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TYPOLOGIE OSOBNOSTI – PROČ? 
Náš přirozený potenciál je pro nás důležitý od doby, kdy lidé lovili mamuta. Proč? 

Když lidé žili v jeskyni, tak už tehdy si rozdělovali svoje úkoly a role. 

Ženy a se staraly o jídlo, oheň a děti.  Muži lovili a válčili. Zajímavě je toto téma například 
popsáno v knize Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách. Řadu programů 
používáme dodnes, i když k tomu není důvod. 

Svá jména lidé dříve získávali podle svých schopností  a dovedností (Kolář, Kovář atd.). 

Dnešní uspěchaná doba nás žene k vyšším výkonům. Má tato cesta limity? Určitě má. My 
můžeme dosahovat skvělých výkonů, když budeme využívat svůj přirozený potenciál s vírou 
a nadšením. Výsledek našeho snažení můžeme pro lepší pochopení vyjádřit jako součin 
TALENTU x ÚSILÍ x MOTIVACE. 

Zkuste se zamyslet sami nad sebou.  

…. 

…. 

…. 

Kolik času denně využíváte své silné stránky? 

Kolik aktivit vás plně motivuje a uspokojuje? 

Kolik času jedete na plný plyn? 

… 

… 

… 

Upřímné odpovědi mohou být vaší motivací. Motivací, začít odhalovat své talenty, sny a to co 
vás baví. 

Potřebujete pomoc nebo podporu? 

Pomoci vám mohou třeba různé typologické testy a podporou může být kouč, mentor 
nebo někdo blízký. 

A tím nastoupíte na cestu vašeho sebepoznání. 

  



 
 

 
 

- 5 - 

Moje cesta sebepoznání 
Sebepoznání a typologie mi zásadně změnila můj život.  

Než jsem pochopil své silné stránky, musel jsem bohužel projít obdobím, kdy byl můj potenciál 
osekáván a předurčován mými blízkými. 

Ve škole jsem dostal různé nálepky. Hudebka a kreslení byly pro mě traumatizující hodiny. Slyšel 
jsem často: “Ty nemáš talent. Ty neumíš zpívat. Ty nic pořádně nenakreslíš.” Další nálepka byla, 
že jsem technický typ. A v matematice a fyzice jsem naopak exceloval a byl jsem dáván 
za příklad. V tom jsem byl po tátovi. Táta byl technik s obrovským rozsahem vědomostí v oboru 
elektro a točivých strojů. Mě to velmi imponovalo, a proto jsem se na základní škole rozhodl, 
že půjdu ve šlépějích táty. Chtěl jsem 
navrhovat motory a různé stroje. V té 
době jsem to dělal společně s tátou 
s Mekurem. 

Na střední škole jsem objevil nové obory 
a zajímala mě jaderná energetika. Hodně 
jsem toužil po tom, zkoumat potenciál 
elektronů, protonů a neutronů. Bohužel 
jsem neměl šanci tuto oblast studovat 
na vysoké škole, protože naše rodina 
patřila k těm nespolehlivým, jelikož  táta 
vystoupil ze “strany”. Já jsem měl tehdy 
omezený přístup ke vzdělání.  

Proto jsem se nakonec rozhodl studovat obor elektro na Vysoké škole báňské, kde jim tolik 
nevadil můj politický profil. Na přijímačkách nám dokonce nabídli možnost studovat úplně nový 
obor mikrotechnologie. To mě zaujalo, a proto jsem se rozhodl, že nebudu studovat silnoproud 
jako táta. Možná v tom byla moje revolta, možná v tom byla intuice. Začal jsem studovat obor 
mikrotechnologie, což byl nový a velmi zajímavý obor. Měl jsem to štěstí, že nás učila řada 
“učitelů”, kteří byli z praxe. Tito praktici nám ukázali, jak funguje reálný život a praxe, a na co se 
máme zaměřit, abychom uspěli v práci. 

