce týmu.

6.1.1 Týmové role
Při posuzování týmových rolí vycházím z předpokladu typologií, že pro
optimální fungování týmu by měli být zastoupeny všechny navržené role. Pro zjištění
aktuální týmové role byl použit nástroj, vyhodnocující roli dle typologie Belbina a
druhý dle typologie Parkera. Na základě popisů jednotlivých rolí a dle povahy týmu,
předpokládám, že z Belbinových rolí bude hojně zastoupena role Inovátora a
Vyhledávače zdrojů, neboť úlohou redaktorů je především přicházet s novými nápady a
tématy a také vyhledávat zdroje informací a příležitostí.
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Graf 1: Rozložení rolí v týmu dle Belbinovy typologie
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vedlejší role
hlavní role

Graf 1 ukazuje rozložení týmových rolí dle Belbinovy typologie všech členů
týmu a rozděluje je na hlavní a sekundární. Jak můžeme vidět, předpoklad vyššího
zastoupení role Inovátora a Vyhledávače zdrojů, se potvrdil. Další hojně zastoupenou
hlavní rolí je obecně velmi přínosná a nekonfliktní role Týmového pracovníka, který se
stará především o pozitivní atmosféru v týmu, která v tomto redakčním týmu opravdu
panuje.

Naopak

mezi

hlavními

rolemi

není

zastoupena

role

Formovače,

Vyhodnocovatele a Dokončovatele. Role Formovače a Dokončovatele jsou role
orientované na akci a tým tak může mít problémy s mobilizací k akci, svižným řešením
úkolů a dodržováním termínů. Tento problém jsem zaregistrovala i v několika
rozhovorech, kdy se mi jedinci svěřovali s tím, že se v redakci delší dobu nic neděje a
pak se vše dohání na poslední chvíli. Bělohlávkův test sice vyhodnotil tyto role u
některých členů jako vedlejší, avšak celkově role ze skupiny „zaměřené na akci“ jsou
nejméně zastoupeny, a proto hodnotím tento bod spolupráce jako kritický.
Jak můžeme vidět na grafu (Graf 2), Bělohlávkův test osobnostních dispozic
vyhodnotil, že i pro tyto málo zastoupené role, mají někteří jedinci dispozice. Důvodů,
kvůli kterým se tyto role neprojeví, může být několik. Například malá motivace členů
dokončovat své úkoly a celý týmový úkol včas neboť jejich práce je zcela dobrovolná a
nejsou za ni placeni.
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Graf 2: Týmové rozložení rolí a osobnostních dispozic pro role dle Belbinovy typologie

Dále jsem se zaměřila na druhou testovanou typologii týmových rolí dle Parkera.
V tomto případě výsledky ukázaly (Graf 3), že zastoupení jednotlivých rolí je velmi
vyrovnané. Z hlediska Parkerovy teorie je to ideální stav, avšak mezi těmito rolemi je
velmi nejasná hranice, což se projevilo i během rozhovorů, kdy se ve většině případů
respondenti nedokázali rozhodnout a identifikovat se s jednou z rolí.
Graf 3: Rozložení týmových rolí dle typologie Parkera
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6.1.2 Osobnostní dispozice
Test osobnostních dispozic dle Bělohlávka, který identifikuje dispozice pro
týmové role dle Belbina již byla na základě souvislosti zahrnuta v části o aktuálních
rolích jedinců v týmu. Druhou testovanou typologií je typologie osobnostních typů dle
MBTI. Tato typologie nenabízí žádné optimální složení typů v týmu. Avšak na základě
popisů osobnostních typů předpokládám, že pro týmovou spolupráci se budou více hodit
jedinci extrovertní. Ideálně pak se složkou Cítění (Feeling), kdy jedinci berou ohled
nejen na své pocity, ale i city druhých a směřují k dohodě a se složkou Usuzování
(Judging), kdy předností těchto jedinců je rychlé rozhodování, jasné plánování a
dotahování věcí do konce a včas. Ideálními typy pro týmovou práci by tedy mohly být
osobnostní typy ESFJ a ENFJ, kteří jsou společenští, nekonfliktní, rádi spolupracují, ale
zároveň jsou zodpovědní a pracovití.
Na základě výsledků testu MBTI byl utvořen přehledný graf (Graf 4), který
ukazuje rozložení osobnostních typů, zastoupených u jedinců v týmu. Jak jsem
předpokládala, pro týmovou práci se hodí spíše jedinci extrovertní, kteří v tomto týmu
tvoří téměř 80%. Mnou předurčené ideální osobnostní typy pro týmovou spolupráci,
ESFJ a ENFJ, jsou druhým a třetím nejvíce zastoupeným typem. Nejpočetnějším je však
osobnostní ENFP, jehož čtvrtou složkou je Vnímání (Perceiving). Jedinci s touto
složkou se vyznačují tím, že plánují dlouhodobě, často své plány mění a rozhodují se až
pod tlakem termínu, což se shoduje s kritickým bodem týmu jako celku, tedy dohánění
věcí na poslední chvíli, který byl odhalen v části týmových rolí. V tomto případě je však
v převaze opačná, pro týmovou spolupráci vhodnější, složka Usuzování. Pokud se
podíváme na celková skóre pro jednotlivé dimenze za celý tým, jak naznačuje tabulka
(Tabulka 4), vidíme, že převažují dimenze ENFJ, které jsou výhodné pro týmovou
práci.
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Graf 4: Rozložení osobnostních typů dle typologie MBTI
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Tabulka 4: Celkové zastoupení složek MBTI
E (extroverze)

11

I (introverze)

3

S (smysly)

5

N (intuice)

9

T (myšlení)

3

F (cítění)

11

J (usuzování)

10

P (vnímání)

4

6.1.3 Aktuální fáze týmu
Tuckmanův dotazník aktuální fáze týmu, vyhodnocuje čtyři možná stádia, ve
kterých se tým v současné době nachází. Předpokládám, že v tomto ohledu by se měly
výsledky testů shodovat. Jelikož většina členů spolupracuje s týmem již delší dobu, je
nejvíce pravděpodobné stadium Fungování. Avšak v době začátku výzkumu týmu se
k redakci připojilo několik nových členů, kteří mohli tuto fázi narušit a vrátit tak tým do
prvního stádia Formování. Tyto jedinci však nebyli zahrnuti do výzkumu, takže
výsledky nabízejí pohled pouze týmově starších členů.
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Jak můžeme vidět v následující tabulce (Tabulka 5), shoda členů týmu byla
téměř stoprocentní. Výsledná fáze týmu se lišila pouze u dvou členů. Tento rozpor mohl
být způsoben právě příchodem nových členů, které stávající členové ještě nepovažovali
za členy týmu nebo jejich pohled nijak neovlivnili, a proto byla jejich výsledná fáze
Fungování. Členové s odlišným názorem pak mohli uvažovat právě již tým i s novými
členy. Na základě pozorování mohu také říci, že tito dva respondenti jsou jedněmi
z nejvíce aktivních členů, proto pak mohou na méně aktivní zbytek týmu nahlížet trochu
s odstupem.
Tabulka 5: Výsledné fáze vývoje týmu dle Tuckmana
člen týmu

výsledné fáze

A

Fungování

B

Formování-Bouření

C

Fungování

D

Fungování

E

Fungování

F

Fungování

G

Vytváření norem

H

Fungování

I

Fungování

J

Fungování

K

Fungování

L

Fungování

6.2 Výsledky jednotlivých členů
V této části jsem se konkrétněji zaměřila na individuální analýzu výsledků. U
každého jedince byly zhodnoceny souvislosti výsledků jednotlivých testů mezi sebou a
také souvislost s výsledky rozhovoru. Tato detailní analýza je součástí příloh (Příloha 7
na straně 59), zde pouze naznačím její postup a shrnu jednotlivá zjištění, které byla
především přechodným můstkem k celkové analýze nástrojů.
U každého z dvanácti členů týmu zvlášť byly srovnány jeho výsledné role,
osobnostní dispozice a fáze vývoje týmu, a to mezi sebou i navzájem. Souvislosti byly
hledány na základě charakteristických znaků a popisů týmových rolí, osobnostních typů
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nebo fáze vývoje týmu, které jsou stručně shrnuty v tabulkách v rámci příloh (Příloha 1,
Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4, Příloha 5). Nejdříve jsem zhodnotila souvislosti
aktuálních rolí, které byly vyhodnoceny Bělohlávkovým testem týmových rolí a PTPS
(Belbinovy a Parkerovy role). Ostatní výsledky poté byly porovnávány vždy vzhledem
k těmto vyhodnoceným týmovým rolím s přihlédnutím na to, zda jsou tyto role
subjektivně hodnoceny jako odpovídající. Výsledky jednotlivých členů byly shrnuty do
tabulky a jejich byly barevně naznačeny souvislosti mezi jednotlivými rolemi a mezi
rolemi a osobnostními dispozicemi. Nalezené souvislosti jsou vyznačeny odpovídající
barvou, červená barva poté vyjadřuje nulovou nebo velmi malou shodu s ostatními
výsledky nebo se subjektivním hodnocením. Pod tabulkou je vždy přidán stručný
přehled konkrétních nalezených souvislostí a subjektivních hodnocení výsledků testů,
jak ukazuje následující příklad individuální analýzy.
Tabulka 6: Souhrn výsledků testů člena C
Aktuální týmová role
Belbinova role
hlavní

vedlejší

Týmový
pracovník

Vyhledávač

Osobnostní dispozice pro roli

Parkerova role

Dle
Bělohlávka

Spolupracovník

Inovátor
Vyhledávač

Dle MBTI
Osobnostní
char.

MTR role

ENFP

Průzkumník
(Explorer)

Stadium
týmu

Fungování

Nalezené souvislosti:
Aktuální týmová role:
Týmový pracovník + Vyhledávač – možný extrovert a extrovert, zaměřeni na lidi,
společensky orientovaní, spolupracující, v týmu oblíbeni, role hodnoceny jako velmi
odpovídající
Spolupracovník + Týmový pracovník – pomáhají ostatním v týmu, podporují
soudržnost týmu, dokážou se přizpůsobit, ochotni pracovat na jakémkoli úkolu, role
Spolupracovníka hodnocena jako velmi odpovídající
Spolupracovník + Vyhledávač zdrojů – otevřeni novým myšlenkám, ochotni
spolupracovat…
U většiny výsledných aktuálních týmových rolí dle Belbina byla nalezena
souvislost mezi těmito rolemi, a to mezi rolemi hlavními nebo mezi hlavní a alespoň
jednou vedlejší. Nejvíce souvislostí bylo nalezeno na základě dimenze extroverze-
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introverze, poté dle zaměření role na akci, lidi nebo myšlení a v neposlední řadě byly
často objeveny souvislosti i na základě charakteristických znaků. V případě výsledků
Parkerova testu byla vždy nalezena souvislost s hlavní nebo vedlejší Belbinovou rolí, a
to na základě charakteristických znaků těchto rolí. Nicméně v souvislostech nebyla
odhalena žádná pravidelnost, především v důsledku širokého zaměření Parkerových rolí,
kdy bylo možné nalézt souvislost téměř s každou Belbinovou rolí.
V rámci srovnávání osobnostních dispozic a týmových rolí byly souvislosti
nalezeny mnohem více u výsledků MBTI a z nich odvozených MTR rolí než u
Bělohlávkova testu osobnostních dispozic. Výsledky Bělohlávkova testu osobnostních
dispozic spíše neodpovídaly aktuálním týmovým rolím. Naopak u výsledků MBTI byla
ve většině případů nalezena souvislost jednotlivých osobnostních typů i jejich
jednotlivých dimenzí s aktuálními týmovými rolemi. Nejvíce shod bylo nalezeno
v rámci dimenze extroverze-introverze.
Přestože výslednou fází byla ve většině případů fáze Fungování, v souvislosti
s rolemi bylo nalezeno jen málo souvislostí.

6.3 Zhodnocení jednotlivých nástrojů
V poslední části, která je vyústěním dvou předchozích a cílem směřování celé
práce, se pokusím zhodnotit použité nástroje. Tyto nástroje jsou často používané ke
stejnému účelu, tedy ke zjištění týmové role a některé firmy je nabízejí jako placené
služby. Výsledky tohoto výzkumu by měly ukázat, zda jsou tyto nástroje
komplementární, kompatibilní nebo se jejich výsledky vylučují a kriticky tak zhodnotit
jejich využití v praxi. Zjištění tak mohou pomoci firmám, které využívají týmů a chtějí
zefektivnit jejich spolupráci, ušetřit čas i peníze. V této analýze byly porovnány
především jednotlivé nástroje mezi sebou na základě srovnání jejich výsledků, tedy
popisů jednotlivých rolí, osobnostních typů nebo fází vývoje týmu. Poté byla stanovena
míra jejich souvislosti. V druhé části analýzy jsem se zaměřila na kritické srovnání
výsledků použitých testů a jejich subjektivních hodnocení, získaných v rámci rozhovorů
s respondenty. Zaměřila jsem se tedy na to, zda jsou nástroje týmové analýzy schopny
posoudit aktuální týmovou roli, osobnostní typ a stadium týmu, tedy nakolik odpovídají
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výsledky subjektivním názorům jedinců v týmu. Na závěr byla tato zjištění shrnuta a
kriticky zhodnocena.

6.3.1 Srovnání nástrojů
V této části analýzy se zaměřím na zodpovězení první výzkumné otázky:


Jsou nástroje sloužící ke zjišťování týmových rolí, osobnostních dispozic a fáze
vývoje týmu komplementární, kompatibilní nebo si odporují?
Nejprve jsem vyhodnotila souvislosti nástrojů pro každého člena zvlášť. Tato

část analýzy je součástí příloh (Příloha 8 na straně 69) a byla prováděna na základě
srovnání výsledků všech testů navzájem. Každému vztahu dvou nástrojů byla přiřazena
míra souvislosti. Poté jsem výsledné souvislosti zprůměrovala a vytvořila tabulku
průměrů, kde jsou vyjádřeny průměrné míry souvislosti všech nástrojů. Tato tabulka je
také přiložena v rámci příloh (Příloha 9 na straně 71). Pro lepší názornost byla utvořena
také tabulka se znamínky (Tabulka 7), které vyjadřují tuto míru souvislosti mezi
jednotlivými nástroji.
Tabulka 7: Míra souvislosti mezi jednotlivými nástroji

Běl. tým.
role
Parker
Běl. os.
dispozice

Parker

Běl. os.
dispozice

MBTI

Tuckman

++

+

++

0

++

++

0

++

0
0

MBTI

škála hodnocení: 0-0,2= 0; 0,3-0,4= +; 0,5-0,6= ++; 0,7-0,8= +++; 0,91= ++++; kde 0=nesouvisí, ++++=zcela se shodují

Výsledné hodnoty, obsažené v předešlé tabulce, byly detailněji interpretovány a
pro přehlednost přidány do následující tabulky (
Tabulka 8), která svými poli odpovídá předešlé tabulce. V příslušném poli je vždy
objasněna míra souvislosti dvou nástrojů.
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Tabulka 8: Interpretace míry souvislosti nástrojů

Běl.
tým.role

Parker

Parker
Parkerovy role jsou
velmi široké, přesto
nebyla souvislost
výsledků těchto
testů nikdy
stoprocentní.
Výsledná souvislost
není tak vysoká, jak
by se mohlo
předpokládat. Ta
byla předpokládána
i proto, že oba
nástroje mají měřit
totéž, aktuální
týmovou roli.

