DOTAZNÍK TÝMOVÉHO KLIMA
Jméno:

Datum:

1. Hráči se mají rádi a starají se o sebe navzájem?
2. Hráči se snaží porozumět tomu, co dělají a proč to
dělají?
3. Hráči přehlížejí důležité věci ve svých vzájemných
vztazích?
4. Hráči vnímají, že to, co se kolem nich děje je důležité
a snaží se do toho zapojit?
5. Hráči jsou závislí na tom, jakým směrem je navede kouč?
6. Mezi hráči jsou zlost a neshody?
7. Hráči jsou si navzájem vzdálení a odtažití?
8. Hráči mezi sebou soutěží a poměřují se ve svých
snahách?
9. Hráči se snaží dělat věci tak, jak si myslí, že budou
nejpřijatelnější pro tým?
10. Hráči si navzájem nevěří a nepřijímají ostatní?
11. Hráči jsou schopni se s ostatními podělit o své osobní
citlivé informace a pocity?
12. Hráči vypadají, že jsou napjatí a trpí úzkostí?
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Extrémně
(6)

Velmi (5)

Vůbec ne
(0)
Trochu
(1)
Do jisté
míry (2)
Průměrně
(3)
Víceméně
(4)

Přečtěte si pozorně každou otázku a při odpovědi myslete na tým jako na celek.
U každé otázky zaškrtněte vždy jen jedno políčko a to takové, které nejlépe vystihuje odpověď.

VYHODNOCENÍ
Každá odpověď má číselnou hodnotu označenou v tabulce.
Dotazník má tři škály. Škálu zapojení, škálu konfliktu a škálu odmítání.
Výsledek je vypočítán tak, že se sečtené číselné hodnoty odpovědí vydělí počtem otázek každé škály.
Pokud je nějaká otázka nezodpovězená, vydělí se součet o tuto hodnotu méně.
Škála zapojení:
Výpočet = hodnoty odpovědí u otázek (1+2+4+8+11)/5
Tato škála popisuje míru pozitivní atmosféry v týmu.
Škála konfliktu:
Výpočet = hodnoty odpovědí u otázek (6+7+10+12)/4
Tato škála odráží míru napětí a zlosti v týmu.
Škála odmítání:
Výpočet = hodnoty odpovědí u otázek (3+5+9)/3
Tato škála popisuje míru toho, jak moc se hráči vyhýbají tomu přijmout za své výkony osobní
odpovědnost.
Výsledky mohou být od 0 do 6. U škály zapojení platí, že čím vyšší číslo, tím lepší. U škály konfliktu a
odmítání naopak.
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