Po skončení školy jsem nastoupil do firmy ELEKTROMONT s.p., jako projektant měření 
a regulace. Což byl relativně blízký obor tomu, co jsem 
vystudoval. Brzy jsem si uvědomil, že práce projektanta mě 
baví, ale na druhou stránku jsem měl potřebu dělat něco 
jinak. Mantinely státního podniku se staly pro mě 
nepřijatelné, a proto jsem začal zvažovat, jak začít podnikat. 
Což byl můj sen už před rokem 89. Tehdy se mi všichni smáli 
a říkali mi, že prostě podnikat nemůžu. Mě ten můj sen 
nepustil a postupně jsem svůj sen začal naplňovat. 

Založil jsem si živnost. Koupil (dovezl z Německa) jsem si 
počítač a začal jsem kreslit doma na počítači. Najednou jsem 
zjistil, že jsem mnohem víc produktivní než v práci. V práci 
jsme počítače neměli a celá organizace projektu probíhala 
tradičně. Já jsem něco vymyslel a pak nakreslil na papír. 
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Kreslička to překreslila na pauzák, dala mi to zkontrolovat. Já jsem opravil chyby a ona to znovu 
překreslila. A to celé několikrát dokola. 

Zjistil jsem, že to, co na počítači projektuji týden, tak nám ve firmě trvá 2 až 3 měsíce. 
Postupně jsem si najímal studenty, kteří kreslili mé projekty podle mých standardů do počítače. 

Takto jsem si vydělával první skutečné peníze. Tyto peníze jsem potom použil na založení firmy 
Elektro MAR.  

Stal jsem se zakládajícím společníkem firmy Elektro MAR, protože jsem lidem ve stáním podniku 
ukázal, že ty věci jdou udělat jinak a mnohem efektivněji. V Elektro MARu jsem na začátku 
pracoval dál jako projektant. Ale hned od začátku jsem se snažil zapojovat do řízení firmy. 
Časem jsem své společníky přesvědčil, abychom poptali nějakou poradenskou firmu, která by 
nám lépe pomohla zvládnout řízení a rozvoj firmy. 

Poradenská firma s příznačným názvem TRANSFORM (Olda Šuléř, František Bělohlávek, Jan 
Stejskal, Pavol Košťan) udělala v naší firmě řadu analýz. 

Většina z nás se tady setkala poprvé s různými typologiemi a testy osobnosti. Konzultanti 
zpracovali naše osobnostní profily a navrhli transformaci naší firmy. Výstupy z analýz sice 
potvrdily můj technický potenciál, ale ukázaly i můj podnikatelský a manažerský potenciál. Toto 
podpořilo moji podnikatelskou a manažerskou kariéru. 

Výsledky analýzy celkově zamíchaly se stávajícími pozicemi – mě vykoply do manažerských 
pozic. 

Postupně jsem začal měnit své aktivity ve firmě. Začal jsem řídit celé projekty, převzal jsem 
zodpovědnost za rozvoj managementu kvality. Jako “inovátor” (moje silná stránka) jsem zavedl 
ve firmě internet a přes vytáčené spojení jsme řídili teplárny na dálku. A kecal jsem vlastně 
do všeho, do všeho, co nefungovalo, nebo kde byla nějaká příležitost. Jako nejmladší z týmu 
majitelů jsem se stal lídrem – vizionářem a následně předsedou představenstva. Mé silné 
stránky – vizionář, schopnost se učit, spojovat lidi, mně pomohly firmu dovést k úspěšné fúzi 
s firmou Siemens.  

Jsem dnes vděčný, že jsme se nechali inspirovat při rozvoji naší firmy týmem odborníkům 
na řízení firem. Oni nám ukázali, jaký je náš potenciál růstu a rozvoje, když budeme efektivně 
využívat naše silné stránky a naše talenty. 

Moje hodnoty – svoboda, touha se zlepšovat a služba byly pro mě barometrem v mém dalším 
životě. 

Tři roky po fúzi jsem potom firmu opustil a vrhl jsem se znovu do podnikání. Začal jsem 
předávat své podnikatelské a manažerské zkušenosti. 

Dnes mám rodinnou firmu EDUWAY. Pomáháme firmám a podnikatelům uspět na jejich 
jedinečné cestě podnikáním a životem. Pomáháme lidem pochopit jejich přirozený potenciál. 
Jsme společně na cestě učení se efektivních principů života, rozvoje osobního i firemního 
potenciálu a pochopení zákonitostí úspěšného podnikání. 