Běl. os. dispozice
Výsledná souvislost
není tak vysoká, jak
bylo předpokládáno,
nemůžeme tyto testy
označit ani jako
kompatibilní, ani
jako
komplementární.
Testy mohou být
použity společně,
avšak sloučení
jejich výsledků
nepřinese žádnou
nadhodnotu.

Vyšší souvislost
týmové role a
osobnostních
charakteristik, avšak
mohla být opět
zapříčiněna
nekonkrétním
vymezením
Parkerových rolí.
Tyto nástroje nejsou
kompatibilní, spíše
se doplňují, avšak
použití těchto
nástrojů i jejich
výsledky jsou velmi
problematické.

Běl. os.
dispozice

MBTI
Vysoká souvislost,
ne však natolik,
abychom mohli říci,
že jsou tyto nástroje
zcela kompatibilní.
Primárně je každý
zaměřený na jinou
dimenzi, nástroje
nelze zaměnit, jsou
jeden druhému
doplňkem. Pokud
nástroje měří, to co
mají, pak aktuální
týmová role jedince
souvisí
s osobnostními
charakteristikami.
Vysoká souvislost,
může být v důsledku
obecného pojetí
Parkerových rolí.
Pokud testy měří,
to, co mají, tak
aktuální týmová role
souvisí
s osobnostními
charakteristikami.
Tyto testy jsou
komplementárními
nástroji, srovnání
jejich výsledků
může přinést
užitečné informace.
Vyšší míra
souvislosti. Pokud
měří osobnostní
dispozice, měly by
jeho výsledky
souviset s MBTI
mnohem více než
jak ukázala analýza.
To poukazuje na
problematičnost
použití
Bělohlávkova testu
osobnostních
dispozic.

Tuckman
Téměř nulová míra
souvislosti.
V závislosti na
primárním účelu
Tuckmanova testu,
zjištění aktuální fáze
vývoje týmu,
můžeme
konstatovat, že tyto
testy spolu
nesouvisí a jejich
současné použití je
sice možné, avšak
výsledky přinesou
nesrovnatelné
informace.
Parker naznačil
přímou souvislost
jeho rolí
s vývojovými
fázemi, přesto
nebyla nalezena
vyšší souvislost
mezi těmito nástroji.
Nástroje spolu
nesouvisí, jejich
výsledky jsou
nesrovnatelné a
přináší zcela jiné
informace.
V tomto případě
byla vyhodnocena
opět téměř nulová
souvislost výsledků.
Tyto nástroje spolu
nesouvisí a jejich
výsledky jsou
nesrovnatelné.

Stejně jako
v ostatních
případech, ani
výsledky MBTI
nesouvisí s fází
vývoje týmu. Tyto
nástroje přináší
zcela odlišné
informace.

MBTI
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6.3.2 Subjektivní hodnocení výsledků
V této části se zaměřím na zodpovězení druhé výzkumné otázky:


Jsou nástroje týmové analýzy schopny posoudit aktuální týmovou roli,
osobnostní typ a stadium týmu, tedy nakolik odpovídají výsledky subjektivním
názorům jedinců v týmu?
Tabulka 9 shrnuje subjektivní hodnocení výsledků testů u jednotlivých členů

týmu. Číselné hodnoty byly přiřazeny na základě jejich bodového hodnocení výsledné
role. Zohledněn byl i subjektivní výběr týmové role, osobnostního typu nebo fáze týmu,
které si jedinci zvolili během rozhovoru ještě před seznámením s výsledky testů, neboť
subjektivní hodnocení může být značně zkresleno. Člověk si spíše najde to, co na něj
sedí v popisech, které jsou mu předloženy jako výsledky testu. Proto byla vždy
respondentům nejdříve předložena tabulka s popisy jednotlivých rolí, osobnostních
dispozic a fází týmu. Z této tabulky měli respondenti sami vybrat jimi preferovanou roli,
osobnostní typ nebo fázi týmu.
Tabulka 9: Subjektivní hodnocení výsledků u každého člena týmu a průměrné
hodnocení nástroje

A

Běl. tým.
role
0,75

0,8

Běl. os.
dispozice
0

B

0,65

0,7

0,9

1

0,4

0,25

C

0,9

0,8

0,5

1

0,9

0,75

D

0,8

0,8

0,6

1

1

0,75

E

1

0,7

0,25

0,8

0,9

0,75

F

0,75

0,9

0

1

0,7

0,5

G

0,8

0,7

0,5

0,7

0,8

0,25

H

0,85

0,8

0

0,9

0,6

0,75

I

0,95

1

1

1

1

0,75

J

0,9

0,5

0

0,9

0,8

0,75

K

0,75

0,7

0,9

0,8

1

0,75

L

0,75

0,5

0,3

0,7

0,5

0,75

Průměrné
hodnocení

0,82

0,74

0,41

0,89

0,8

0,63

člen

Parker

MBTI

MTR

Tuckman

0,9

0,95

0,5

škála hodnocení (0,1), kde 0= zcela neodpovídá, 1= zcela odpovídá
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Jak můžeme vidět, dle průměrných hodnocení, nejvíce se shodovaly výsledky se
subjektivním hodnocením respondentů v testech: Bělohlávkův test týmové role
(upravený Belbinův BTRSPI) a MBTI. Výsledek MTR je pouze na doplnění, neboť role
byly odvozeny od výsledků MBTI, tedy osobnostních typů. Jeho vysoké skóre
průměrného hodnocení, tedy poukazuje na to, že týmové role MTR mají pozitivní
souvislost s osobnostními typy MBTI, tak jak je autorem předdefinováno. Výsledky
Bělohlávkova testu týmových rolí byly nejen hodnoceny vysokým skóre, ale ve většině
případů (cca 70%) se také shodovaly se subjektivním výběrem své role v týmu. Stejně
tak i výsledky MBTI.

Můžeme tedy předpokládat, že respondenti byli schopni

zhodnotit svou týmovou roli a osobnostní charakteristiky. Díky tomu je tedy možné
konstatovat, že Bělohlávkem upravený Belbinův BTRSPI je schopný odhalit aktuální
týmovou roli a test MBTI je schopný odhalit osobnostní charakteristiky daného jedince.
Výsledky Parkerova Team Player Survey získaly také poměrně vysoké skóre,
které však dle mého názoru není příliš vypovídající. Styly Parkerových týmových hráčů
mají opravdu velké pole působnosti, jak již bylo několikrát uvedeno a podíváme- li se
na tabulku (Příloha 2 na straně 55), vidíme, že popisy rolí a jejich charakteristik jsou
opravdu nejasně vymezené. Z tohoto důvodů měli respondenti často problém vybrat
jednu nejvíce jim odpovídající roli. Následně pak jimi vybraná role ve většině případů
neodpovídala výsledkům PTPS, přesto po zhodnocení byly tyto výsledky bodovány
spíše kladně. To připisuji právě širokému rozpětí těchto rolí, ve kterém si pak každý
může nalézt něco, co jemu odpovídá.
Nejnižší skóre získaly naopak testy: Bělohlávkův test osobnostních dispozic a
Tuckmanův Průzkum týmové práce. Pokud se podíváme na design Bělohlávkova testu
osobnostních dispozic, který je součástí příloh (Příloha 10 na straně 72), je na první
pohled zřetelné, že jeho výsledku budou přinejmenším problematické. Ve většině
případů tento test vygeneroval dvě a více možností týmových rolí, čímž se
pravděpodobnost, že se trefí do preferencí respondentů, značně zvýšila. Z tohoto
důvodu je možné říci, že ve většině případů se alespoň jedna výsledná týmová role dle
osobnostních dispozic shodovala s některou z aktuální role. Je však třeba uvést to, že
z celkových 25 Bělohlávkovým testem osobnostních dispozic vygenerovaných rolí, se
trefilo do subjektivních preferencí 10 z nich a 15 bylo hodnoceno jako převážně
neodpovídající. Na základě výsledků MBTI a jejich vysokého subjektivního hodnocení,
předpokládám, že respondenti jsou schopni posoudit svůj osobní charakter. Z tohoto
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důvodu považuji Bělohlávkův test osobnostních dispozic jako slabý pro odhalení
predispozic pro týmovou roli.
Jak již bylo ukázáno ve výsledné tabulce Tuckmanova testu (Tabulka 5 na straně
38), výsledky byly téměř ve všech případech totožné. To samé je možné říci i o
subjektivním hodnocení těchto výsledků, kdy ve většině (cca 70%) případů respondenti
s výsledkem nesouhlasili. S fází Fungování souhlasili pouze tři respondenti, ostatní
uváděli jako odpovídající fázi Vytváření norem. Subjektivní důvody pro hodnocení fáze
Fungování jako méně vhodné se různily, vícekrát se opakoval problém nedokončování
práce včas, posouvání termínů a příchod nových členů.

6.4 Shrnutí zjištění a interpretace
V této kapitole se věnuji shrnutí výsledků předchozí analýzy a zaměřila jsem se
také více na jejich interpretaci. Výsledná zjištění o nástrojích týmové analýzy jsou
přehledně shrnuta v tabulce (Tabulka 10) na konci kapitoly.
Z předchozích analýz můžeme vidět, že tomuto výzkumu vévodí testy
Bělohlávkův test týmových rolí a test osobnostních typů MBTI. Výsledky těchto testů
byly nejlépe subjektivně hodnoceny, tedy jejich výsledky velmi odpovídali chování
jedinců v týmu dle jejich posouzení. Zároveň se však tyto výsledky ve většině případů
shodovaly se subjektivním výběrem respondentů. Díky tomu můžeme říci, že
respondenti byli schopni zhodnotit svou týmovou roli a také své osobnostní
charakteristiky. Mezi těmito nástroji byla také nalezena významnější souvislost, která
ale nebyla natolik vysoká, abychom museli konstatovat, že jsou tyto nástroje zcela
kompatibilní. Na základě předchozí analýzy je možné říci, že tyto nástroje
pravděpodobně měří to, co mají, existuje mezi nimi souvislost, a tedy nejspíše existuje i
souvislost mezi aktuální týmovou rolí a osobnostními charakteristikami jedince, nejedná
se však o totožný aspekt lidského jednání. Tyto nástroje jsou si doplňkem, jejich
výsledky mohou být srovnávány a společně tak mohou přinést užitečné informace.
S vyplněním dotazníků a jejich následnou analýzou také nebyl žádný větší problém,
proto hodnotím tyto nástroje jako využitelné a přínosné v rámci týmové analýzy.
Nástroje Parkerův Průzkum týmového hráče a Bělohlávkův test osobnostních
dispozic byly vybrány především pro kontrastní srovnání v rámci zjištění aktuální
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týmové role a v rámci zjištění osobnostních dispozic. Výsledky Parkerova Průzkumu
týmového hráče byly subjektivně hodnoceny jako velmi odpovídající. Avšak jak již
bylo řečeno, výsledné role nejsou příliš konkrétně vymezeny a jasně ohraničeny.
Z tohoto důvodu se výběr preferované role ve většině případů neshodoval s výsledkem
testu, přesto pak byl tento výsledek hodnocen spíše pozitivně. Na toto široké rozmezí
parkerových týmových rolí poukazují i výsledky souvislostí se všemi nástroji. Parkerův
test souvisel ve větší míře s většinou ostatních nástrojů, s výjimkou Tuckmanova testu.
Navíc samotné použití tohoto testu bylo v některých případech více problematické.
Někteří respondenti nepochopili zadání tohoto testu, přestože jim byly dány jasné
instrukce. V rámci PTSP se mají vždy seřadit čtyři výroky podle toho, jak moc
odpovídají chování jedinců v týmu. Toto řazení může být pro respondenty více složité
než klasické vybírání nebo hodnocení odpovědi. Na základě výsledků Bělohlávkova
testu soudím, že respondenti jsou schopni posoudit svou roli v týmu a nesoulad
s Parkerovým testem přisuzuji spíše jeho problematickému vymezení týmových rolí,
kterých je i na obecné poměry malý počet. Z výše uvedených důvodů hodnotím PTSP
jako nepříliš užitečný při analýze týmu.
Ještě hůře je pak na tom Bělohlávkův test osobnostních dispozic, který byl
navržen jako doplněk k Bělohlávkovu testu týmových rolí. Oba tyto testy generují role
dle Belbinovy typologie a tak jejich souvislost více transparentní. Přestože dle
Bělohlávka se výsledky těchto testů nemusí shodovat, předpokládali bychom větší
souvislost, než jaká byla odhalena v této analýze. Dále výsledky tohoto testu byly
subjektivně hodnoceny jako velmi slabé a spíše neodpovídající a neshodovaly se ani
s prvotním výběrem preferované role. Bělohlávkův test je problematický především
v rámci jeho designu, od kterého se odvíjí i další kritické body. Jedinci zde mají
subjektivně posoudit své charakterové rysy. Takový design testu je nevhodný, jeho
vyplnění je složité a výsledky pak nejsou příliš směrodatné. Vyšší hodnoty míry
souvislosti s ostatními výsledky se pak odvíjí především od toho, že tento test ve většině
případů vyhodnotil více než jednu týmovou roli. Z celkového počtu 25 vygenerovaných
rolí, bylo 15 hodnoceno jako neodpovídající. V důsledku vysokého počtu výsledných
rolí se zvýšila i pravděpodobnost nalezení souvislosti s ostatními výsledky, a tak je i
míra souvislosti s ostatními nástroji vyšší (s výjimkou Tuckmanova testu). Avšak
s testem osobnostních typů MBTI byla očekávána tato souvislost ještě vyšší, neboť tyto
nástroje mají zjišťovat totožnou věc. Z těchto důvodu považuji Bělohlávkův test jako
nevhodný pro praktické využití.
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Posledním analyzovaným nástrojem byl Tuckmanův Průzkum týmové práce.
Tento test má odhalovat fázi vývoje týmu, která byla předpokládána jako významný
faktor určující aktuální rozložení rolí v týmu. Výsledky výzkumu však tento předpoklad
nepotvrdily, neboť nebyla nalezena žádná významná souvislost s ostatními nástroji a
tedy s aktuální týmovou rolí nebo osobnostními dispozicemi. Výsledky testu se nejdříve
zdály velmi jednotné, vyplnění a vyhodnocení nebylo nijak problematické. U deseti
členů týmu vyhodnotil test jako odpovídající fázi Fungování. Subjektivní hodnocení je
však výrazně nižší neboť v osmi případech respondenti vyjádřili nesouhlas s jejich
výsledkem. Důvodů tohoto rozporu může být několik. Nesoulad mohl být způsoben
příchodem nových členů do týmu a nepochopením popisu fází vývoje týmu nebo
položek testu, tedy vina mohla být na straně respondentů. Také mohla být na straně
designu testu, tedy v důsledku nevhodného sestavení. Na tuto stranu přihrává i fakt, že
rozložení rolí tomuto stádii příliš neodpovídá. Je zastoupen malý počet rolí zaměřených
na akci, které mají být pro tuto fázi typické. Jejich úkolem je vybízet tým k akci a
dokončovat úkoly v termínu. Tento bod však také většina respondentů uvedla jako
problematický. Validita Bělohlávkova testu týmových rolí, který vyhodnotil tyto role
jako slabě zastoupené byla vyhodnocena jako velmi dobrá. Z tohoto důvodu považuji
Tuckmanův test jako nepříliš vhodný pro zjišťování aktuální fáze týmu.
Tabulka 10: Shrnutí zjištění o nástrojích týmové analýzy
nástroj týmové analýzy
Bělohlávkův test
osobnostních dispozic

výhody
dobrá face validita, výsledky
přínosné pro týmovou analýzu,
souvislost s MBTI, snadné vyplnění
a analýza

