
© Jan Zadražil 



© Jan Zadražil 

BELBIN BELBIN -- TÝMOVÉ ROLE TÝMOVÉ ROLE 

Vlastnosti: 

� Dominantní, velmi inteligentní, introvert 

Silné stránky: 

� Inovující, intuitivní, záblesky génia, představivost, nevypočitatelný in-

telekt, vědomosti, individualista, vážný, neortodoxní 

Slabé stránky: 

� Samotář, přepjatý (emocionálně), náladový, nepraktický 

 

 INOVÁTOR je v týmu zdrojem originálních myšlenek, nápadů a návrhů. Je 

to nápaditý, tvořivý člověk. Ostatní mají samozřejmě nápady také, ale jeho myš-

lenky vynikají originalitou a radikálností s jakou se vyrovnává s problémy a pře-

kážkami. Dává přednost vlastním postupům. Má nejlepší představivost a často i 

intelektovou kapacitu z členů týmu. On nejspíše začne hledat zcela nový přístup 

k problému, když tým zabředne do bažin bezvýchodnosti, nebo vnese nový po-

hled do již přijaté linie činnosti. Daleko víc se zajímá o  velké a podstatné věci 

než o detaily a je opravdu schopen pohořet na detailech a dělat chyby z nedba-

losti. Myšlenky a názory INOVÁTORA  mohou být nereálné. Je důvěřivý a bez-

prostřední v míře, která je pro introverta netypická. Dovede být také kritický a 

útočit na ostatní členy týmu, na jejich myšlenky. Cílem jeho kritiky je většinou 

vyčistit pole pro jeho vlastní nápady. 

 Potíž s INOVÁTOREM je, že věnuje příliš mnoho své tvůrčí energie nápa-

dům, které ho zaujmou, ale které nesouvisí se zájmy a cíli týmu. Může těžko 

snášet kritiku vlastních nápadů, příliš se bránit a snadno trucovat, když tým je-

ho nápady pitvá nebo odmítne. Může skutečně vypnout a odmítnout se dál zú-

častnit. Dá to dost práce, obezřetného zacházení a uvážlivého chlácholení, větši-

nou ze strany KOORDINÁTORA, aby se z něj dostalo to nejlepší. Dva INOVÁTOŘI 

v týmu jsou však zárodkem konfliktu. 



© Jan Zadražil 

BELBIN BELBIN -- TÝMOVÉ ROLE TÝMOVÉ ROLE  

Vlastnosti: 

� Stabilní, dominantní, extrovert 

Silné stránky: 

� Pohotový, nadšený, využívá příležitosti, komunikativní, otevřený, spole-

čenský, zvědavý 

Slabé stránky: 

� Náladový, přehnaně nadšený, netrpělivý 

 

 VYHLEDÁVAČ ZDROJŮ je pravděpodobně nejoblíbenějším členem týmu. Je 

uvolněný, družný, společenský a o všechno se zajímá. Má výtečné komunikační 

dovednosti. Reaguje pozitivně a s nadšením, ale má sklon svůj zájem opět rychle 

ztrácet. VYHLEDÁVAČ ZDROJŮ se pohybuje často mimo skupinu a přináší in-

formace, nápady a kontakty zvenčí. Snadno se přátelí. Na svém pracovišti je 

zřídka a když, tak nejspíš telefonuje. Je to obchodník, diplomat, styčný důstoj-

ník, vždy zkoumající nové možnosti v širokém okolí. Není člověkem originálních 

řešení jako INOVÁTOR, je spíš schopen rychle rozpoznat význam nových nápa-

dů. Je zdatný v zjišťování, co je dosažitelné a co se dá udělat. 

