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Příloha 1 - Záznamový arch pozorovatele pro test týmových rolí (pro tisk) 

 

 Zaznamenejte si výsledky svého pozorování, zaměřeného na úkolové a 

interpersonální procesy v týmu: 

 

a) Úkolové procesy 

Jednání podporující efektivnost týmu: 

 

 

 

 

Jednání snižující efektivnost týmu: 

 

 

 

 

b) Interpersonální procesy 

Jednání podporující efektivnost týmu: 

 

 

 

 

Jednání snižující efektivnost týmu: 

 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha 2 - Otázky pro test týmových rolí (pro tisk) 

A. Vyhovuje mi práce, která vyžaduje:    

1. vymýšlení nových nápadů a řešení ne zčásti ano 

2. shánění informací, kontaktů, věcí ne zčásti ano 

3. povzbuzování ostatních ne zčásti ano 

4. úspěšné zvládání krizových situací ne zčásti ano 

5. vysokou kritičnost a nadhled ne zčásti ano 

6. neustálou spolupráci s lidmi ne zčásti ano 

7. promyšlený postup a řád ne zčásti ano 

8. vysokou koncentraci na pečlivé provedení ne zčásti ano 

9. hluboké odborné znalosti ne zčásti ano 

 

B. Pro výsledky mojí práce je typické:     

10. mé provedení je odlišné od toho, jak to dělají ostatní ne zčásti ano 

11. maximální využití dostupných informací ne zčásti ano 

12. využití podnětů spolupracovníků ne zčásti ano 

13. vysoký výkon a množství práce ne zčásti ano 

14. důsledné odstranění všech možností rizika ne zčásti ano 

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 diskuse 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 týmu ne zčásti ano 

22. dodávám ostatním energii a naléhám na jejich úsilí ne zčásti ano 

23. umím upozornit na slabé stránky navrhovaného řešení ne zčásti ano 

24. snažím se předcházet konfliktům nebo konflikty urovnávat ne zčásti ano 

25. snažím se diskusi 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 empatie 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, menší 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 podrobnostech 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, který 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 

58. manažera, který dokáže zvládat krizové situace ne zčásti ano 

59. kontrolora, který objektivně vyhodnocuje stav firmy ne zčásti ano 

60. personalisty, který rozvíjí pozitivní vztahy mezi lidmi ne zčásti ano 

61. logistika, který organizuje přepravu a skladování materiálu ne zčásti ano 

62. pracovníka kvality dodavatelů, který vyhodnocuje kvalitu 

dodávaného materiálu 

ne zčásti ano 

63. specialisty, který zajišťuje dodržování odborných nároků ne zčásti ano 

 

  



 

 

Příloha 3 - Vyhodnocení týmových rolí (pro tisk) 

 

a) Přidělíme odpovídající body: 

a. odpověď NE je hodnocena 0 body, 

b. odpověď ZČÁSTI je hodnocena 1 bodem, 

c. odpověď ANO je hodnocena 2 body. 

 

b) Vepíšeme body do tabulky a sečteme řádky.  

A B C D E F G součet role 

1. 10. 19. 28. 37. 46. 55.  inovátor 

2. 11. 20. 29. 38. 47. 56.  vyhledávač 

3. 12. 21. 30. 39. 48. 57.  koordinátor 

4. 13. 22. 31. 40. 49. 58.  formovač 

5. 14. 23. 32. 41. 50. 59.  vyhodnocovatel 

6. 15. 24. 33. 42. 51. 60.  týmový pracovník 

7. 16. 25. 34. 43. 52. 61  realizátor 

8. 17. 26. 35. 44. 53. 62.  dokončovatel 

9. 18. 27. 36. 45. 54. 63.  specialista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

inovátor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

vyhledávač 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

kooridnátor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

formovač 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

vyhodnocovatel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

týmový pracovník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

realizátor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dokončovatel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

specialista 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

nevhodná role přijatelná role optimální role



 

 

Příloha 4 - Vodní nádrž Těrlicko [9] 

 

 

 



 

 

Příloha 5 - Schéma varování a vyrozumění při zvláštní povodni [17] 

 

 

Legenda: 

informační vazba  

požadavek na varování  

varování obyvatelstva  

vyrozumění  

vodní dílo 

        VHD Povodí Odry, s.p. 

KOPIS IZS MSK 

obce pod VD 

        

      Ohrožené obyvatelstvo 

                   KÚ         

   Moravskoslezského kraje 

obce s rozšířenou 

působností organizace 
územně příslušné 

OPIS IZS 



 

 

Příloha 6 - Schéma opatření při vzniku zvláštní povodně (poskytnuto při osobním jednání HZS MSK) 

STAV NEBEZPEČÍ 

Povodí Odry        

IZS 

KOPIS 

KRAJ 

hejtman 

PK KŠ 

obce s rozšířenou 

působností 

starosta 

obce 

pod vodním dílem 

starosta 

PK KŠ 

PK 

                OPATŘENÍ 

 

zajištění veřejného pořádku 

ochrana obyvatelstva 

varování a vyrozumění, 

evakuace, nouzové přežití 

nakládání se zemřelými 

zdravotnická pomoc 

stavebně technická a 

asanační opatření 

informace 

regulační 

opatření 

pracovní 

povinnost a 

pracovní 

věcná pomoc 

Složky a 

jednotky 



 

 

 

 

 

 