Parkerův Průzkum
týmového hráče

vysoká míra souvislosti s ostatními
testy

Bělohlávkův test
osobnostních dispozic

výsledky snadno porovnatelné
s výsledky Bělohlávkova testu
týmových rolí

MBTI

dobrá face validita, výsledky
přínosné pro týmovou analýzu,
souvislost s Bělohlávkovým testem
týmových rolí, snadné vyplnění a
analýza

Tuckmanův Průzkum
týmové práce

snadné vyplnění a analýza
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nevýhody
možnost více vygenerovaných
rolí, v důsledku toho i složitější
analýza
nízká face validita, složitější
vyplnění, nekonkrétně vymezené
role, málo přínosný pro týmovou
analýzu
nízká face validita, složité
vyplnění a analýza, vysoký počet
vygenerovaných rolí, málo
přínosný pro týmovou analýzu

nízká face validita, malá
souvislost s ostatními testy

Závěr
Celou mou práci provázel předpoklad, že aktuální týmová role je ovlivněna
nejen preferencí k této roli, ale také osobnostními dispozicemi a fází vývoje týmu.
Nejdříve jsem se v teoretické části věnovala ukotvení týmu a týmové spolupráce
obecně. Zaměřila jsem se na smysl týmové práce a důležitost zkoumání týmových rolí
pro její efektivitu.
V druhé kapitole jsem poté stručně představila nejznámější typologie týmových
rolí, které byly utvořeny v rámci výzkumu týmu a možných týmových rolí v něm, a to
Belbinova typologie, Kruhový model týmového managementu a Parkerovy styly
týmových hráčů. Konec této kapitoly je věnován typologii MTR, která je jakýmsi
přemostěním mezi týmovými rolemi a osobnostními dispozice, neboť nabízí jejich
přímou souvislost.
Další krok teoretické části tedy směřoval k představení souvislosti osobnostních
dispozic s týmovými rolemi. V této části byla uvedena pouze velmi populární typologie
osobnostních typů dle MBTI, která byla dále využita ve výzkumu.
V poslední kapitole jsem se zaměřila na teorii, týkající se dynamiky týmu. Opět
jsem se věnovala vytvořeným teoriím fáze vývoje týmu, které, jak bylo předpokládáno,
mají vliv na týmovou roli jedince.
Druhá polovina práce byla věnována především mému výzkum. Cílem
výzkumné části bylo kritické srovnání pěti využívaných nástrojů týmové analýzy a
jejich aplikace na malém týmu. Tyto nástroje jsou často využívané podniky, jejichž
zájmem je analýza nebo zvýšení týmové efektivity. Bývají často předmětem placených
služeb, avšak jejich výsledky nepřináší stejnorodé informace. Tento výzkum si kladl za
cíl kritické srovnání a zhodnocení využití a výsledků těchto nástrojů. Výsledná zjištění
tak mohou být užitečná pro podniky, využívající týmové práce nebo pro kohokoli, kdo
by chtěl tyto nástroje využít pro týmovou analýzu. Mohou tak ušetřit jejich čas i peníze.
Předmětem mého výzkumu byl dvanáctičlenný tým redakce časopisu, jehož členové mi
ochotně vyplnily testy týmových roli, osobnostních dispozic a fází vývoje týmu a
zodpověděli otázky během krátkých rozhovorů. Výsledky tohoto výzkumu byly
analyzovány zvlášť za tým, za jednotlivce a za jednotlivé nástroje. Výsledná zjištění
byla shrnuta a interpretována.
Pomyslnými vítězi tohoto výzkumu se staly Bělohlávkův test týmových rolí pro
zjišťování aktuální týmové role a MBTI pro zjišťování osobnostních dispozic. Jejich
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administrace i analýza nečinila žádné větší obtíže, výsledky těchto testů byly
subjektivně hodnoceny jako velmi odpovídající a byla také nalezena souvislost mezi
těmito nástroji. Míra této souvislost ukazuje na komplementaritu nástrojů, což znamená,
že jejich výsledky mohou být srovnávány a jejich vzájemné použití přinese určitou
nadhodnotu. Zároveň tak můžeme potvrdit první část předpokladu této práce, tedy, že
týmové role souvisí s osobnostními charakteristikami. Jsem si však vědoma hranic
tohoto výzkumu, ze kterého nelze vyvozovat stoprocentní obecné závěry. Jedinci
v týmu jsou pravděpodobně schopni přizpůsobovat své jednání a vykonávané činnosti,
avšak pouze do té míry, kam sahají jejich osobnostní charakteristiky. Jelikož jsou
osobnostní charakteristiky spíše neměnným aspektem lidského jednání, bude pak
týmová role také více stabilní. Osobnostní charakteristiky jedincům předurčují, na co
mají a na co nemají dispozice. Stejně tak je tomu nejspíše i ve spojení s týmovými
rolemi, na některé mají jedinci predispozice, na některé ne. Předpoklad souvislosti s fází
vývoje týmu nebyl v této práci potvrzen.
Věřím, že tato práce přinesla nejen užitečné informace o srovnávaných
nástrojích, ale také vhled souvislostí týmových rolí, osobnostních dispozic a fází vývoje
týmu.

Summary
This thesis is based on the assumption that the current team role is not only
influenced by preferences for this role, but also by personal disposition and stages of
teamwork development. At the beginning of the theoretical part I defined the concepts
of team and teamwork in general. I focused on the sense of teamwork and the
importance of team roles for overall team efficiency.
In the second chapter, I briefly introduced the famous typology of team roles that
were formed within the team researches and described potential team roles. These are
Belbin's typology, Team management wheel and Parker Team Players. At the end of
this chapter I mentioned the typology of Management Team Roles, which is a kind of
bridge between the team roles and personal dispositions and it offers a direct link
between them.
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Next chapter in the theoretical part was directed to show the connections
between personal dispositions and team roles. Only one of the most popular typology of
personality types according to MBTI was present in this part. This typology I also used
in my research.
In the last chapter I focused on the theory of the team dynamic. I concentrate on
existing theories of stages of team development, which I expected to affect the
individual team role.
The second half of the work was dedicated to my research. The aim of the
research was critical comparison of five instruments used in team analysis and then their
application in a small team. These instruments are often used by companies, which want
to analyze or increase team effectiveness. They are often the subjects of paid services,
but their results don’t bring the same information. This research aimed to critical
comparison and evaluation of the use and results of these instruments. The findings can
be useful for companies that use teamwork or for anyone who wants to use these
instruments for team analysis. They can save their time and money. The subject of my
research was a twelve-member team of editorial staff of school magazine. The members
gladly filled the tests of current team roles, personality dispositions and stages of team
development and answered questions during the short interviews. The results were
analyzed separately for the team, for individuals and for every instrument. The final
findings were summarized and interpreted.
Imaginary winners of this research were these instruments: Bělohlávek team role
test for detecting current team role and the MBTI personality type test for detecting
personal dispositions. The administration and analysis of these instruments weren’t
problematic, the results were subjectively assessed as very appropriate and there was a
connection between these instruments found. The rate of this link points to the
complementarities of the instruments, which means that their results may be compared
and their common application can bring useful information. We can also confirm the
first part of the assumption of this work, that there is a connection between individual
team roles and personal dispositions. However, I am aware of the limits of this research,
from which I can’t deduce general conclusions. Individuals in the team are able to adapt
their behavior and activities, but only to the extent of their personal characteristics.
Because personal characteristics are more constant aspect of human behavior, the team
role is also more stable. Personality characteristics predispose individuals. It can be the
same with team roles, some individuals have a predisposition to some team roles and to
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some they don’t. The assumption of the connection with the stages of team development
wasn’t confirmed in this work.
I believe that this work has brought not only useful information about the
comparison instruments, but also insight in context of team roles, personal dispositions
and stages of team development.
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Přílohy
Příloha 1: Popis týmových rolí dle Belbina
týmová role

Realizátor

Koordinátor
(Co-ordinator)

osobnostní rysy

přednosti

je konzervativní,
spolehlivý, opatrný,
praktický,
disciplinovaný,
systematický, má smysl
pro povinnost

má organizační schopnosti,
praktický úsudek, smysl pro
disciplínu, zdravý rozum, je
pracovitý, přísný k sobě i
k druhým, transformuje teorii do
praxe

je vyzrálý, sebejistý,
orientovaný na výkon,
klidný, umí se ovládat,
má široký rozhled a
přirozenou autoritu,
podporuje rozhodování,
deleguje

je bez předsudků, korektní v
mezilidských vztazích, dokáže
využít potenciál členů a
nasměrovat je k vytyčenému
cíli, má smysl pro plnění a
dosahování cílů

Formovač
(Shaper)

je vysoce motivovaný,
soutěživý, dynamický,
napjatý, vynalézavý,
často extrovert, usiluje o
výkon, má sílu a kuráž
překonávat překážky

vyhovuje mu práce pod tlakem,
nesnáší sebeklam a
nevýkonnost, dokáže vytvořit
pracovní atmosféru a formovat
tým, je průbojný, schopný
mobilizovat tým k akci

Inovátor
(Plant)

je individualista, často
introvert, vážný,
neprůměrný typ,
neortodoxní, tvořivý a
originální, řeší složité
problémy

je tvůrčí, nápaditý,
nekonvenční, přináší nové
myšlenky a netradiční řešení,
pracuje s určitým odstupem

Vyhledávač
zdrojů
(Resource
Investigator)

je extrovert, zvídavý,
komunikativní, snadno se
nadchne, rychle reaguje,
vyhledává nové
příležitosti a kontakty

snadno kontaktuje lidi a
seznamuje se, rád zkoumá nové
věci a situace, je velmi
oblíbený, pracuje uvolněně,
dokáže převzít a prosadit dobré
nápady ostatních

Vyhodnocovat
el
(Monitor
Evaluator)

je seriózní, střízlivý,
věcný, bez emocí,
opatrný, vyzrálá
osobnost, rozhoduje se
až po důkladném rozboru
situace

má bystrý úsudek, dovede
zhodnotit všechny varianty, je
opatrný, tvrdošíjný, diskrétní,
dobrý myslitel, obvykle nedělá
chyby

Týmový
pracovník
(Team
Worker)

je kooperativní, mírný,
vnímavý, společensky
orientovaný, citlivý k
ostatním, největší opora
týmu, spolehlivý, přijme
jakoukoliv práci pro tým

dovede se přizpůsobit lidem,
potřebám i okolnostem a
podporovat soudržnost týmu, je
diplomatický, dobrý posluchač,
všeobecně v týmu oblíben
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přípustné slabiny
je nepružný, málo
spontánní, má
tendenci odmítat
nové myšlenky a
věci, někdy mu
chybí smysl pro
humor a pomalu
reaguje na nové
možnosti
má sklony ostatní
manipulovat, vlastní
práci občas přenáší
na druhé
má sklon
k netrpělivosti a
podrážděnosti, často
provokuje ostatní,
bývá tvrdohlavý a
často postrádá
porozumění pro
jiné, zraňuje city
ostatních
podceňuje praktické
detaily, bývá natolik
pohlcen svými
úkoly, že občas není
schopen efektivní
komunikace, často
je hlavou v oblacích
je příliš velký
optimista, po
počátečním nadšení
rychle ztrácí zájem,
produkuje málo
originálních nápadů
postrádá průbojnost
a schopnost
motivovat ostatní,
má nedostatek
inspirace, je
rezervovaný,
pomalejší
v rozhodování,
příliš kritický
v kritických
situacích může být
nerozhodný, snadno
se nechá ovlivnit

Dokončovatel
(Completer
Finisher)

je pečlivý, svědomitý,
snaživý, metodický,
často introvert, s chutí do
práce, vyhledává chyby a
opomenutí, dodržuje
časový harmonogram

je perfekcionista, má vyvinutý
smysl pro detail, dovede
dotáhnout projekty do konce,
nezačne práci, kterou by nebyl
schopen dokončit, nerad přijímá
improvizaci

Specialista
(Specialist)

je cílevědomý, iniciativní
a oddaný své práci, hrdý
na svou odbornost,
zaujatý pro věc skutečný
profesionál ve svém
oboru

přispívá svými znalostmi a
schopnostmi, sám sebe motivuje
a směřuje

je velmi úzkostlivý,
dokáže se rozčílit i
kvůli detailům,
nejraději pracuje
sám, inklinuje
k přehnaným
obavám, má
tendence zveličovat
je úzce zaměřený,
lpí na technických
stránkách, nevidí
„celkový obraz“, má
menší zájem o
celkové cíle týmu,
problémy
s komunikací, často
se nepovažuje za
součást týmu

Zdroj: ARITZETA, A., Swailes, S. Team roles: psychometric evidence construct
validity and team building, 2005: 8.