 Nemá-li povzbuzení od ostatních, snadno ztrácí zájem, nudí se a je nevý-

konný. Je výborný improvizátor, je-li pod tlakem, je velice aktivní, ale vysadí, 

když tlak povolí. Může se stát, že nesplní úkoly, které na sebe vzal v krátkodo-

bém návalu nadšení. Jeho široký záběr a množství vnějších zájmů ho může vést, 

stejně jako INOVÁTORA k tomu, že stráví mnoho času podružnostmi, které ho 

zajímají. Význam jeho role spočívá v tom, že zabraňuje stagnaci týmu a udržuje 

tým v kontaktu s realitou a informacemi. 



© Jan Zadražil 

BELBIN BELBIN -- TÝMOVÉ ROLE TÝMOVÉ ROLE 

Vlastnosti: 

� Stabilní, dominantní, extrovert 

Silné stránky: 

� Cílevědomý, poskytuje podporu, nestranný, nadšený, dobře se ovládá, 

smířlivý, vyzrálý, vzbuzuje důvěru, klidný, sebejistý 

Slabé stránky: 

� Nesoutěživý, nepříliš energický, bez ambicí, amatérský, líný 

 Nemusí být vůdcem týmu, ale je tím, kdo týmu předsedá a koordinuje úsilí 

všech za účelem dosažení cílů a úkolů. Zaujímá objektivní pozici a je cílevědomý. 

Předpokládá se u něj nadprůměrná inteligence, ale nijak zvláštní tvořivost. 

Zřídkakdy je autorem nějakého velmi dobrého nápadu. Podstatnější je u něj to, 

čemu se říká charakter; má disciplinovaný přístup založený na vnitřní kázni. 

Často má charisma, ale je přesnější mluvit o přirozené autoritě. Je dominantní, 

ale uvolněný a nenásilným způsobem, nesnaží se dosáhnout moci a vlivu. Má 

široký rozhled. Instinktivně lidem důvěřuje, pokud není zcela evidentní, že jsou 

nedůvěryhodní. Je prost žárlivosti, je zralý, sebejistý. 

 Vidí jasně, v čem jsou silné a slabé stránky jednotlivých členů týmu a smě-

řuje lidi k tomu, co jim jde nejlépe. Dokáže rozpoznat individuální talent. Uvědo-

muje si nezbytnost využití kombinace schopností a předpokladů jednotlivých čle-

nů týmu co nejefektivnějším způsobem. To znamená, že on je tím, kdo určuje 

pravomoci a zodpovědnosti ostatních a kdo vidí mezery a snaží se je odstranit. 

Osvědčuje se při vedení týmů rozmanitých individualit, které jsou si blízké věko-

vě a pozicí v hierarchii. 

 Dovede dobře mluvit i naslouchat. Komunikuje snadno oběma směry. Je 

velmi pozorný posluchač. Je citlivý k problémům druhých lidí. 

 Koordinátor formuluje skupinové cíle a stanoví program práce. Vybírá pro-

blém, jímž se má tým zabývat a určuje priority, ale nesnaží se dominovat disku-

si. Problém konzultuje. Jeho vlastní příspěvky jsou formulovány spíš ve formě 

otázek, než tvrzení nebo návrhů. Poslouchá, shrnuje názory a postoje skupiny a 

vyjadřuje skupinové cítění. Je-li potřeba rozhodnout, rozhoduje právě poté, co 

každý vyjádřil svoje mínění. Věří v klidné, nekonfrontační řešení problému. 



© Jan Zadražil 

BELBIN BELBIN -- TÝMOVÉ ROLE TÝMOVÉ ROLE  

Vlastnosti: 

� Úzkostný, dominantní, extrovert 

Silné stránky: 

� Houževnatý, neklidný/energický, dokáže využít příležitosti, efektivní, 

společenský, otevřený, dynamický 

Slabé stránky: 

� Podrážděný, přepjatý (emocionálně), autoritativní, přehnaně úzkostný, 

netrpělivý, náchylný k nevrlosti 

 

 Usměrňovač je plný nervní energie, je otevřený, emocionální, impulsivní a 

netrpělivý, někdy protivný a snadno podrážděný. Je soupeřivý a vítá příležitost 

ke konfrontaci. Je tvrdohlavý a prosazující se. Má spoustu nervózní energie. 

