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Firemní tým
jako hudební kapela?

V kapele i ve firemním týmu
má každý člen svou roli

Kromě individuálního výkonu
je zásadní, jak moc každému členovi
záleží na společném výsledku
a jak dobře je sladěn s ostatními
K tomu, aby byly kapela i firemní tým
sehraní, potřebují spolu souhru
průběžně cvičit a zlepšovat.

Jak
funguje?

Diagnostika

Vizualizace
v Power BI (Microsoft)

Personalizovaná týmová anketa.
Unikátní algoritmus - multidimenzionální
škálování dat.
Přehlednost, bezpečnost, flexibilita.
Dokonalý přehled nad kompletní historií
týmových dat, hodnocení pokroku.

Týmové
workshopy

Facilitovaná reflexe, individuální
a týmové akční kroky. Kvalitní retrospektiva
a reflexe na pokrok týmu.

Individuální konzultace
pro manažera

Debriefing týmového workshopu.
Příprava návazných manažerských kroků.

Kdy pomůže?

Co přinese?

Máme týmy jedoucí na max
a obáváme se, jak dlouho to vydrží.

Zvýšenou produktivitu a výkon týmů.

Naši teamleadeři potřebují lepší přehled
o fungování uvnitř svých týmů.

Kvalitnější provedení
a dokončování projektů.

Potřebujeme rozložit zátěž v týmu.

Větší pocit vlastnictví členů týmů za týmový
výkon a jejich větší spokojenost.

Některé týmy nedodávají potřebnou
kvalitu, projekty váznou.

Vyhodnocení zlepšení
spolupráce týmu v čase.

Chceme oživit retrospektivy.

Učíme se vést remote/hybridně.

Jak probíhá?
Rozjezd

3 × Hodnocení pokroku

Vyhodnocení a oslava

15-30 min týmový Kick-off

Opakovaná TeamRocks diagnostika

Finální TeamRocks diagnostika

Úvodní TeamRocks diagnostika

60 min týmový workshop

60 min týmový workshop

3,5 hod týmový workshop

60 min debrief konzultace
s vedoucím týmu

60 min debrief konzultace
s vedoucím týmu

Online i off-line
5 – 8 měsíců

136.100 Kč bez DPH

Jak vypadá?
7 klíčových faktorů týmové
komunikace a spolupráce, jejich
vzájemné srovnání a vývoj v čase.

Co sleduje?

Současná intenzita
vzájemné komunikace

Ideální intenzita
vzájemné komunikace

Kvalita vzájemné komunikace

Potřebnost vstupů od členů

Úroveň vzájemné podpory

Úroveň otevřenosti

Míra zátěže

Co bude tým diskutovat?
Jak moc (ne)vyhovuje členům stávající
úroveň komunikace a spolupráce v týmu?

Od koho tým potřebuje
intenzivnější spolupráci?

Kdo má roli komunikačních uzlů
v týmu a je to tak správně?

Jak ladí komunikace v týmu
s formálními rolemi členů?

Kdo si s kým potřebuje vyladit
vzájemná očekávání a více se sladit?

Kdo je v týmové komunikaci přetížený
a kdo naopak málo zapojený?

