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Přehled popisů týmových rolí

Týmová role Přínosy Přípustné slabiny

Inovátor

Vyhledávač

zdrojů

Koordinátor

Usměrňovač

Monitor

vyhodnocovač

Týmový
pracovník

Realizátor

Kompletovač
finišer

Specialista

Kreativní, má představivost,
svobodomyslný. Generuje nápady a

řeší náročné problémy.

Ignoruje podružnosti. Je plně
zaměstnaný vlastními

myšlenkami na úkor efektivní
komunikace.

Je společenský, nadšený a
komunikativní. Objevuje příležitosti a

rozvíjí kontakty.

Je nadmíru optimistický.
Může ztratit zájem po
opadnutí počátečního

nadšení.

Je vyzrálý a sebevědomý, dovede
rozeznat talent. Vyjasňuje cíle.

Efektivně deleguje.

Může se zdát, že manipuluje.
Zbavuje se svého podílu na

práci.

Vyzývá k výkonu, je dynamický, daří se
mu pod tlakem. Má průbojnost a

odvahu překonávat překážky.

Má sklony provokovat.
Zraňuje city lidí.

Je věcný, je stratég a je bystrý. Vidí
všechny možnosti. Má přesný úsudek.

Může mu chybět hnací síla a
schopnost inspirovat ostatní.
Může být přehnaně kritický.

Spolupracuje, je vnímavý a
diplomatický. Naslouchá a předchází

neshodám mezi lidmi.

Je nerozhodný v kritických
situacích. Vyhýbá se ostrým

sporům.

Je praktický, spolehlivý, výkonný.
Myšlenky proměňuje na činy a
organizuje práci, kterou je třeba

vykonat.

Je poněkud nepružný.
Pomalu reaguje na nové

možnosti.

Je pečlivý, svědomitý, starostlivý.
Vyhledává chyby. Vypiluje k

dokonalosti.

Má sklony dělat si přehnané
starosti. Zdráhá se delegovat

Je soustředěný na jedinou věc,
iniciativní a zaměřený na svou oblast.

Poskytuje vědomosti a dovednosti,
které jsou vzácné.

Přispívá pouze ve vymezené
oblasti. Zaobírá se odbornými

záležitostmi.



KLÁRA PALIČKOVÁ a CEO

Vhodnost pro pracovní místo

Sebehodnocení vyplněno dne 29-May-2014
© BELBIN 2014 Zpráva vytištěna dne 13-Mar-2015

Tato zpráva srovnává týmové role vyžadované pracovním místem a skladbou týmových rolí kandidáta.
Poskytuje komentář k celkové vhodnosti pro pozici na základě zkoumání jak požadovaného chování,
tak chování neprospívajícího pracovní pozici.

CEO KLÁRA PALIČKOVÁ

IN VZ KO US TP SP MV RE KF

Týmová role

IN KF SP RE VZ KO US TP MV

Užitečné

Neužitečné

Týmová role

Má kreativní vlohy a správný profil pro iniciování nových postupů a tvorbu originálních příspěvků.

Zřejmě se nedokáže dostatečně soustředit na detaily a vzhledem k požadavkům tohoto
pracovního místa někdy jedná až příliš ležérně a netrpělivě.

Mohl/a by mít problémy s výkonem takto specializovaného pracovního místa. I když jsou při této
práci velmi důležité získané znalosti, významnou úlohu zde hrají i relevantní zkušenosti.

Porovnání výsledků hodnocení pozorovatelů člověka jménem KLÁRA a pozorování pracovního
místa:

KLÁRA se podle názoru pozorovatelů chová určitým způsobem tak, že je to pro tuto práci
užitečné. Patří mezi ně vlastnosti: diplomatický/á. Avšak, není pozorovateli považován/a za
člověka, který má vlastnosti jako se širokým rozhledem, uvědomující si priority, což by bylo
užitečné či vhodné.
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Přehled odborných pojmů

Sebehodnocení (Seb)
Sebehodnocení je dotazník určený pro jedince, který chce poznat své týmové role. Dotazník se skládá z
osmi částí a každá z nich obsahuje deset položek. Jedinec rozděluje v každé části deset bodů mezi ta
prohlášení, která nejlépe odrážejí jeho/její pracovní styl.

Hodnocení pozorovatele (POZ)
Hodnocení pozorovatele je dotazník pro lidi, kteří dobře znají jedince, který již vyplnil Sebehodnocení.
Doporučujeme, aby pozorovatelé byli vybráni z lidí, kteří s pozorovaným člověkem nedávno úzce buď
spolupracovali na společné věci, nebo jim radili, či je vedli (např. ve stejném týmu), jelikož chování v
Týmových rolích se časem nebo v různých situacích může měnit.

Silné stránky týmových rolí
Jsou pozitivní charakteristiky nebo chování spojené s konkrétní Týmovou rolí.

Slabiny týmových rolí
Představují rub silných stránek: je to negativní chování, které se může projevovat jako výsledek určitého
příspěvku Týmové role. Jestliže někdo hraje určitou Týmovou roli dobře a jeho silné stránky převažují nad
slabinami dané role, pak je nazýváme „Přípustnými slabinami“. Slabiny se stávají „nepřípustnými“, pokud
jsou dovedeny do krajností nebo když nejsou projevovány silné stránky Týmové role.

Percentily
Percentil je způsob měření vaší pozice vzhledem k ostatním posuzovaným (zbytek populace). Jestliže se
skupina lidí nechá testovat a obdrží výsledky, mohou být seřazeny od nejvyšších po nejnižší a výsledek
jedince bude posuzován ve vztahu k výsledkům ostatních. Jestli člověk dosáhl hodnoty 80 percentilů,
znamená to, že 20% lidí dosáhlo v daném měřeném ukazateli lepších výsledků.

Procentuální podíl
Procentuální podíl představuje díl z celku. Jestliže zpracujete test na vlohy a dosáhnete 70 bodů ze 100
možných, váš výsledek je 70%.

Silný příklad Týmové role
Silným příkladem Týmové role je člověk, který se projevuje tak, že hraje určitou Týmovou roli se zvláště
dobrými výsledky. Aby se někdo stal silným příkladem určité Týmové role, musí dosáhnout v
Sebehodnocení nejméně 80tého percentilu Týmové role. Po přidání dat z Hodnocení pozorovatelů se pro
získání nároku na silný příklad Týmové role bere do úvahy zpětná vazba pozorovatelů.

Vyřazené body
Některé položky v Sebehodnocení se týkají něčeho jiného než opodstatněných příspěvků Týmových rolí.
Jestliže jste překročil počet těchto prohlášení více než 90% populace, bude to zohledněno ve zprávě o
vašich Týmových rolích.