Často se naštve, je jednostranný, ale nechová dlouho zášť. Je nejpodezřívavější z 

týmu, snadno se urazí a mívá pocit, že ostatní se proti němu spikli. Postrádá cit-

livost v mezilidských vztazích. V týmu je nejvíce soutěživým členem a nejlépe za-

jistí akci. 

 Jeho posláním je dát týmovému úsilí nějaký tvar. Dává týmu víc ze sebe než 

KOORDINÁTOR. Usiluje o to, aby diskuse měly nějaký řád, snaží se sjednotit ná-

zory, cíle a praktické úvahy do jednoho schůdného projektu, tlačí na rychlé roz-

hodnutí a realizaci. Rád druhé řídí a nutí do akce. Je schopen nepopulárních 

opatření. 

 Vyzařuje z něho sebevědomí, které často překrývá silnou nejistotou a po-

chyby o sobě. Potřebuje vidět výsledky, aby získal sebejistotu. 

 Jeho poněkud nutkavé úsilí je vždy zaměřeno na tyto cíle, které se většinou 

kryjí s cíli týmu, ale USMĚRŇOVAČ daleko víc vnímá tým jako existenci sebe sa-

ma než KOORDINÁTOR. Chce akci a chce ji hned. Je soutěživý, netoleruje neu-

kázněnost, nepřesnost a nesystematické myšlení. Lidé mimo tým jej nejspíše 

hodnotí jako hrubého a neomaleného. I lidem v týmu hrozí, že je občas převálcu-

je, dokáže udělat v týmu nepříjemnou atmosféru, ale postrkuje věci kupředu. 



© Jan Zadražil 

BELBIN BELBIN -- TÝMOVÉ ROLE TÝMOVÉ ROLE  

Vlastnosti: 

� Často vysoce inteligentní, stabilní, introvert 

Silné stránky: 

� Analytické myšlení, hloubavý, nestranný, obezřetný, bystrý, neemocio-

nální 

Slabé stránky: 

� Postrádá představivost, přehnaně kritický, upjatý 

 Ve vyváženém týmu jen ANALYTIK a INOVÁTOR potřebují mít vysoké IQ. Na 

rozdíl od INOVÁTORA je ANALYTIK trochu studený čumák. Je spíš vážný, serióz-

ní a nepříliš se vzrušující, odolává nadšení svých kolegů. Jeho přínosem je roz-

vážná a nezaujatá analýza spíš než tvůrčí nápady. Má schopnost kritického myš-

lení. Stěží přijde s originálním návrhem, daleko spíš zabrání týmu, aby se zabý-

val zavádějícím projektem. Svědčí mu pozice oponenta, „ďáblova advokáta“. 

 Přestože je ve své přirozenosti spíš kritikem než tvůrcem, nekritizuje obvyk-

le samoúčelně, ale jen tehdy, když vidí nedostatky v plánu nebo argumentech. 

Kupodivu je nejméně motivovaným členem týmu.Nadšení a euforie mu prostě 

nesedí. Nedostatek motivace je u něho výhodou, protože osobní zaujetí nenaru-

šuje a nezamlžuje jeho úsudek. Přizpůsobuje se pomalu, potřebuje čas, aby si 

věci promyslel, ale jeho úsudek je nejobjektivnější v týmu. 

 Velmi cenná je jeho schopnost zpracovat, interpretovat a zhodnotit množství 

složitého textu, údajů, schopnost analyzovat problémy a posoudit nápady a 

úsudky ostatních. Zřídkakdy se mýlí. 

 Někdy je netaktní a přezíravý, což mu na oblibě nepřidá a dokáže srážet mo-

rálku týmu kritikou v nepravý čas. Přesto, že není ctižádostivý a snaživý, může 

soupeřit zvláště s těmi, jejichž schopnosti se překrývají s jeho, což je většinou 

KOORDINÁTOR nebo INOVÁTOR. 