Příloha 2: Popis týmových rolí dle Parkera
týmová role

silné stránky

slabé stránky

je orientovaný na úkol, rád poskytuje týmu
dobrá technická data a informace, soustředí
se na svůj úkol, požaduje vyšší výkon týmu,
nezávislý, spolehlivý, efektivní, věcný,
logicky uvažující, schopný, má jasné priority

příliš zahlcuje daty a dlouhými
zprávami, tlačí na nereálné
výkony, ztrácí vidinu cíle nebo
podstaty týmu, nepotřebuje
pozitivní týmové klima, příliš
přímý, perfekcionista,
krátkozraký, obezřetný, úzkoprsý

Spolupracovník

je na cíl zaměřený, za důležité považuje vizi,
poslání a cíle týmu,
hledící vřed, je flexibilní a otevřený novým
myšlenkám, je ochoten pracovat mimo jeho
definovanou roli a podělit se o výsluní
s ostatními členy, spolupracující, důvěřující,
flexibilní, velkorysý, nápaditý,
pracuje tvrdě na jakémkoli úkolu

nevěnuje pozornost základním
týmovým úkolům, nevnímá
původní poslání a cíle, nezaměřuje
se na individuální potřeby členů
týmu, příliš orientovaný na
budoucnost, nezaměřený na úkol,
nerealistický, snílek

Komunikátor

je na proces orientovaný, pozorně poslouchá
všechna stanoviska, povzbuzuje společnou
diskuzi, rozhodování, řešení konfliktu,
budování konsensu a neformální, uvolněné
atmosféry, taktní, zábavný, uvolněný,
pozitivní, přátelský, trpělivý, spontánní

vidí týmový proces a klima jako
cíl sám o sobě, neoponuje
ostatním, neuvědomuje si
důležitost dokončení úkolů, příliš
používá humor, nepraktický,
nepřesný, manipulativní,
nedostatečně vážný

Vyzývatel

napadá cíle, metody a etiku týmu, je
schopný nesouhlasit s vůdcem týmu i
ostatními členy, povzbuzuje tým k riskování,
je upřímný, čestný, zásadový, průbojný,
objektivní, otevřeně sdílí svá stanoviska,
požaduje výkon

tlačí tým do nesmyslných rizik,
je neústupný, je příliš přímý v
komunikaci s ostatními členy
týmu, neúprosný, arogantní,
zásadový, agresivní, zarputilý

Přispěvatel

Zdroj:
https://www.ispeak.com/tools/iSpeak%20Tools%20%20M4S%20Team%20Player%20
Survey.pdf
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Příloha 3: Popis týmových rolí dle Myerse (MTR)
Týmová role
Instruktor
Tahoun
Průzkumník
Inovátor
Formovač

Správce

Vůdce

Vědec

Osobnostní rysy
největší pozornost věnuje budování týmového ducha a pozitivních vztahů v týmu,
motivuje, oceňuje příspěvky všech členů, snaží se najít společný konsensus
vidí důležitost v jednotlivých myšlenkách, nápadech a přesvědčeních, které
hodnotí a diskutuje, řídí se hodnotami, které jsou pro něj prioritou
podporuje hledání nových a lepších způsobů dělání věcí, rád zavádí změny, je
kreativní, orientován na akci směrem do budoucnosti
je velmi kreativní a nápaditý, pozoruje svět kolem sebe a snaží se na něj nahlížet
z různých perspektiv, někdy však má problém tyto myšlenky formulovat a předat
ostatním
snaží se věci zrealizovat- dokončit a dokončit je hned, má přehled o situaci, co je
třeba udělat a jak, jeho hlavní prioritou je splnění úkolů, raději volí ověřené
postupy a řešení, o nových musí být řádně přesvědčen
snaží se objasnit svět informací, myšlenek a porozumění, tráví čas nasloucháním,
kladením otázek a absorbováním informací, aby dosáhl, co největšího porozumění,
vyjadřuje se zřídka, o to větší má jeho sdělení kvalitu, nemá rád neurčité a nejasné
cíle
snaží se vnést organizaci a koordinaci do řešení věcí, dává dohromady vhodné
plány a postupy, dohlíží na jejich dodržování, zajišťuje, aby byly role a
odpovědnosti řádně definovány a přiděleny, nemá rád nahodilé, chaotické a
nestrukturované procesy
snaží se podávat vysvětlení, jak a proč se věci dějí, analyzuje nápady,
shromažďuje důkazy a formuluje hypotézy a vysvětlení, jak co funguje, usiluje o
zapojení všech členů a jejich argumentů při řešení otázky, produkuje nové
myšlenky a pohledy na základě logiky

Zdroj: MYERS, S. MTR-i: A New Arena for Team Roles. Training Journal, 2002: 26.
Příloha 4: Osobnostní typy dle MBTI
typ

ESTJ
„Strážce“

ENTJ
„Vůdce“

ESFJ
„Pečovatel“

ENFJ
„Učitel“

přednosti
slabiny
ETJ – Extravertní typy s převahou Myšlení
je praktický, rozhodný, společenský, přísný
manipulativní, neumí naslouchat a
sám na sebe, ale i na své okolí, zaměřuje se na
přijímat odlišné názory, je málo
dosahování výsledků, nevěří na náhodu, ale na
tolerantní, silně dominantní, může
vlastní aktivitu, rád vytváří pravidla, preferuje
mít tendenci přeskakovat dílčí kroky
dlouhodobé problémy
je upřímný, rozhodný, rychle se ujímá vedení,
je zásadový, manipulativní, může
velmi působivý při prezentování svých
působit arogantně, nerad se vzdává,
nápadů, sečtělý, dobrý organizátor, rád plánuje
chce mít vždycky pravdu,
dlouhodobě a stanovuje cíle, rád rozšiřuje své zdvořilostní rozhovory bez hlubšího
znalosti a předává je dalším, nevadí mu
smyslu mu činí potíže, ve vztazích
konfrontace, má rád kritiku
je nejistý
EFJ – Extravertní typy s převahou Cítění
nemá problém přizpůsobit se
je svědomitý, ochotný pomáhat, miluje lidi,
většině, vyhýbá se kontroverzi,
rád spolupracuje, podporuje a pečuje, dotahuje
málo vnímá rozpory a považuje
do konce i malé záležitosti, chce být oceněn za
konflikt za škodlivý, nemá rád
to, kdo je a jak přispívá, respektuje autority,
extravagantnost a nečekaná jednání,
kariéra pro něj není na prvním místě
činí emocemi ovlivněná rozhodnutí
nesouhlas si bere příliš osobně,
je zodpovědný, obětavý, silně vnímá emoce,
potřebuje vše vyřešit, občas je
potřeby a motivace druhých, naslouchá chvále
nerozhodný,
i kritice, pomáhá a podporuje ostatní ve
nemá rád neosobní analýzy a suchá
skupině, stmeluje, tvrdě pracuje
čísla, je citově zranitelný
ENP- Extravertní typy s iNtuicí
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ENTP
„Vizionář“

ENFP
„Optimista“

ESTP
„Dobyvatel“

ESFP
„Bavič“

ISTP
„Kutil“

INTP
„Vědec“

INTJ
„Analytik“

INFJ
„Umělec“

INFP
„Snílek“

je rychlý, geniální, stimulující, vynalézavý při je impulzivní, náladový, nepořádný,
řešení nových a náročných problémů, dobrý ve
odmítá dodržovat pravidla, která
čtení ostatních lidí, znuděný rutinou, schopný
nemá dostatečně podložena jejich
rychle obrátit pozornost z jedné věci na
užitečností, nemá příliš rád autority,
druhou, má vlastní pohled na svět
vyhýbá se sentimentálnímu chování
je nadšený, nápaditý, věčný optimista (vůbec
má problém s dotahováním věcí do
nejoptimističtější typ), nechce nikoho
konce, nezvládá výkyvy nálad
napodobovat ani se přetvařovat, má schopnost
ostatních, je nezodpovědný, má
improvizovat, řečnické schopnosti, rád se
problémy s udržením pozornosti,
zapojuje do týmu, povzbuzuje týmového
mnohdy jedná z náhlého popudu,
ducha, hledá v lidech to nejlepší
špatně snáší odmítnutí
ESP-Extravertní typy s převahou cítění
má jistý sklon k ukvapenému
pragmatický, sebevědomý, zběhlý v mnoha
hodnocení druhých, často postupuje
oborech, zaměřený na okamžité výsledky,
stylem pokus-omyl, je netolerantní
mistr v překonávání překážek, zaměřuje se na
k cizím stereotypům,
tady a teď, nemá rád rutinu a nudu, nejlépe se
nepředvídatelný, rozhoduje se
učí praxí, má dobrou schopnost improvizace
impulzivně
je společenský, orientován na realitu a
má sklon k nepořádnosti, problémy
přítomnost, pracuje s nasazením a šíří
s udržením pozornosti jedním
pozitivního ducha, citlivý k náladám druhých,
směrem, žije ze dne na den, neumí
přináší zdravý rozum a realistický přístup
čelit negativním a nepříjemným
k práci, dělá práci zábavnou, snadno se
věcem, je příliš důvěřivý
adaptuje na nové lidi a prostředí
ITP-Introvertní typy s převahou Myšlení
je klidný, realista, tichý pozorovatel dokud se
je uzavřený, nemá rád pohánění v
neobjeví problém, pak jedná rychle a nalézá
práci, potřebuje klid a dost času,
řešení, zajímá se o příčiny a následky,
příliš nerespektuje dodržováním
preferuje vlastní zkušenost před teorií a
příkazů a zákazů, nemá rád
ideologií, řeší úkoly s chladnou hlavou,
přehnané emoce, neumí
rozumem a prakticky
přesvědčovat a motivovat druhé
je uzavřený, skeptický, někdy
snaží se vyvíjet logické vysvětlení všeho, je
kritický, může být nepořádný, jeho
adaptabilní, zajímá se více o myšlenky než
důkladné promýšlení všech
lidské vztahy, má schopnost soustředit se na
alternativ může vést až
hloubku řešeného problému, cíl a realizace pro
k nerozhodnosti, dlouho přemýšlí o
něj nejsou tak důležité jako samo přemýšlení,
všem, má sklony k cynismu, nechce
zlepšuje organizaci a výsledky práce
vést, ani být veden
INJ – Introvertní typy s iNtuicí
je skeptický, tvrdohlavý,
má svérázné myšlení, úspěšně organizuje a
individualista, perfekcionista, není
dokončuje svou práci, je nezávislý, rozhodný,
spontánní, má sklony k pesimismu,
má vysoké nároky pro sebe i ostatní, vidí věci
vytváří dojem arogance a
v širších souvislostech, věří vlastnímu úsudku,
opovrhování okolím, v
nedá na autority, má rád logiku, racionalitu a
mezilidských vztazích se drží
kritičnost
zpátky, působí upjatě,
konzervativně a střídmě
nejvzácnější typ, hledá význam a spojení v
je náladový, snílek, perfekcionista,
představách, vztazích a hmotných statcích, má
odtažitý, pochybuje sám o sobě,
pochopení pro druhé, je svědomitý, pevný ve
často kontroluje věci, preferuje
svých hodnotách, výborný pozorovatel,
samotu a klid, často se cítí jako oběť
upřednostňuje hluboké vztahy, klade velký
společnosti, často na sebe vezme
důraz na spravedlnost, má rád pořádek
příliš mnoho zodpovědnosti
Introvertní typy se Smyslovým vnímáním
je idealista a snílek, adaptabilní, zvědavý,
je lehce zranitelný, submisivní,
rychle vidí možnosti, může být iniciátorem
mívá výpadky soustředění, protože
nápadů, snaží se rozumět lidem a pomoci jim
uniká do fantazie, špatně snáší stres,
naplnit jejich potenciál, představuje morální
nátlak či vyhrožování, nerad je
autoritu
středem pozornosti
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ISFP
„Skladatel“

ISFJ
„Ochránce“

ISTJ
„Správce“

je klidný, kreativní, citlivý, užívá okamžiku,
je neorganizovaný, nerozhodný,
reflektuje současnost, rád si sám organizuje
senzitivní, plachý, má slabší
svůj čas při práci, nemá rád neshody a
soustředění, snadno se dostává do
konflikty, nevnucuje své názory nebo hodnoty
stresu a vyčerpání, nemá rád
ostatním, je citlivý posluchač
hierarchie a přísnou disciplínu
Introvertní typy s převahou Intuice
nemá kariérní ambice, netouží po
je klidný, zodpovědný, oddaný a stabilní při
vedoucích postech, snadno se urazí,
plnění svých povinností, pečlivý a přesný,
potřebuje uznání od druhých, může
odvádí mravenčí práci, snaží se vytvořit
být úzkostný, nechce být středem
uspořádané a harmonické prostředí, v práci i
pozornosti, skeptický k novým
doma, orientuje se na mezilidské vztahy a
teoriím a možnostem, nerad riskuje,
pevné svazky se svým okolím
zásadový
je zodpovědný, věcný, realistický, je schopen
se dobře koncentrovat, drží se ověřených
postupů, návodů, svou práci si umí dobře
je uzavřený, konzervativní, samotář,
uspořádat, pracuje tvrdě a neúnavně ke splnění nemá rád riskování, nerad se svěřuje
stanovených cílů, obvykle je schopen dokončit
cokoliv, pro co se jednou rozhodl

Zdroj: ČAKRT, Michal. Typologie osobnosti: volba povolání, kariéra a profesní
úspěch, 2010.
Příloha 5: Popis stádií týmu dle Tuckmana
stadium
Formování
(Forming)

Bouření
(Storming)

Vyváření norem
(Norming)

Fungování
(Performing)

sociální vztahy

popis
první setkání členů a navazující
období, snaha definovat vztahy
a postavení v týmu, důležitá
komunikace, není utvořená
důvěra a závazky k týmu, nejsou
ustanoveny normy

nejistota, závislost na
vedoucím, testování
přiměřenosti sociálního
chování

fáze rozdělování rolí, moci a
vlivu k zabezpečení fungování
týmu, otevřený nebo skrytý
konflikt, podrážděná pracovní
atmosféra, vysoká soutěživost,
řešení problémů nefunguje
dobře

obsazování sociálních
rolí, konflikt mezi
jednotlivci i mezi
dílčími skupinami,
řešení otázek moci,
kontroly a disciplíny

snaha přirozeným způsobem
zavést zásady a pravidla
k dosažení stanovených cílů,
rozdělení a přijetí rolí, zvýšení
kvality i kvantity týmové práce,
otevřená a věcná diskuze,
vzniká důvěra v týmu, tým je
kreativní, vyšší motivace
jednotlivce
spolupůsobení racionálních,
sociálních a emocionálních
aspektů, přirozenost ve
vzájemném jednání, vzájemné
uznání a ocenění, jistota
spolupráce, role členů jsou
pevně zakotveny, efektivní
týmová práce, vysoká důvěra

procesy
formulace
pracovních cílů,
volba metod práce,
stanovení zásad a
pravidel práce v
týmu
polarizace názorů a
stanovisek,
odmítnutí sociální
kontroly
individuálních
výsledků, stanovení
individuální a
společné
odpovědnosti

vznik týmové
soudržnosti, uplatnění a
respektování sociálních
norem, vzniká
spontánní vědomí-MY

vznik kooperace,
věcné řešení úkolů,
dosažení prvních
cílů

společné řešení
interpersonálních
problémů, flexibilní
zvládnutí pracovních
rolí, společná
odpovědnost, přirozené
jednání

plná orientace na
dosažení pracovních
cílů, pozitivní
výsledky, orientace
na budoucí práci