Pomáháme lidem objevit jejich silné stránky, odstranit bariéry, bloky a dosahovat vysněných 
cílů hravě a s nadšením. 
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Ve svém poradenství využívám různé typologie a analýzy. 

V této oblasti je řada nejasností a předsudků. 

Proto jsem se rozhodl vytvořit tento e-book, abych dal řadě lidem inspiraci pro jejich rozvoj, 
pro jejich růst a pro pochopení svého jednání i chování druhých. 

Možná si kladete jako podnikatel nebo manažer otázky: 

Má smysl se zabývat našimi silnými a slabými stránkami? 

… 

Ano má. 

Je tady dnes řada typologií a testů. Která je ta správná??? 

Z mého pohledu má každá typologie smysl. Já to vnímám tak, že každá řeší něco jiného – jiný 
úhel pohledu. V literatuře najdete řadu srovnání různých typů. Podle mě to tak většinou 
nefunguje. Každá typologie má jiný úhel pohledu na člověka, na jeho roli, na jeho osobnost, 
na jeho hodnoty, na jeho potenciál atd. Doporučuji si skládat výstupy z jednotlivých testů 
a typologií jako 3D puzzle. 

Uvedu konkrétní příklad. Pro nezaměstnané jsem zpracovával typologie Thomas. Největší 
benefit pro účastníky testování nebyl jejich profil, ale to, že hodnocení bylo pozitivní. 
Že ukazovalo na jejich silné stránky. Někteří z testovaných přiznali, že poprvé v životě slyšeli 
o sobě něco pozitivního. 

Mohu změnit svou typologii? 

Ano i ne. 

Na to jsou různé názory a ani moje odpověď nebude jednoznačná. A dokonce pro některé lidi 
bude možná těžko přijatelná. 

Já jsem dlouho žil v přesvědčení, že lze změnit „typologii osobnosti“, ale jen do určité míry. 
Do míry našeho přirozeného potenciálu. Rozvoj neurověd a epigenetiky však ukazuje, že naše 
možnosti jsou v této oblasti “nekonečné”. Dnes se spíše přikláním i v oblasti lidského 
potenciálu, že naše možnost jsou “nekonečné” a že můžeme výrazně změnit své chování 
a jednání. 

Jednotlivé typologie bych nepřeceňoval a zejména bych se díval na člověka jako na osobnost 
a vyhnul se “nálepkování” - Ty jsi takový a tvoje silné stránky jsou takové a nic jiného nesmíš 
dělat. 

Další omyl, který se v oblasti osobního rozvoj rozšířil jako vir. “Dělej, co tě baví a pak budeš 
úspěšný, bohatý a šťastný.” 

Za mě to je jen jedna z podmínek. 
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Další podmínky, abychom byli úspěšní je, že musíme mít: 

• silné stránky, které umíme využít vědomě v každodenním životě – prostě musíme 
něco umět a být v tom jedineční, 

• děláme to, co nás baví – děláme to s nadšením – baví nás, co děláme, 
• existuje někdo, kdo má problém nebo potřebu něco řešit, a my máme dovednost, 

to řešit s nadšením, 
• a ten někdo je ochoten zaplatit za to, co pro něj uděláme. 

Když se naplní tyto čtyři principy – pak je velký předpoklad, že budeme úspěšní – šťastní 
a bohatí. Tomuto systému se říká IKIGAI. Když hledáte své IKIGAI, typologie mohou být pro vás 
vhodným průvodcem. 

Dnešní vědecké poznatky ukazují, že když lidé dělají, co je baví a jsou prospěšní pro své okolí, 
tak jsou zdravější, vitálnější a dožívají se vyššího věku. 

 

Jedním z prvních kroků k životu v IKIGAI je poznání sebe sama – k tomu vám pomůže tento  
e-book.  
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V e-booku najdete inspiraci pro sebepoznání – různé testy, které vám pomohou odhalit vaše 
silné stránky, vaše talenty, vaše hodnoty a váš potenciál. 

K čemu vám to bude? 

Pomůže vám to být produktivnější, spokojenější v řadě oblastí života: 

• podnikání, 

• management, 

• kariéra, 

• vyladění týmu, 

• rodina, 

• výchova dětí, 

• vztahy obecně. 