 Je důležité, aby analytik byl upřímný a přístupný ke změně, jinak hrozí, že 

bude příliš negativistický a jeho kritičnost převáží jeho ochotu přijímat nové 

myšlenky. I když je poctivý a spolehlivý, postrádá veselost, vroucnost, představi-

vost a bezprostřednost, druzí jej považují za suchara. 



© Jan Zadražil 

BELBIN BELBIN -- TÝMOVÉ ROLE TÝMOVÉ ROLE  

Vlastnosti: 

� Stabilní, nedominantní, extrovert 

Silné stránky: 

� Poskytuje podporu, nadšený, komunikativní, otevřený, smířlivý, vzbu-

zuje důvěru, družný, společensky orientovaný, mírný, citlivý 

Slabé stránky: 

� Nesoutěživý, málo energický, bez ambicí, podřizuje se jiným 

 

 TÝMOVÝ HRÁČ je nejcitlivějším členem týmu. Uvědomuje si potřeby a sta-

rosti druhých a nejcitlivěji vnímá emoční proudy mezi členy skupiny. Ví nejvíc o 

soukromém životě a rodinných obtížích ostatních v týmu. Je milý, oblíbený, ne-

prosazuje se, drží tým pohromadě. Je zaměřen na proces. Je diplomatem, ale ta-

ké nerozhodným v kritických situacích. Je oddaný týmu jako celku (to však ne-

znamená, že se ve sporu nemůže přidat k jedné ze stran) a podporuje ostatní. 

Jeho přirozenosti odpovídá spíš stavět na myšlenkách druhých, než je napadat 

nebo vznášet konkurenční návrhy. 

 Je dobrý a ochotný posluchač, dobře a snadno komunikuje uvnitř týmu a 

povzbuzuje k tomu i ostatní. Jako zastánce jednoty a souladu vyrovnává napětí 

a střety, které mohou vzniknout vlivem USMĚRŇOVAČE a INOVÁTORA, případ-

ně ANALYTIKA. Zvláště nemá rád osobní konflikty. Sám se jim vyhýbá a snaží se 

je urovnávat mezi ostatními. 

 Je-li tým v napětí nebo v obtížích je jeho vcítění, porozumění, oddanost a 

podpora zvláště potřebná. Dík své nesoutěživosti a touze po harmonii se zdá být 

trochu moc měkký a nerozhodný, ale stává se tak stálou tmelící silou v týmu. Je 

vzorným členem týmu, ale v normálních podmínkách jeho přínos nemusí být pří-

liš zřetelný. Jeho přínos se stává zřejmým, když není přítomen - zvlášť v době 

stresů a napětí. 



© Jan Zadražil 

BELBIN BELBIN -- TÝMOVÉ ROLE TÝMOVÉ ROLE  

Vlastnosti: 

� Stabilní, ukázněný 

Silné stránky: 

� Disciplinovaný, organizovaný, klidný, praktický, stálý, dobře se ovládá, 

konzervativní, svědomitý, předvídavý 

Slabé stránky: 

� Nepružný, postrádá představivost, nekompromisní, pedantský, podři-

zuje se jiným 

 

 REALIZÁTOR je praktik a organizátor. Má velmi dobré organizační schop-

nosti. Rozhodnutí a strategie mění v definované a proveditelné úkoly, na kterých 

lidé mohou začít pracovat. Zajímá se o to, co je schůdné a jeho hlavním příno-

sem je převádění týmových plánů do uskutečnitelné podoby. Dává přednost tvr-

dé práci a systematickému řešení problémů a plnění úkolů. Vyhledává cíle a 

soustavně k nim směřuje. 

 Má stejně jako KOORDINÁTOR silný charakter a disciplinovaný přístup. Je 

pozoruhodný svou upřímností, vnitřní integritou a důvěrou ve spolupracovníky. 