Zdroj: Bedrnová, Nový. Psychologie a sociologie řízení. 2002: 121,122.
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Příloha 6: Souhrn výsledků členů aktuálních rolí a osobnostních dispozic
Aktuální týmová role
Belbinova role

A
B
C

Parkerova role

Osobnostní dispozice pro roli
Dle MBTI
Dle Bělohlávka
Osobnostní
MTR role
char.

hlavní

vedlejší

Inovátor
Vyhledávač
Realizátor
Inovátor
Specialista
Týmový
pracovník

Inovátor
Vyhledávač
Realizátor

Přispěvatel

Dokončovatel
Vyhodnocovatel

ESTJ/ESFJ

Vůdce
Instruktor

Formovač

Přispěvatel

Formovač

ENTJ

Vůdce

Vyhledávač

Spolupracovník

ENFP

Průzkumník

ENFP

Průzkumník

INTJ

Inovátor

INFJ/ENFJ

Inovátor
Instruktor

ISFJ

Správce

ENFP

Průzkumník

ENFP

Průzkumník

ESFJ/ENFJ

Instruktor

ISFJ

Správce

ENFJ

Instruktor

D

Týmový
pracovník
Koordinátor

Inovátor

Komunikátor

E

Inovátor

Formovač

Vyzývatel

F

Vyhledávač

G

Vyhledávač

H

Inovátor

Specialista

Přispěvatel

I

Týmový
pracovník

Inovátor
Koordinátor

Komunikátor

J

Koordinátor

Vyhledávač

Komunikátor

K

Týmový
pracovník

Realizátor
Koordinátor

Přispěvatel

L

Vyhledávač

Inovátor

Vyzývatel
Spolupracovník

Koordinátor
Dokončovatel
Koordinátor
Vyhodnocovatel
Realizátor
Specialista

Spolupracovník
Spolupracovník

Inovátor
Vyhledávač
Týmový
pracovník
Koordinátor
Inovátor
Inovátor
Vyhledávač
Specialista
Dokončovatel
Inovátor
Realizátor
Týmový
pracovník
Vyhodnocovatel
Dokončovatel
Vyhledávač
Týmový
pracovník
Týmový
pracovník
Inovátor
Týmový
pracovník
Koordinátor
Vyhledávač
Týmový
pracovník

Příloha 7: Analýza souvislostí výsledků jednotlivých členů týmu
Člen A
Tabulka 11: Souhrn výsledků testů člena A
Aktuální týmová role
Belbinova role
Parkerova
role
hlavní
vedlejší
Inovátor
Vyhledávač
Realizátor

-

Přispěvatel

Osobnostní dispozice pro roli
Dle MBTI
Dle Bělohlávka Osobnostní
MTR role
char.
Vůdce
Dokončovatel
(Conductor)
ESTJ/ESFJ
Vyhodnocovatel
Instruktor
(Coach)
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Stadium
týmu

Fungování

Nalezené souvislosti:
Aktuální týmová role:
Inovátor – velmi malá souvislost s ostatními týmovými rolemi, hodnocen jako
neodpovídající
Vyhledávač zdrojů + Realizátor – extrovert a možný extrovert, zaměřeni na tým,
nepříliš originální a nápadití, role hodnoceny jako velmi odpovídající
Přispěvatel + Realizátor – orientace na úkol, na akci, jsou praktičtí, schopní a spolehliví,
vyžadují vysoký výkon u sebe i u ostatních, jsou opatrní a obezřetní, role Přispěvatele
hodnocena jako velmi odpovídající
Osobnostní dispozice a týmové role:
Dokončovatel, Vyhodnocovatel – osobnostní dispozice neodpovídají týmovým rolím,
převážně nesouvisí s ostatními výsledky
ESTJ/ESFJ – jednotlivé dimenze mají souvislost s týmovými rolemi, typy hodnoceny
jako velmi odpovídající
E + Vyhledávač zdrojů – extroverze
S + Realizátor – upřednostňování logiky a faktů, má praktický úsudek, pracuje
systematicky
T + Realizátor – objektivní, přísný se smyslem pro povinnost
F + Vyhledávač zdrojů – subjektivní, zamřený na své pocity i pocity druhých
J + Realizátor – plánování, organizační schopnosti, dotahování věcí do konce
Vůdce + Realizátor – organizační a koordinační schopnosti, disciplinovaní, systematičtí,
role Vůdce hodnocena jako velmi odpovídající
Instruktor + Vyhledávač zdrojů – snaha budovat pozitivní vztahy a týmového ducha,
role Instruktora hodnocena jako velmi odpovídající
Fáze týmu:
Fungování – hodnoceno jako odpovídající fáze týmu především pro dlouhodoběji
spolupracující jádro týmu (nový členové se spíše formují), typické role zaměřené na
akci, souvislost s rolí Realizátor
Člen B
Tabulka 12: Souhrn výsledků testů člena B
Aktuální týmová role
Belbinova role
Parkerova
role
hlavní
vedlejší
Inovátor
Specialista

Formovač

Přispěvatel

Osobnostní dispozice pro roli
Dle MBTI
Dle
Osobnostní
Bělohlávka
MTR role
char.
Formovač

ENTJ

Vůdce
(Conductor)

Stadium
týmu
FormováníBouření

Nalezené souvislosti:
Aktuální týmová role:
Inovátor + Specialista – role zaměřené na myšlení, introvertní, neprůměrní, přispívají
nápady nebo zkušenostmi, mají problémy s komunikací, existují souvislosti mezi těmito
dvěma rolemi, byly však hodnoceny jako málo odpovídající a neshodují se se zbytkem
výsledků

60

Přispěvatel + Formovač – orientace na úkol, akce, cílevědomí, dokážou vytvořit
pracovní atmosféru, požadují vyšší výkon, nepotřebují pozitivní týmové klima, častou
jsou netrpělivý a podráždění, role hodnoceny jako velmi odpovídající
Osobnostní dispozice a týmové role:
ENTJ – osobnostní typ hodnocen jako zcela odpovídající, jednotlivé dimenze souvisí
především s rolí Formovače
E + Formovač – extrovert
N + Inovátor – upřednostňuje přemýšlení, má rád nové věci a možnosti, nekonvenční
T + Formovač – objektivní, neosobní, postrádá porozumění pro jiné
J + Formovač – dynamický, rychle se rozhoduje
Vůdce – hodnocen jako neodpovídající, nesouvisí s ostatními výsledky
Fáze týmu:
Formování – Bouření – hodnoceno jako odpovídající fáze týmu především v důsledku
příchodu nových členů (stále jádro ve Vytváření norem), typické role zaměřené na lidi,
nenalezena souvislost
Člen C
Tabulka 13: Souhrn výsledků testů člena C
Aktuální týmová role
Belbinova role
hlavní

vedlejší

Týmový
pracovník

Vyhledávač

Osobnostní dispozice pro roli

Parkerova role

Dle
Bělohlávka

Spolupracovník

Inovátor
Vyhledávač

Dle MBTI
Osobnostní
MTR role
char.
Průzkumník
ENFP
(Explorer)

Stadium
týmu

Fungování

Nalezené souvislosti:
Aktuální týmová role:
Týmový pracovník + Vyhledávač – možný extrovert a extrovert, zaměřeni na lidi,
společensky orientovaní, spolupracující, v týmu oblíbeni, role hodnoceny jako velmi
odpovídající
Spolupracovník + Týmový pracovník – pomáhají ostatním v týmu, podporují
soudržnost týmu, dokážou se přizpůsobit, ochotni pracovat na jakémkoli úkolu, role
Spolupracovníka hodnocena jako velmi odpovídající
Spolupracovník + Vyhledávač zdrojů – otevřeni novým myšlenkám, ochotni
spolupracovat
Osobnostní dispozice a týmové role:
Inovátor – osobnostní dispozice neodpovídá týmovým rolím, malá souvislost
s ostatními výsledky
Vyhledávač zdrojů + Vyhledávač zdrojů – přímá souvislost s týmovou rolí a osobnostní
dispozicí pro tuto roli
ENFP – typ hodnocen jako zcela odpovídající, jednotlivé dimenze souvisí s rolí
Týmového pracovníka a Vyhledávače zdrojů
E + Vyhledávač zdrojů, Týmový pracovník – extroverti
N + Vyhledávač zdrojů – rád zkoumá nové věci a možnosti, zvídavý
F + Týmový pracovník – citlivý k ostatním, vnímavý, diplomatický
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P + Týmový pracovník – často nerozhodný, přizpůsobivý
Průzkumník + Vyhledávač zdrojů – vyhledává nové možnosti, zkoumá nové věci,
situace, obzory, role Průzkumníka hodnocena jako velmi odpovídající
Fáze týmu:
Fungování – hodnoceno jako méně odpovídající fáze týmu, spíše Vytváření norem,
typické role zaměřené na akci, nenalezena souvislost
Člen D
Tabulka 14: Souhrn výsledků testů člena D
Aktuální týmová role
Belbinova role
Parkerova role
hlavní
vedlejší
Týmový
pracovník
Koordinátor

Inovátor

Komunikátor

Osobnostní dispozice pro roli
Dle MBTI
Dle
Osobnostní
Bělohlávka
MTR role
char.
Týmový
pracovník
Průzkumník
ENFP
Koordinátor
(Explorer)
Inovátor

Stadium
týmu

Fungování

Nalezené souvislosti:
Aktuální týmová role:
Týmový pracovník + Koordinátor – zaměření na lidi, extroverti, velmi pravděpodobná
dvojice rolí, hodnoceny jako velmi odpovídající
Inovátor – role hodnocena jako málo odpovídající
Komunikátor + Koordinátor – schopni zakročit při řešení problémů, povzbuzují
zapojení členů do diskuze a rozhodování, role Komunikátora hodnocena jako velmi
odpovídající
Komunikátor + Týmový pracovník – zábavní, uvolnění, pozitivní, kladou důraz na
pozitivní klima
Osobnostní dispozice a týmové role:
Týmový pracovník + Týmový pracovník – přímá souvislost
Koordinátor + Koordinátor – přímá souvislost
ENFP – typ hodnocen jako zcela odpovídající, jednotlivé dimenze souvisí s týmovými
rolemi
E + Koordinátor – extrovert
N + Inovátor – upřednostňuje přemýšlení, hledá nové lepší způsoby
F + Týmový pracovník – citlivý k ostatním, vnímavý, diplomatický
P + Týmový pracovník – často nerozhodný, přizpůsobivý
Průzkumník + Inovátor – hledání nových lepších způsobů, nápadití, originální, role
Průzkumníka hodnocena jako zcela odpovídající
Fáze týmu:
Fungování – hodnoceno jako méně odpovídající fáze týmu, spíše Vytváření norem,
typické role zaměřené na akci, nenalezena souvislost
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Člen E
Tabulka 15: Souhrn výsledků testů člena E
Aktuální týmová role
Belbinova role
Parkerova role
hlavní
vedlejší

Inovátor

Formovač

Vyzývatel

Osobnostní dispozice pro roli
Dle MBTI
Dle Bělohlávka Osobnostní
MTR role
char.
Inovátor
Vyhledávač
Inovátor
INTJ
Specialista
(Innovator)
Dokončovatel

Stadium
týmu

Fungování

Nalezené souvislosti:
Aktuální týmová role:
Inovátor + Formovač – vynalézaví, originální, odhodlání řešit složité problémy, role
hodnoceny jako velmi odpovídající
Vyzývatel + Formovač – tvrdohlaví, neústupný, příliš přímý v komunikaci s ostatními,
vyzývá nebo formuje tým (role Vyzývatele hodnocena jako odpovídající)
Osobnostní dispozice a týmové role:
Inovátor – Inovátor – přímá shoda osobnostních dispozic
Vyhledávač, Specialista, Dokončovatel – osobnostní dispozice neodpovídá týmovým
rolím, převážně nesouvisí s ostatními výsledky
INFJ – hodnocen jako odpovídající, jednotlivé dimenze souvisí s týmovými rolemi
I+ Inovátor – introvert
N + Inovátor – upřednostňuje přemýšlení, má rád nové věci a možnosti, nekonvenční
T + Formovač – objektivní, neosobní, postrádá porozumění pro jiné
J + Formovač – dynamický, rychle se rozhoduje
Inovátor (MTR) + Inovátor (Belbin) – kreativní, nápadití, řeší složité problémy, přináší
nové myšlenky a možnosti řešení, role Inovátora (MTR) hodnocena jako velmi
odpovídající
Fáze týmu:
Fungování – hodnoceno jako méně odpovídající fáze týmu, spíše Vytváření norem,
typické role zaměřené na akci, souvisí s rolí Formovače a Vyzývatele
Člen F
Tabulka 16: Souhrn výsledků testů člena F
Aktuální týmová role
Belbinova role
Parkerova role
hlavní
vedlejší

Vyhledávač

Koordinátor
Dokončovatel

Spolupracovník

Osobnostní dispozice pro roli
Dle MBTI
Dle
Osobnostní
Bělohlávka
MTR role
char.
Inovátor
Inovátor
(Innovator)
INFJ/ENFJ
Realizátor
Instruktor
(Coach)
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Stadium
týmu

