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Team Compass Year Review je nástroj, jehož záměrem je pomáhat vašemu
týmu reflektovat a uzavřít předchozí rok a naplánovat rok nový.
Jak s tímto nástrojem pracovat?
Brožurku si vytiskněte. Následující strany obsahují řadu otázek s prostorem pro
odpovědi.
Doporučujeme, aby si na následující otázky každý člen týmu odpověděl nejprve
samostatně. Vyplnění otázek členem týmu zabere zhruba 60 minut.
Následně doporučujeme naplánovat společné setkání a diskusi pro vyjasnění
jednotlivých názorů a postřehů alespoň na 2 hodiny. Závěrem a výsledkem
diskuse by mělo být vyplnění společného týmového review.
To by Vám mělo poskytnout solidní základ pro přípravu budoucího roku a
zároveň tak získáte podklady pro následující review.
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Rok 2019
1. Která tři slova pro váš tým charakterizují rok 2019?

2. Kdyby někdo natočil film o vašem týmu v roce 2019, jak by se
jmenoval?

3. Jaké byly tří největší úspěchy vašeho týmu v roce 2019?
1.
2.
3.

4. Co vám v týmu pomohlo dosáhnout vašich úspěchů?

5. Na co jste v týmu v roce 2019 nejvíc hrdí?
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6. Co vám v týmu v roce 2019 udělalo největší radost?

7. Které tři nejdůležitější věci jste se ve vašem týmu v roce 2019
naučili?
1.
2.
3.

8. Jaké byly tři nejnáročnější výzvy, které jste jako tým v roce 2019
dokázali překonat?
1.
2.
3.

9. Co vám pomohlo ve vašem týmu náročné výzvy zvládnout ?

10. Z jaké chyby se váš tým v roce 2019 nejvíce poučil?
11.
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12. Co váš tým v roce 2019 zapomněl společně oslavit?

13. Jak se změnil tým v roce 2019?

14. Přišel do týmu někdo nový? Jaké kvality do týmu přinesl?

15. Odešel někdo z týmu? Jaké kvality si odnesl sebou?

16. Za co byste chtěli členům týmu poděkovat?
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Rok 2020
17. Jaké jsou tři nejdůležitější cíle vašeho týmu pro tento rok?
1.
2.
3.

18. Jaké jsou tři největší výzvy, které na váš tým v tomto roce čekají?
1.
2.
3.

19. Co byste chtěli v tomto roce v týmu dělat jinak než v roce 2019?

20. V čem se chce váš tým v tomto roce zlepšit?
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21. Jak chcete v tomto roce zlepšit vaši týmovou spolupráci?

22. Čím si chcete ve vašem týmu v tomto roce udělat radost?

23. Jak byste chtěli, aby se jmenoval film o vašem týmu v roce 2020?

Pomáháme pracovním týmům objevovat a naplňovat jejich potenciál.
Poskytujeme služby v oblasti týmové diagnostiky, rozvoje a koučování týmů.
Jsme Váš Team Compass!

Vytvořeno týmem www.Teamcompass.cz Petrem Pražákem a Michalem Ondráčkem v roce 2019.
Obsah je chráněn licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 4.0
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