Nevzdává se snadno. Vždy udělá to, co se musí, je užitečný svou spolehlivostí a 

schopností aplikace. Z míry ho vyvede nejspíše jen náhlá změna plánu, nedovede 

se orientovat v nestabilních a rychle se měnících podmínkách. 

 Potřebuje stybilni struktury a vždy se je snaží vytvářet. Když dostane zadá-

ní, vytvoří harmonogram činnosti, má-li k dispozici skupinu lidí a cíl, vytvoří or-

ganizační schéma. Pracuje efektivně, systematicky a metodicky, ale spíše ne-

pružně. Postrádá spontálnost, je spíše přísný. Zároveň je ale schopen a ochoten 

upravit své harmonogramy a návrhy a přizpůsobit je přijatým plánům a stanove-

ným systémům. 

 REALIZÁTOR může příliš bažit po uznání v týmu, což se může projevit jako 

odmítání návrhů druhých členů týmu. Obvykle je však blízko týmovému těžišti a 

loajalita k firmě není tolik závislá na vlastních zájmech. 



© Jan Zadražil 

BELBIN BELBIN -- TÝMOVÉ ROLE TÝMOVÉ ROLE  

Vlastnosti: 

� Úzkostný introvert 

Silné stránky: 

� Pečlivý až úzkostlivý, disciplinovaný, horlivý, pořádný, svědomitý, stá-

lý, starost o detaily 

Slabé stránky: 

� Utápí se v obavách, pedantský, upjatý 

 

 Dotahovač má starost o to, co se může zhatit. Nemá pokoj, dokud osobně 

neprověřil každý detail a neujistil se, že všechno bylo náležitě uděláno a na nic 

se nezapomnělo. Má velkou kapacitu pro dokončování. Je vnitřně horlivý, jako 

introvert potřebuje velmi málo vnějších podnětů. 

 Dotahovač se v týmu neprosazuje, ale udržuje stále pocit povinnosti, který 

komunikuje ostatním a popouzí je k činnosti. Ovládá se a má silný charakter, je 

netrpělivý a netolerantní vůči méně zodpovědným členům týmu. Málo deleguje a 

raději vše udělá sám. 

 Má-li dotahovač nějaký vyhraněný zájem, je to řád. Úzkostně dodržuje ter-

míny a plní harmonogramy. Nezačíná nic, co by nebyl schopen dokončit. 

 Když si nedá pozor, může se stát demoralizujícím škarohlídem a deprimují-

cím vlivem na ostatní členy týmu. Snadno ztratí přehled o celkových cílech a za-

bředne do detailů. Přesto jeho neúnavný dohled je důležitým přínosem. Je nedo-

cenitelný pro řešení úkolů a problémů, které vyžadují soustředěnou, detailní po-

zornost a přesnost. 
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BELBIN BELBIN -- TÝMOVÉ ROLE TÝMOVÉ ROLE  

Vlastnosti: 

� Velká rozmanitost povahy (zpravidla nedominantní introverti) 

Silné stránky: 

� Výrazně odborně vybavený, erudovaný 

Slabé stránky: 

� Ztráta souvislostí 

 

 Specialista je zapálený jedinec, pro kterého je odbornost vším. Je především 

loajální své odbornosti. Jeho prioritou je dosažení náležité profesionality. Tak je 

schopen trávit noci a víkendy například u počítače a na rozvíjení a budování 

vztahů s ostatními lidmi nemá čas a vlastně ani zájem. Je expertem s velkými 

schopnostmi a znalostmi v úzkém oboru. Obtížně se vymaňuje ze své odbornosti 

a hledí na vše kolem sebe „brýlemi“ své specializace. Nejblíže má k ANALYTIKO-

VI, ale není člověkem souvislostí. 