Fungování

Nalezené souvislosti:
Aktuální týmová role:
Koordinátor + Vyhledávač zdrojů – extroverze, zaměření na lidi, dokážou využít
potenciál druhých, mají široký rozhled, udržují pozitivní mezilidské vztahy, role
hodnoceny jako odpovídající
Spolupracovník + Dokončovatel – zaměření na cíl, nezávislí, snaživí, dotahují projekty
do konce, role hodnoceny jako velmi odpovídající
Spolupracovník + Vyhledávač zdrojů – ochotný pomáhat, otevřený novým myšlenkám
Osobnostní dispozice a týmové role:
Inovátor, Realizátor - osobnostní dispozice neodpovídá týmovým rolím
INFJ/ENFJ – hodnoceny jako zcela odpovídající, dimenze souvisí převážně s rolí
Vyhledávače zdrojů a Dokončovatele
I + Dokončovatel – introvert
E + Vyhledávač zdrojů (i Koordinátor) – extroverti
N + Vyhledávač zdrojů – rád zkoumá nové věci a možnosti, zvídavý
F + Vyhledávač zdrojů – subjektivní, zamřený na své pocity i pocity druhých
J + Dokončovatel – rychle se rozhoduje a dotahuje věci do konce
Instruktor + Vyhledávač zdrojů – snaha budovat pozitivní vztahy, oceňuje příspěvky
ostatních, role Instruktora hodnocena jako odpovídající
Inovátor – role hodnocena jako neodpovídající
Fáze týmu:
Fungování – hodnoceno jako odpovídající fáze týmu především pro dlouhodoběji
spolupracující jádro týmu (nový členové se spíše formují), typické role zaměřené na
akci, nalezena souvislost s rolí Dokončovatele
Člen G
Tabulka 17: Souhrn výsledků testů člena G
Aktuální týmová role
Belbinova role
hlavní

vedlejší

Vyhledávač

Koordinátor
Vyhodnocovatel
Realizátor
Specialista

Osobnostní dispozice pro roli
Parkerova
role

Dle Bělohlávka

Spolupraco
vník

Týmový
pracovník
Vyhodnocovatel
Dokončovatel

Dle MBTI
Osobnost
MTR
ní char.
role

ISFJ

Správce
(Curator)

Stadium
týmu

Vytváření
norem

Nalezené souvislosti:
Aktuální týmová role:
Vyhledávač zdrojů + Realizátor – extrovert a možný extrovert, zaměřeni na tým,
nepříliš originální a nápadití, role hodnoceny jako velmi odpovídající
Vyhledávač zdrojů + Koordinátor – extroverze, zaměření na lidi, dokážou využít
potenciál druhých, mají široký rozhled, udržují pozitivní mezilidské vztahy, role
hodnoceny jako velmi odpovídající
Koordinátor + Realizátor – organizační schopnosti, možná extroverze, potenciál
nasměrovat ostatní k cíli, disciplinovaný, role hodnoceny jako velmi odpovídající
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Vyhodnocovatel – introvert, zaměřený na myšlení, bez emocí, opatrný, dovede
zhodnotit všechny varianty, role hodnocena jako méně odpovídající, nesouvisí
s ostatními rolemi
Spolupracovník + Koordinátor, Realizátor – zaměření na cíl, role Spolupracovníka
hodnocena jako odpovídající
Spolupracovník + Vyhledávač zdrojů – ochotný pomáhat, otevřený novým myšlenkám
Osobnostní dispozice a týmové role:
Týmový pracovník, Dokončovatel – osobnostní dispozice neodpovídá týmovým rolím
ISFJ – typ hodnocen jako méně odpovídající, lze najít některé souvislosti s rolemi
I + Vyhodnocovatel – introvert
S + Realizátor – upřednostňování logiky a faktů, má praktický úsudek, pracuje
systematicky
F + Vyhledávač zdrojů – subjektivní, zamřený na své pocity i pocity druhých
J + Realizátor – plánování, organizační schopnosti, dotahování věcí do konce
Správce + Vyhledávač zdrojů – vyhledává myšlenky, informace a porozumění, zvídavý
Správce + Realizátor – dívá se budoucnosti s jasnými cíli, snaží se o realizaci věcí
Fáze týmu:
Vytváření norem – hodnoceno jako méně odpovídající, spíše Formování v důsledku
příchodu nových členů, typické role zaměřené na výkon, souvislost s rolí Koordinátor
Člen H
Tabulka 18: Souhrn výsledků testů člena H
Aktuální týmová role
Belbinova role
hlavní

vedlejší

Inovátor

Specialista

Osobnostní dispozice pro roli

Parkerova role

Dle
Bělohlávka

Přispěvatel

Vyhledávač
Týmový
pracovník

Dle MBTI
Osobnostní
MTR role
char.
ENFP

Průzkumník
(Explorer)

Stadium
týmu

Fungování

Nalezené souvislosti:
Aktuální týmová role:
Inovátor + Specialista – introverti, zaměřeni na myšlení, originální, pracují s odstupem,
problémy s komunikací, role hodnoceny jako velmi odpovídající
Přispěvatel + Specialista – cílevědomí, schopní, lpí na technických stránkách,
nepotřebuje pozitivní týmové klima
Osobnostní dispozice a týmové role:
Vyhledávač zdrojů, Týmový pracovník – osobnostní dispozice neodpovídá týmovým
rolím, souvislost pouze s dimenzí extroverze cítění
ENFP – typ hodnocen jako odpovídající, souvislosti dimenzí byly nalezeny pouze s rolí
Inovátora
N + Inovátor – upřednostňuje přemýšlení, má rád nové věci a možnosti, nekonvenční
P + Inovátor – vylepšuje a mění plány, možnosti, hledá nové a lepší řešení
Průzkumník + Inovátor – hledání nových lepších způsobů, nápadití, originální, role
Průzkumníka hodnocena jako méně odpovídající
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Fáze týmu:
Fungování – hodnoceno jako méně odpovídající fáze týmu, spíše Vytváření norem,
typické role zaměřené na akci, nenalezena souvislost
Člen I
Tabulka 19: Souhrn výsledků testů člena I
Aktuální týmová role
Belbinova role
Parkerova role
hlavní
vedlejší
Týmový
pracovník

Inovátor
Koordinátor

Komunikátor

Osobnostní dispozice pro roli
Dle MBTI
Dle
Osobnostní
Bělohlávka
MTR role
char.

Stadium
týmu

Týmový
pracovník

Fungová
ní

ENFP

Průzkumník
(Explorer)

Nalezené souvislosti:
Aktuální týmová role:
Týmový pracovník + Koordinátor – zaměření na lidi, extroverti, velmi pravděpodobná
dvojice rolí, hodnoceny jako velmi odpovídající
Inovátor – role hodnocena jako odpovídající
Komunikátor + Koordinátor – schopni zakročit při řešení problémů, povzbuzují
zapojení členů do diskuze a rozhodování, role Komunikátora hodnocena jako velmi
odpovídající
Komunikátor + Týmový pracovník – zábavní, uvolnění, pozitivní, kladou důraz na
pozitivní klima
Osobnostní dispozice a týmové role:
Týmový pracovník + Týmový pracovník – přímá souvislost
ENFP – typ hodnocen jako zcela odpovídající, jednotlivé dimenze souvisí s týmovými
rolemi
E + Koordinátor – extrovert
N + Inovátor – upřednostňuje přemýšlení, hledá nové lepší způsoby
F + Týmový pracovník – citlivý k ostatním, vnímavý, diplomatický
P + Týmový pracovník – často nerozhodný, přizpůsobivý
Průzkumník + Inovátor – hledání nových lepších způsobů, nápadití, originální, role
Průzkumníka hodnocena jako zcela odpovídající
Fáze týmu:
Fungování – hodnoceno jako méně odpovídající fáze týmu, spíše Vytváření norem,
typické role zaměřené na akci, nenalezena souvislost
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Člen J
Tabulka 20: Souhrn výsledků testů člena J
Aktuální týmová role
Belbinova role
Parkerova role
hlavní
vedlejší
Koordinátor

Vyhledávač

Komunikátor

Osobnostní dispozice pro roli
Dle MBTI
Dle
Bělohlávka Osobnostní
MTR role
char.
Inovátor

ESFJ/ENFJ

Instruktor
(Coach)

Stadium
týmu

Fungování

Nalezené souvislosti:
Aktuální týmová role:
Koordinátor + Vyhledávač zdrojů – extroverze, zaměření na lidi, dokážou využít
potenciál druhých, mají široký rozhled, udržují pozitivní mezilidské vztahy, role
hodnoceny jako velmi odpovídající
Komunikátor + Koordinátor – schopni zakročit při řešení problémů, povzbuzují
zapojení členů do diskuze a rozhodování, role Komunikátora hodnocena jako méně
odpovídající
Komunikátor + Vyhledávač zdrojů – komunikativní, pozitivní, nadšenec, rád
spolupracuje
Osobnostní dispozice a týmové role:
Inovátor – osobnostní dispozice neodpovídá týmovým rolím
ESFJ/ENFJ – typy hodnoceny jako velmi odpovídající, dimenze souvisí s týmovými
rolemi Koordinátor a Vyhledávač zdrojů
E + Koordinátor, Vyhledávač zdrojů – extroverti
N + Vyhledávač zdrojů – rád zkoumá nové věci a možnosti, zvídavý
S + Koordinátor – deleguje, má praktický úsudek, pracuje systematicky
F + Vyhledávač zdrojů – subjektivní, zamřený na své pocity i pocity druhých
J + Koordinátor – podporuje rozhodování, smysl pro plnění a dosahování cílů
Instruktor + Vyhledávač zdrojů – snaha budovat pozitivní vztahy, oceňuje příspěvky
ostatních, role Instruktora hodnocena jako odpovídající
Fáze týmu:
Fungování – hodnoceno jako méně odpovídající fáze týmu, spíše Vytváření norem,
typické role zaměřené akci, nenalezena souvislost
Člen K
Tabulka 21: Souhrn výsledků testů člena K
Aktuální týmová role
Belbinova role
Parkerova role
hlavní
vedlejší
Týmový
pracovník

Realizátor
Koordinátor

Přispěvatel

Osobnostní dispozice pro roli
Dle MBTI
Dle
Osobnostní
Bělohlávka
MTR role
char.

Stadium
týmu

Týmový
pracovník

Fungová
ní
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ISFJ

Správce
(Curator)

Nalezené souvislosti:
Aktuální týmová role:
Týmový pracovník + Koordinátor – zaměření na lidi, extroverti, velmi pravděpodobná
dvojice rolí, role Koordinátora hodnocena jako méně odpovídající, role Týmového
pracovníka jako velmi odpovídající
Koordinátor + Realizátor – organizační schopnosti, možná extroverze, potenciál
nasměrovat ostatní k cíli, disciplinovaný, role Realizátora hodnocena jako velmi
odpovídající
Přispěvatel + Realizátor – orientace na úkol, na akci, jsou praktičtí, schopní a spolehliví,
vyžadují vysoký výkon u sebe i u ostatních, jsou opatrní a obezřetní, role Přispěvatele
hodnocena jako odpovídající
Osobnostní dispozice a týmové role:
Týmový pracovník + Týmový pracovník – přímá souvislost
ISFJ – typ hodnocen jako velmi odpovídající, jednotlivé dimenze souvisí s týmovými
rolemi Realizátor a Týmový pracovník
I + (Realizátor může být introvert)
S + Realizátor – upřednostňování logiky a faktů, má praktický úsudek, pracuje
systematicky
F + Týmový pracovník – citlivý k ostatním, vnímavý, diplomatický
J + Realizátor – plánování, organizační schopnosti, dotahování věcí do konce
Správce + Realizátor – dívá se budoucnosti s jasnými cíli, snaží se o realizaci věcí
Fáze týmu:
Fungování – hodnoceno jako méně odpovídající fáze týmu, spíše Vytváření norem,
typické role zaměřené na akci, souvislost rolí Realizátor
Člen L
Tabulka 22: Souhrn výsledků testů člena L
Aktuální týmová role
Belbinova role
Parkerova role
hlavní
vedlejší

Vyhledávač

Inovátor

Vyzývatel
Spolupracovník

Osobnostní dispozice pro roli
Dle MBTI
Dle
Osobnostní
Bělohlávka
MTR role
char.
Koordinátor
Vyhledávač
Instruktor
ENFJ
Týmový
(Coach)
pracovník

Stadium
týmu

Fungování

Nalezené souvislosti:
Týmové role:
Vyhledávač zdrojů + Inovátor – vyhledávají nové situace a věci, jinak velmi nesourodé
role, extrovert, zaměřený na lidi, málo originální, komunikativní x introvert, zaměřený
na myšlení, originální, individualista, role hodnoceny jako velmi odpovídající
Spolupracovník + Vyhledávač zdrojů – otevřeni novým myšlenkám, ochotni
spolupracovat, role Spolupracovníka hodnocena jako odpovídající
Vyzývatel – role hodnocena jako neodpovídající
Osobnostní dispozice a týmové role:
Vyhledávač zdrojů + Vyhledávač zdrojů – přímá souvislost
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Koordinátor, Týmový pracovník – osobnostní dispozice neodpovídají týmovým rolím
ENFJ – typ hodnocen jako odpovídající, dimenze souvisí především s týmovou rolí
Vyhledávače zdrojů (kromě dimenze Usuzování, J)
E + Vyhledávač zdrojů – extrovert
N + Inovátor – upřednostňuje přemýšlení, hledá nové lepší způsoby
+ Vyhledávač zdrojů – rád zkoumá nové věci a možnosti, zvídavý
F + Vyhledávač zdrojů – subjektivní, zamřený na své pocity i pocity druhých
Instruktor + Vyhledávač zdrojů – snaha budovat pozitivní vztahy, oceňuje příspěvky
ostatních, role Instruktora hodnocena jako odpovídající
Fáze týmu:
Fungování – hodnoceno jako odpovídající fáze vývoje týmu, typické role zaměřené na
akci, nalezena souvislost s rolí Vyzývatele