 Množství bodů v této kategorii znamená obsažení jiných, než základních, 

týmových rolí v osobnostních předpokladech jedince. Je vhodné rozebrat si volbu 

odpovědí a eventuálně hledat v těch sekcích, ve kterých bylo zastoupeno více než 

sedm vybraných odpovědí, a v těch, ve kterých jen obtížně byla vybrána jedna 

nebo dvě odpovědi. Z této analýzy pak vyplyne, jaké další role mohou být v osob-

nostních předpokladech pro výkon týmových rolí obsažené. 

 Nefigurují-li neutrální body na prvních čtyřech místech svým celkovým 

součtem mezi základními týmovými rolemi, pak není třeba se jimi zabývat. 
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BELBIN BELBIN -- TÝMOVÉ ROLE  TÝMOVÉ ROLE -- CVIČENÍ CVIČENÍ  

NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍKLADY JSOU UKÁZKY TÝMŮ, KTERÉ BY  

MOHLY BÝT NEÚSPĚŠNÉ. VYSVĚTLETE    P R O Č ? 

 

� Týmový hráči, realizátoři a dotahovači, ale žádný inovátor, usměrňo-
vač, koordinátor nebo vyhledavač zdrojů. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

� Dotahovač, usměrňovači a realizátoři, ale žádný vyhledavač zdrojů, 
inovátor nebo usměrňovač. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

� Inovátoři a nikdo jiný. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

� Inovátoři a vyhledávači zdrojů. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

� Usměrňovači, koordinátor a realizátoři. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Jak tedy vypadá úspěšný tým? Jaké role ne sebe vezmou jednotlivý členo-
vé týmu? Belbinův výzkum vedl autora k formulování několika základních 
tezí.          (Otočte prosím na další stránku) 
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BELBIN BELBIN -- ÚSPĚŠNÉ TÝM ÚSPĚŠNÉ TÝMYY  

ÚSPĚŠNÉ TÝMY: 

1. Vedoucí skupiny by měl mít dobrý profil KOORDINÁTORA. Tak bude vzbu-

zovat důvěru a bude vědět, jak dostat z talentů, které jsou v týmu k dispozi-

ci, to nejlepší. Takový člověk ví, kdy a jak přitáhnout věci a lidi dohromady, 

a jak a kdy učinit dobré rozhodnutí. A především nebude usilovat o to, aby 

dominoval v jednání - v tom je pravděpodobně klíčový rozdíl mezi týmovou 

rolí KOORDINÁTORA a mocným a funkcí zaštítěným „Velkým šéfem“, jehož 

názorům se každý podrobuje (protože musí a nic jiného mu zkrátka nezbývá 

- jinak je z týmu vyřazen, nebo je na okraji). 

2. Klíčovým indikátorem je tvořivost. Zahrnutí INOVÁTORA mezi členy týmu 

nezaručuje ještě nezbytně úspěch. Zvláště je-li INOVÁTOR tvůrčí v nevhod-

ných oblastech, nebo se nedokáže nadchnout tím, co je právě aktuální. Tým 

bez INOVÁTORA se ale dostává okamžitě do potíží, jestliže nedokáže přijít s 

novými způsoby přístupu k věcem nebo neumí vymyslet nové nápady. 

3. V týmu by mělo být určité spektrum duševních schopností. Dobré duševní 

schopnosti však sami o sobě nestačí; nejlepší týmy mají často mezi svými 

členy jak vysokou, tak průměrnou mentální úroveň. To sice vypadá podiv-

ně, ale Belbin uvádí, že tomu tak může být proto, že i ti s průměrnými 

schopnostmi „soutěží“ se schopnějšími členy, aby mohli plnit pozitivnější a 

prestižnější týmové role a to pro celkový úspěch týmu (synergický efekt). 

4. Široké pokrytí týmových rolí je rysem vítězných týmů, protože tak mohou 

čerpat z úplnějšího spektra silných stránek jednotlivých typů a skládat je 

do funkčních a výkonných vazeb v týmu. 