Příloha 8: Souvislosti nástrojů u každého člena týmu

Člen A

Parker

Běl. os.
dispozice

MBTI

Tuckman

Běl. tým.
role

0,5

0,2

0,9

0,3

0,2

0,75

0,2

0,1

0,5

Parker
Běl. os.
dispozice
MBTI

0,4

Člen B

Parker

Běl. os.
dispozice

MBTI

Tuckman

Běl. tým.
role

0,3

0,3

0,9

0,2

0,9

0,8

0

0,9

0,2

Parker
Běl. os.
dispozice
MBTI

0,5

Člen C

Parker

Běl. os.
dispozice

MBTI

Tuckman

Běl. tým.
role

0,9

0,7

1

0

0,4

0,8

0

0,6

0

Parker
Běl. os.
dispozice
MBTI

0
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Člen D

Parker

Běl. os.
dispozice

MBTI

Tuckman

Běl. tým.
role

0,75

1

0,6

0

0,75

0,9

0

0,6

0

Parker
Běl. os.
dispozice
MBTI

0

Člen E

Parker

Běl. os.
dispozice

MBTI

Tuckman

Běl. tým.
role

0,7

0,2

0,9

0,5

0,1

0,6

1

0,4

0,2

Parker
Běl. os.
dispozice
MBTI

0,6

Člen F

Parker

Běl. os.
dispozice

MBTI

Tuckman

Běl. tým.
role

0,6

0,2

0,4

0,2

0,4

0,2

0

0,2

0,2

Parker
Běl. os.
dispozice
MBTI

0

Člen G

Parker

Běl. os.
dispozice

MBTI

Tuckman

Běl. tým.
role

0,4

0,3

0,4

0,2

0,4

0,8

0

0,2

0,2

Parker
Běl. os.
dispozice
MBTI

0

Člen H

Parker

Běl. os.
dispozice

MBTI

Tuckman

Běl. tým.
role

0,3

0,2

0.3

0

0,4

0,2

0,2

0,6

0

Parker
Běl. os.
dispozice
MBTI

0
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Člen I

Parker

Běl. os.
dispozice

MBTI

Tuckman

Běl. tým.
role

0,7

0,4

0,6

0

0,9

0,7

0

0,8

0

Parker
Běl. os.
dispozice
MBTI

0

Člen J

Parker

Běl. os.
dispozice

MBTI

Tuckman

Běl. tým.
role

0,6

0,2

0,8

0

0

0,8

0

0,1

0

Parker
Běl. os.
dispozice
MBTI

0

Člen K

Parker

Běl. os.
dispozice

MBTI

Tuckman

Běl. tým.
role

0,75

0,4

0,6

0,2

0,6

0,4

0,2

0,6

0

Parker
Běl. os.
dispozice
MBTI

0

Člen L

Parker

Běl. os.
dispozice

MBTI

Tuckman

Běl. tým.
role

0,5

0,4

0,5

0

0,4

0,5

0,5

0,4

0

Parker
Běl. os.
dispozice
MBTI

0

Příloha 9: Průměrné souvislosti jednotlivých nástrojů

Běl. tým.
role
Parker
Běl. os.
dispozice

Parker

Běl. os.
dispozice

MBTI

Tuckman

0,58

0,38

0,63

0,13

0,45

0,62

0,18

0,46

0,11
0,13

MBTI

škála hodnocení (-1,1), kde -1= odporují si, 0=nesouvisí, 1=shodují se
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Příloha 10: Použité dotazníky
Pokyny:
Vyplňte prosím všechny následující dotazníky, vždy dle uvedených instrukcí.
Jedná se o průzkum, a proto neexistují špatné nebo dobré odpovědi. Odpovídejte prosím
upřímně podle skutečného stavu, nikoli podle takového, jaký byste si přáli, aby byl.
Výsledky těchto testů nejsou nijak hodnotící (dobré nebo špatné), jsou pouze
informativního charakteru. Ve výsledné práci nebudou použita Vaše skutečná jména,
čímž zaručuji Vaši anonymitu. Doplňkové informace slouží pouze k mému účelu a
nebudou nijak zneužity nebo spojovány s Vaší osobou. Pokud budete mít jakékoliv
připomínky, neváhejte je prosím připsat na konec testů.
Aktuální týmová role
Odpovězte prosím na každou položku podle toho, jak si upřímně myslíte, že
fungujete jako člen týmu nyní, nikoli jak jste byli zvyklí nebo jak byste chtěli fungovat.

Test typických týmových rolí dle Bělohlávka
U níže uvedených otázek jasně označte (zvýrazněním nebo jinou barvou textu)
v příslušném políčku, nakolik různé odpovědi vystihují Váš přístup k práci.
Ukázka:
F. Mou slabou stránkou je:
46. nedotahování myšlenek do reálné podoby
47. nesoustředěnost, snadno ztrácím zájem
48. ovlivnitelnost působením ostatních lidí

ne
ne
ne

zčásti
zčásti
zčásti

ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

zčásti
zčásti
zčásti
zčásti
zčásti
zčásti
zčásti
zčásti
zčásti

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne

zčásti
zčásti
zčásti
zčásti
zčásti

ano
ano
ano
ano
ano

Dotazník:
A. Vyhovuje mi práce, která vyžaduje:
1. vymýšlení nových nápadů a řešení
2. shánění informací, kontaktů, věcí
3. povzbuzování ostatních
4. úspěšné zvládnutí krizových situací
5. vysokou kritičnost a nadhled
6. neustálou spolupráci s lidmi
7. promyšlený postup a řád
8. vysokou koncentraci na pečlivé provedení
9. hluboké odborné znalosti
B. Pro výsledky mojí práce je typické:
10. mé provedení je odlišné od toho, jak to dělají ostatní
11. maximum využití dostupných informací
12. využití podnětů spolupracovníků
13. vysoký výkon a množství práce
14. důsledné odstranění všech možností rizika
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15. ohled na ty, kteří v práci na produktu budou pokračovat
ne zčásti ano
16. systém mého zpracování v souladu s normami
ne zčásti ano
17. precizní provedení do posledního detailu
ne zčásti ano
18. vysoká profesionální úroveň
ne zčásti ano
C. V průběhu týmové diskuze přispívám zejména tím, že:
19. hledám nový pohled na věc
ne zčásti ano
20. poukazuji na možnosti, které mám k dispozici
ne zčásti ano
21. snažím se zjišťovat názory tichých členů
ne zčásti ano
22. dodávám ostatním energii a naléhám na jejich úsilí
ne zčásti ano
23. umím upozornit na slabé stránky navrhovaných řešení
ne zčásti ano
24. snažím se předcházet konfliktům, nebo konflikty urovnávám ne zčásti ano
25. snažím se diskuzi organizovat
ne zčásti ano
26. analyzuji situaci a navrhované varianty řešení
ne zčásti ano
27. přináším svůj odborný pohled
ne zčásti ano
D. Vadí mi práce, která
28. je rutinní, bez možnosti přinést kreativní myšlenky
ne zčásti ano
29. je izolovaná, bez kontaktu s ostatními lidmi
ne zčásti ano
30. je spojena s tvrdým přístupem vůči jiným lidem
ne zčásti ano
31. nepřináší viditelné výsledky a možnosti srovnání výkonu
ne zčásti ano
32. vyžaduje rychlé pohotové jednání bez času na analýzu situace ne zčásti ano
33. vyžaduje nepříjemná rozhodnutí
ne zčásti ano
34. je velmi dynamická a podléhá neustálým změnám
ne zčásti ano
35. vyžaduje rychlé tempo bez ohledu na kvalitu
ne zčásti ano
36. neumožňuje využití mé odbornosti
ne zčásti ano
E. Mezi moje nejlépe rozvinuté dovednosti patří
37. kreativní řešení problémů
ne zčásti ano
38. komunikace a vyjednávání
ne zčásti ano
39. motivování a vedení lidí
ne zčásti ano
40. řešení krizových situací
ne zčásti ano
41. kritické hodnocení návrhů
ne zčásti ano
42. naslouchání a vcítění
ne zčásti ano
43. dobrá organizace práce a řízení času
ne zčásti ano
44. důkladná analýza situace
ne zčásti ano
45. odborné aktivity
ne zčásti ano
F. Mou slabou stránkou je:
46. nedotahování myšlenek do reálné podoby
ne zčásti ano
47. nesoustředěnost, snadno ztrácím zájem
ne zčásti ano
48. ovlivnitelnost působením ostatních lidí
ne zčásti ano
49. netrpělivost, malá citlivost vůči pocitům a potřebám ostatních ne zčásti ano
50. odstup, neschopnost dosáhnout nadšení
ne zčásti ano
51. nerozhodnost, snaha nikomu neublížit
ne zčásti ano
52. nepružnost, nechuť ke změnám
ne zčásti ano
53. nedostatek nadhledu, ulpívání na povinnostech
ne zčásti ano
54. obtížné pochopení odlišných odborných přístupů
ne zčásti ano
G. Kdybych měl potřebné znalosti a zkušenosti, asi bych se nejlépe cítil v profesi:
55. marketingového specialisty, vymýšlí kampaně pro produkty
ne zčásti ano
56. obchodníka, který získává nové zákazníky
ne zčásti ano
57. manažera, který rozvíjí potenciál lidí a motivuje je
ne zčásti ano
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58. manažera, který dokáže zvládat obtížné situace
59. kontrolora, který dokáže zvládat krizové situace
60. personalisty, který rozvíjí pozitivní vztahy mezi lidmi
61. logistika, který organizuje přepravu a skladování materiálu
62. pracovníka, který vyhodnocuje kvalitu dodávky
63. specialisty, který zjišťuje dodržování odborných nároků

ne
ne
ne
ne
ne
ne

zčásti
zčásti
zčásti
zčásti
zčásti
zčásti

ano
ano
ano
ano
ano
ano

Parkerův průzkum týmového hráče
V následujícím dotazníku, budete požádáni o vyplnění 18 vět se čtyřmi možnými
zakončeními. Řaďte prosím zakončení v pořadí podle toho, jak cítíte, že se k vám hodí
nebo nehodí pomocí následující stupnice:
4 - hodí se na vás nejvíce
3 - druhé nejvíce vhodné tvrzení
2 - třetí nejvíce vhodné tvrzení
1 - nejméně použitelné tvrzení
Prosím nevytvářejte vazby. Je možné, že některé věty budou mít dvě nebo více
zakončení, které se na vás vztahují, nebo naopak žádné, které by k vám sedělo, ale mějte
na paměti, že musíte vybrat právě jedno a ostatní seřadit odpovídajícím způsobem.
Každá sada zakončení musí být hodnocena 4, 3, 2 a 1. Vybranou hodnotu vepište
prosím do prostoru v pravé části tabulky vždy k danému písmenu s odpovídajícím
zakončením věty.
Ukázka:
Občas jsem:
a. Příliš orientovaný/á na výsledky
b. Příliš zdrženlivý/á
c. Zásadový/á
d. Krátkozraký/á

3
4
1
2

Dotazník:
1. Během schůzek týmu, obvykle:
a. Poskytuji týmu technické údaje nebo informace
b. Udržuji zaměření týmu na naše poslání nebo cíl
c. Ujišťuji se, že se všichni zapojili do diskuze
d. Vyvolávám otázky ohledně našich cílů a metod
2. Ve vztahu k vůdci týmu:
a. Tvrdím, že naše práce je zaměřena na cíl
b. Pokouším se mu/jí pomoci budovat pozitivní týmové klima
c. Jsem ochoten/ochotna s ní/ním nesouhlasit, pokud je to nutné
d. Nabízím rady založené na mé oblasti odborných znalostí
3. Pokud jsem někdy ve stresu:
a. Nadměrně používám humor a jiné, napětí snižující, prostředky
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b. Jsem příliš přímý/á v komunikaci s ostatními členy týmu
c. Ztrácím trpělivost, když chci, aby se všichni zapojili do diskuze
d. Stěžuji si na nedostatek pokroku směrem k našim cílům
4. Když nastanou konflikty v týmu, obvykle:
a. Usiluji o čestnou diskuzi s rozdílnými pohledy
b. Uvádím důvody, proč má jedna nebo druhá strana pravdu
c. Vidím neshody jako základ pro možné změny ve směřování týmu
d. Pokouším se zmírnit napětí podporujícími nebo humornými poznámkami
5. Ostatní členové týmu mě obvykle vidí jako:
a. Věcný/á
b. Flexibilní
c. Povzbuzující
d. Upřímný/á
6. Občas jsem:
a. Příliš orientovaný/á na výsledky
b. Příliš zdrženlivý/á
c. Zásadový/á
d. Krátkozraký/á
7. Když se v týmu něco pokazí, obvykle:
a. Vyžaduji větší důraz na naslouchání, zpětné vazby a účast všech
b. Vyžaduji otevřenou diskuzi našich problémů
c. Tvrdě pracuji, abych poskytl/a více a lepší informace
d. Navrhuji, abychom se znovu zaměřili na původní poslání
8. Pokud je to nutné, jsem schopný/á:
a. Zpochybňovat některé aspekty týmové práce
b. Tlačit tým k nastavení vyšších výkonnostních standardů
c. Pracovat mimo mou definovanou roli nebo pracovní oblast
d. Poskytnout ostatním členům zpětnou vazbu na jejich chování v týmu
9. Někdy mě ostatní členové týmu vidí jako:
a. Perfekcionalistu/ perfekcionalistku
b. Neochotného/neochotnou znovu posuzovat týmové poslání nebo cíl
c. Nedostatečně vážného/ vážnou v plnění opravdové práce
d. Rejpala
10. Věřím, že řešení problému vyžaduje:
a. Spolupráci všech členů týmu
b. Schopnost naslouchat na vysoké úrovni
c. Ochotou zabývat se vážnými otázkami
d. Spolehlivé údaje
11. Když se formuje nový tým, obvykle:
a. Se snažím potkávat a poznávat ostatní členy týmu
b. Zaměřuji dotazy na naše cíle a metody
c. Chci vědět, co se ode mne čeká
d. Si chci vyjasnit naše základní poslání
12. Občas uvádím do rozpaků ostatní členy týmu, protože:
a. Nejsou schopni být tak průbojní jako já
b. Nesplňují mé standardy kvality
c. Nemyslí na záležitosti v delší budoucnosti
d. Nestarají se o to, jak tým pracuje dohromady
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13. Věřím, že role týmového vůdce slouží k:
a. Pojištění efektivních řešení obchodních problémů
b. Pomoci týmu nastolit dlouhodobé a krátkodobé plány
c. Vytvoření vhodného klimatu spolupráce při rozhodování
d. Přinášení vybízejících nápadů a podnětů
14. Věřím, že týmové rozhodování by mělo být založeno na:
a. Týmovém poslání a cílech
b. Konsenzu členů týmu
c. Otevřeném a upřímném posouzení záležitostí
d. Váze důkazů
15. Někdy:
a. Vidím týmové klima jako cíl sám o sobě
b. Argumentuji za postoj, se kterým nesouhlasím
c. Nevidím význam efektivity týmového procesu
d. Přeceňuji strategické otázky a podceňuji plnění krátkodobých úkolů
16. Lidé mě často popisují jako:
a. Nezávislého/nezávislou
b. Spolehlivého/spolehlivou
c. Nápaditého/nápaditou
d. Spoluúčastnící se
17. Většinu času jsem:
a. Zodpovědný/á a pilný/á
b. Angažovaný/á a flexibilní
c. Nadšený/á a vtipný/á
d. Čestný/á a důvěryhodný/á
18. Občas jsem naštvaný kvůli ostatním členům týmu, protože:
a. Se nevrací k týmovým cílům, aby zkontrolovali posun
b. Nevidí význam v dobré společné práci
c. Nevznáší námitky proti akcím týmu, se kterými nesouhlasí
d. Neplní své týmové úkoly včas
Osobnostní dispozice
Následující testy se snaží postihnout osobnostní dispozice, povahu jednotlivce.
Jedná se o atributy, které jsou relativně neměnné, nezávislé na okolí jednotlivce,
částečně vrozené, částečně získané v počátečních fázích života člověka. Nemá na ně
vliv to, zda je jednotlivec součástí určité skupiny lidí.
Odpovědi na otázky nebo situace neznamenají ani horší, ani lepší výsledek.
Odpovídejte tedy upřímně, víceméně intuitivně, podle vlastního posouzení a nikoli
podle toho, jak Vás vidí druzí nebo jak byste chtěli fungovat.
Test osobnostních dispozic dle Bělohlávka
Označte jasně výrazy (zvýrazněním barvou pozadí nebo textu). Všechny výrazy, které
Vás vystihují, zvýrazněte, prosím modrou barvou a všechny výrazy, které se na Vás nehodí, a to
bez ohledu, zda se Vám zdají pozitivní nebo negativní, zvýrazněte prosím červenou barvou.
Pokud si u některého výrazu nejste jisti, můžete jej ponechat bez zvýraznění.
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Ukázka:
Jsem:
1. uznalý
2. nápaditý
3. pohotový