5. Lidem se specifickými atributy nějaké týmové role by měla být v rámci týmu 

přidělována odpovědnost a povinnosti, pro které se nejlépe hodí. Týmy často 

přidělují funkční role těm, kteří mají v dané funkci největší zkušenosti, bez 

ohledu na dopady. To může mít za následek, poměřováno profilem týmo-

vých rolí, nevhodnou volbu skladby týmu. Tím bude tým dosahovat limito-

vaného výkonu oproti tomu, jakého by byl schopen při optimálním rozložení 

týmových rolí.  

6. Úspěšné týmy mají schopnost přizpůsobit se a učinit pozitivní kroky k za-

chování rovnováhy týmových rolí za měnících se okolností. Tam, kde jsou si 

týmy vědomy významu týmových rolí pro výkon, bylo zjištěno, že přizpůso-

bují svůj profil, aby zajistily co nejlepší reakci na danou situaci. Například 

někdo, kdo je svou osobností nejblíže k REALIZÁTOROVI, může být schopen 

rozvinout se a podávat efektivní výkon jako DOTAHOVAČ, jestliže je to v ur-

čité době přesně ta role, kterou tým pro úspěch potřebuje. Tato schopnost 

rozpoznat potenciální slabosti a vypořádat se s nimi je také klíčovým rysem 

týmů, které jsou obeznámeny s teorií týmových rolí. 
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BELBIN BELBIN -- TÝMOVÉ ROLE  TÝMOVÉ ROLE --  SOUHRNSOUHRN  

ROLE  A  JEJICH  POPIS 

Slabé stránky 

  

INOVÁTOR 

Je tvůrčí, nápaditý a ne-

konvenční. Řeší obtížné 

problémy. 

Ignoruje vedlejší věci. 

Příliš zamyšlený na to, 

aby efektivně komuniko-

val. 

 
 

VYHLEDÁVAČ  

ZDROJŮ 

Je nadšený a komunika-

tivní. Objevuje příležitos-

ti, rozvíjí kontakty 

Příliš velký optimista. 

Ztrácí zájem po opadnutí 

prvotního nadšení. 

  

KOORDINÁTOR 

Je vyzrály, sebejistý a 

schopný vedoucí. Objas-

ňuje cíle, podporuje roz-

hodování a dobře delegu-

je. 

Může být vnímán jako 

manipulující člověk. Pře-

náší vlastní práci na 

druhé. 

  

USMĚRŇOVAČ 

Vyzývající a dynamický, 

daří se mu pod tlakem. 

Má energii a odvahu pře-

konávat překážky. 

Má sklony provokovat. 

Dokáže se (někdy i cíle-

ně)dotknout citů lidí. 

  

ANALYTIK 

Je střízlivý a promýšlí 

věci do hloubky. Vidí 

všechny možnosti. Má 

přesný úsudek. 

Chybí mu energie a 

schopnost inspirovat 

druhé. 

  

TÝMOVÝ HRÁČ 

Spolupracující, mírný, 

vnímavý a diplomatický. 

Naslouchá, buduje vzta-

hy a tlumí konflikty. 

V klíčových situacích je 

nerozhodný. 

  

REALIZÁTOR 

Disciplinovaný, spolehli-

vý, konzervativní a efek-

tivní. Realizuje nápady 

(často jiných). 

Je určitým způsobem 

nepružný. Pomalu reagu-

je na nové možnosti. 

  

DOTAHOVAČ 

Velmi pečlivý, svědomitý 

a snaživý. Vyhledává chy-

by a opominutí ostatních. 

Odevzdává práci včas. 

Tíhne k přehnaným oba-

vám. Váhá s delegová-

ním. 

  

SPECIALISTA 

Cílevědomý, iniciativní a 

oddaný své profesy. Má 

výjimečné vědomosti a 

dovednosti. 

Přispívá pouze v úzké 

oblasti.Zabývá se tech-

nickou stránkou věcí. 

Příspěvky týmových rolí 