16. profesionální
17. dobře organizovaný
18. precizní

31. nekonfliktní
32. náročný
33. kritický

16. profesionální
17. dobře organizovaný/á
18. precizní
19. povzbudivý/á
20. samostatně myslící
21. živý/á
22. vlídný/á
23. průbojný/á
24. rozvážný/á
25. zkoumavý/á
26. systematický/á
27. přesný/á
28. důvěřující
29. nekonformní
30. přesvědčivý/á

31. nekonfliktní
32. náročný/á
33. kritický/á
34. teoretický/á
35. důsledný/á
36. detailní
37. ovlivnitelný/á
38. málo praktický/á
39. nesoustředěný/á
40. nerozhodný/á
41. necitlivý/á
42. nemotivující
43. úzce zaměřený/á
44. málo pružný/á
45. nimravý/á

Dotazník:
Jsem:
1. uznalý/á
2. nápaditý/á
3. pohotový/á
4. citlivý/á
5. energický/á
6. opatrný/á
7. bohatý/á znalostmi
8. ukázněný/á
9. pečlivý/á
10. motivující
11. přemýšlivý/á
12. komunikativní
13. přátelský/á
14. rozhodný/á
15. obezřetný/á

Myers Briggs - Osobnostní dotazník
U každé otázky (situace) bez velkého uvažování jasně označte (zvýrazněte
barvou textu nebo pozadí) buď možnost a) nebo b). Pokud myslíte, že platí obě varianty,
rozhodněte se pro tu, která vám více vyhovuje, nebo naopak vynechejte tu, jež vám více
nevyhovuje.
Ukázka:
14. Je horší:
a „mít hlavu v oblacích“
b „držet se při zdi“
15. Ve vztahu k ostatním jste spíše:
a objektivní
b osobní
Dotazník:
1. Raději:
a řešíte nový a komplikovaný problém
b pracujete na něčem, co jste již dělali dříve
2. Rádi:
a pracujete sami v tichém prostředí
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b jste tam, kde se něco děje
3. Při posuzování jiných se řídíte spíše:
a zákonitostmi než okamžitými okolnostmi
b okolnostmi než trvalými zákonitostmi
4. Máte sklon vybírat si:
a spíše pečlivě
b poněkud impulzivně
5. Ve společnosti, na večírku, oslavě, … se zpravidla bavíte:
a s několika málo lidmi, které dobře znám
b s mnoha lidmi, včetně těch, které znáte málo nebo vůbec ne
6. Jako ředitel/ka firmy byste od svých podřízených přivítal/a spíše zprávu:
a o tom, jak oddělení přispělo firmě jako celku
b o tom, jak si oddělení vedlo sama o sobě
7. Předpokládejte, že potřebujete přijmout nového pracovníka. Jak budete
postupovat?
a uvažoval/a bych, jak se naše osobnosti shodnou nebo budou doplňovat
b zvažoval/a bych soulad mezi popisem a uchazečovými schopnostmi
8. Když na něčem pracujete:
a raději věci dokončíte a dostanete se k určitému závěru
b často ponecháváte konec otevřený pro případné změny
9. Na večírcích, ve společnosti raději:
a většinou zůstanete déle, lépe se tak bavíte
b odcházíte co nejdříve, zdržíte se jen ze slušnosti, protože vás to vyčerpává
10. Zajímá Vás více:
a to, co bylo a je
b co může být
11. Když posloucháte, jak někdo hovoří o nějaké záležitosti, obvykle se
pokoušíte:
a vztáhnout to na své vlastní zkušenosti a porovnávat, zda to odpovídá
b hodnotit a analyzovat danou informaci
12. Pracujete-li na něčem, jste raději když:
a máte přehled a udržíte si věci pod kontrolou
b můžete zkoušet různé možnosti
13. Když vám zvoní v kanceláři nebo doma telefon, obvykle:
a to považujete za rušení
b nevadí vám ho zvednout
14. Je horší:
a „mít hlavu v oblacích“
b „držet se při zdi“
15. Ve vztahu k ostatním jste spíše:
a objektivní
b osobní
16. Vadí vám více, když:
a je více věcí rozpracovaných
b už je vše hotovo
17. Když někam telefonujete:
a nebojíte se, že na něco zapomenete
b připravíte si, co budete říkat
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18. Když diskutujete o problému se svými kolegy, je pro vás snadné:
a vidět věci v širším rámci
b postřehnout zvláštnosti a specifické rysy dané situace
19. Která slova vás popisují lépe? Jste spíše:
a analytický typ
b vciťující se typ
20. Když něco začínáte, obvykle:
a vše si předem sepíšete a naplánujete, abyste později nic nemuseli měnit
b neplánujete a necháváte věci vyvíjet tak, jak se k nim postupně dostáváte
21. Ve společnosti jiných lidí spíše:
a začínáte rozhovor sami
b přenecháváte iniciativu druhým
22. Když pracujete na přidělené práci, máte tendenci k:
a plynulé a nepřetržité práci
b práci s velkým výdejem energie a následnými prostoji
23. V jaké situaci se cítíte lépe:
a přehledné, strukturované, s pevným rozvrhem
b proměnlivé, nestrukturované, s překvapeními
24. Je horší:
a být nespravedlivý
b nemít slitování
25. Řekli byste o sobě, že vaší silnou stránkou je spíše:
a smysl pro realitu
b představivost
26. Když zazvoní telefon:
a spěcháte, abyste jej zvedli první
b doufáte, že jej zvedne někdo jiný
27. Moje jednání vede a řídí více:
a hlava
b srdce
28. Více obdivu si zaslouží schopnost:
a umět si věci předem dobře zorganizovat a postupně je realizovat
b rychle se přizpůsobit situaci a vyjít s tím, co právě je
29. Když vás napadne nová myšlenka, obvykle:
a pro ni vzplanete
b raději o ní přemýšlíte déle
30. Řekl byste, že jste spíše:
a důvtipný / á
b praktický / á
31. Raději slyšíte výrok:
a konečný a neměnný
b
zkusmý a předběžný
32. Je větší chyba být:
a tolerantní a smířlivý
b nekompromisní a kritický / á
33. Jste spíše:
a ranní ptáče
b noční sova
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34. Na jednáních Vás rozčilují spíše lidé, kteří:
a přicházejí s mnoha nejasně načrtnutými a nepromyšlenými nápady
b prodlužují jednání mnoha praktickými podrobnostmi
35. Při práci dáváte většinou přednost tomu, abyste se zabývali:
a idejemi, principy, myšlenkami
b lidmi, osobnostmi, žáky
36. O víkendech máte tendenci:
a plánovat, co budete dělat
b necháte věci, aby se vyvinuly, a rozhodujete se v průběhu víkendu
37. Při jednáních máte sklon:
a rozvíjet své myšlenky v průběhu toho, jak mluvíte
b hovořit pouze po zodpovědném zvážení toho, co chcete sdělit
38. Když něco čtete, obvykle:
a se soustředíte ve svých úvahách na to, co je v textu napsáno
b čtete mezi řádky a vztahujete slova i k jiným námětům a tématům
39. Když se máte rozhodnout ve spěchu, obvykle:
a se cítíte nepříjemně a chcete více informací
b jste schopni se rozhodnout i s údaji, které máte momentálně k dispozici
40. Raději byste pracovali ve firmě, kde:
a byste měli práci s intelektuální motivací
b byste byli zaujati jejími cíli a posláním
41. Co vám imponuje více:
a logicky nerozporuplné, konzistentní myšlení a uvažování
b dobré, vřelé a harmonické mezilidské vztahy
42. V písemném projevu dáváte přednost:
a věcnému stylu
b obraznému metaforickému stylu
43. U dveří náhle zazvoní zvonek. Obvykle jste spíše:
a podrážděni, kdo to k vám zase jde
b potěšeni, že k vám někdo jde na návštěvu
44. Čemu dáváte přednost:
a nechat věci, aby se samy jen tak přihodily
b zajistit, aby všechno bylo předem připraveno
45. Charakterizují vás spíše:
a četné, spíše letmé a povrchní kontakty a vztahy s více lidmi
b trvalé, pevné a dlouhodobé vztahy a kontakty s několika málo lidmi
46. Cítíte se zpravidla lépe:
a po konečném rozhodnutí
b když jsou věci ještě otevřeny
47. Spolehnete se spíše na svou:
a zkušenost
b intuici a tušení
48. Jste si jistější:
a při logických úsudcích: správné-nesprávné
b při hodnotových soudech: dobré-špatné
49. Raději se rozhoduji:
a poté, co jsem si zjistil/a mínění ostatních
b především podle vlastního uvážení
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50. Obvykle dávám přednost:
a použít osvědčené metody, které znám
b vymýšlet a zkoušet, jak by se asi věci daly dělat nově a jinak
51. Raději:
a se zabývám tím, co je
b přemýšlím o různých možnostech
52. K závěru a rozhodnutím dospívám především na základě:
a věcného zdůvodnění a logické analýzy
b na základě toho, co cítím, že je správné, a v co věřím, že je lidsky přijatelné
53. Nemám rád/a:
a předem jasně nalinkované a naplánované věci se závaznými termíny
b když jsou věci volné a nezávazné, bez pevného časového určení
54. Nejhezčí chvíle nejraději prožívám:
a spíše s mnoha lidmi, s nimiž si rozumím, aniž je nutně musím znát mimořádně
dlouho
b s několika málo lidmi, které dlouho a dobře znám
55. Mám ve zvyku:
a poznamenávat si do diáře důležité schůzky a věci, které musím udělat či zařídit
b omezovat takovéto poznámky na minimum
56. Jednám spíše na základě:
a vnitřního přesvědčení a pocitu, že je něco správné, které už nemusím dále příliš
zkoumat
b objektivních, ověřitelných závěrů
Stádium týmu
Tuckman- Průzkum týmové práce
Následující dotazník je zaměřen na aktuální fázi týmové práce, ve které Váš tým
v současné době funguje. Model je založen na čtyřech etapách (Tuckman) týmového
rozvoje (formování, vření, vytváření norem, fungování). Pamatujte opět na to, že
neexistují správné nebo špatné odpovědi a odpovídejte dle vlastního posouzení.
U každé otázky, uveďte, jak často váš tým vykazuje dané chování. Jasně vepište
číslo odpovědi do prostoru v pravé části tabulky u daného výrazu pomocí následujícího
bodovacího systému:
1- Téměř nikdy
2- Zřídka
3- Občas
4- Často
5- Téměř vždy
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Ukázka:
27. Vypadá to, že jen málo je dokončeno až do cíle daných projektů.

3

28. Cíle, které byly původně nastaveny, se nám zdají nereálné.

2

29. Ačkoli si nejsme jisti cíli projektu a výstupy, jsme hrdí, že jsme členy týmu.

5

Dotazník:
1.

Snažíme se mít stanovené postupy nebo protokoly, abychom zajistili řádné
a hladké fungování (např. minimalizovat přerušování, každý dostane
příležitost vyjádřit svůj názor).

2.

Rychle se dostáváme k řešení úkolu a nevěnujeme tolik času plánování.

3.

Náš tým cítí, že jsme v tom všichni společně a sdílíme odpovědnost za
týmové úspěchy nebo selhání.

4.

Máme důkladné postupy pro schvalování našich cílů a plánování, jakým
způsobem budeme provádět své úkoly.

5.

Členové týmu se obávají nebo neradi žádají druhé o pomoc.

6.

Bereme naše cíle a záměry doslovně a předpokládáme společné
porozumění.

7.

Vůdce týmu se snaží udržet pořádek a přispívá k řešení úkolu, které jsou k
dispozici.

8.

Nemáme pevné postupy, vytváříme je až v rámci úkolů nebo projektů.

9.

Produkujeme spoustu ideálů, myšlenek, ale mnoho jich nerealizujeme,
jelikož se nám nedaří jim věnovat dostatečnou pozornost nebo je zcela
zavrhnout.

10. Členové týmu ne zcela důvěřují ostatním a bedlivě sledují ostatní, kteří
pracují na specifickém úkolu.
11. Vůdce týmu zajišťuje plnění procedur, nehádá se, nepřerušuje a drží se věci.
12. Baví nás pracovat společně, je to zábavné a produktivní.
13. Akceptovali jsme se navzájem jako členy jednoho týmu.
14. Vůdce týmu je demokratický a spolupracuje.
15. Snažíme se definovat cíle a úkoly, které je třeba provést.
16. Mnoho z členů týmu má své vlastní představy o procesu a z toho plynou
časté osobní programy („udělám si to sám podle sebe“).
17. Plně akceptujeme každého přednosti i slabiny.
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18. Připisujeme členům specifické role (týmový vůdce, pomocník, časoměřič,
poznámkář…).
19. Snažíme se dosáhnout souladu tak, že se vyvarujeme střetům.
20. Úkoly jsou jiné, než jaké jsme si původně představovali a je obtížné je
naplnit.
21. Vedeme mnoho abstraktních diskuzí o představách a problémech a tyto
diskuze činí některé členy netrpělivými.
22. Jsme schopni pracovat navzdory skupinovým problémům.
23. Hodně se dohadujeme, i v případě, že se shodneme na existenci skutečného
problému.
24. Tým je často v pokušení jít nad rámec původního rozsahu projektu, úkolu.
25. Vyjadřujeme konstruktivní kritiku ostatních.
26. V týmu jsme si hodně blízcí.
27. Vypadá to, že jen málo je dokončeno až do cíle daných projektů.
28. Cíle, které byly původně nastaveny, se nám zdají nereálné.
29. Ačkoli si nejsme jisti cíli projektu a výstupy, jsme hrdí, že jsme členy týmu.
30. Často sdílíme své osobní problémy s ostatními.
31. V týmu panuje odpor k řešení úkolů navíc a k procesům, sloužícím ke
zlepšování kvality.
32. Dostáváme k vypracování mnoho úkolů.
Doplňující informace
Jméno:
Příjmení:
Věk:
Ročník:
Funkce v redakci časopisu:
Délka Vaši spolupráce s časopisem:
E-mail:
DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI A ZA VÁŠ ČAS!
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