Na vás je váš další krok k vašemu sebepoznání. 
V typologiích a testech hledejte inspiraci pro rozvoj vašeho potenciálu. Pro šťastnější 
a úspěšnější život a podnikání. 
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TYPY TEMPERAMENTŮ (HIPPOKRATES) 

AUTOŘI:  
Hippokrates 

POČET TYPŮ  
4 

NÁZVY TYPŮ  
• sangvinik (krev) 
• cholerik (žluč) 
• melancholik (černá žluč) 
• flegmatik (sliz, hlen) 

O TYPOLOGII 
Klasické typy temperamentů vytvořil Hippokrates. Ten se domníval, že poměr čtyř tělesných 
tekutin určuje reakce na okolí. 
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JEDNOTLIVÉ TYPY (JEDNOTLIVÉ SKUPINY) 

Sangvinik 
Sangvinik představuje jakousi podobu normálního nebo dokonce průměrného člověka. Jedná 
se o vyrovnaného jedince, jehož emoce jsou poměrně stabilní, a tak se směje jen, když mu 
něco opravdu připadá legrační a pokud je podrážděný, řeší situaci vždy s rozvahou. Dá se tedy 
říct, že sangvinik je osoba s vyrovnaným pohledem na svět. 

Cholerik 
Mezi choleriky se řadí zejména jedinci, kteří se projevují svou nadměrně výbušnou povahou. 
Tito lidé mají častý sklon k agresi a často se dokonce řadí k nebezpečným lidem, protože jejich 
chování je často impulzivní a zcela neovlivnitelné. Cholerika byste nikdy neměli podceňovat, 
jeho reakce totiž ve většině případů nemají hranice. 

Melancholik 
Za melancholiky jsou označovány osoby, jejichž myšlenky jsou spíše pesimistické. Takoví lidé 
jsou velice citliví a žijí ve stálé nejistotě a strachu z budoucnosti. Mají obvykle negativní postoj 
k reálnému světu a často si život až zbytečně komplikují. Melancholici nenavazují vztahy 
s okolím zrovna jednoduše, takže pokud už někomu dovolí, aby vstoupil do jejich života, 
naprosto se mu oddají a jsou schopni pro dotyčnou osobu udělat téměř cokoliv. 

Flegmatik 
Posledním typem temperamentu je flegmatik. Ten označuje druh člověka, kterého jen tak něco 
nerozhází a vše je mu tak nějak lhostejné. Pro tohoto člověka neexistují žádné velké cíle 
a ambice. Své city má flegmatik vždy naprosto pod kontrolou a jeho důvěru si získají 
jen málokteré osoby. Flegmatik je vesměs velmi spokojená osoba, protože všední problémy 
ho nijak nerozhází.  
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VÝSTUPY Z TESTU  
Určení temperamentu. 

SHRNUTÍ 
Jeden člověk se samozřejmě nenajde pouze v jedné charakteristice, ale je kombinací více druhů 
temperamentů. 

CENA 
Na internetu je řada testů zdarma. 

DEMO – TEST ZDARMA  
http://testosobnosti.zarohem.cz/test.asp  

https://temperament.wladik.net/  

OSTATNÍ ZDROJE (WIKIPEDIA, YOUTUBE ATD) 
http://ografologii.blogspot.com/2007/10/4-klasick-temperamenty.html 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Temperament#Hippokratova_typologie_temperamentu 

https://www.studium-psychologie.cz/psychologie-osobnosti/4-temperament-teorie-
temperamentu.html 

http://www.zkouskaosobnosti.cz/druhy-temperamentu.html 
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MBTI 

AUTOŘI	
Vychází z pojetí osobnosti Carla Gustava Junga. V 50. letech 20. stol. toto Jungovo pojetí 
oprášily americké psycholožky Isabela Myersová a Katheryn Briggsová, přidaly ještě čtvrtou 
dimenzi a vytvořily prakticky použitelný nástroj – dotazník MBTI. 

POČET TYPŮ 
Existují 4 základní psychické funkce (dimenze). Na základě kombinace 4 dimenzí můžeme 
každého člověka zařadit do jednoho z 16 osobnostních typů. 

NÁZVY TYPŮ 
Každá dimenze má dva póly, které by se daly stručně popsat asi takto: 

Vztah k okolí:  
Kam zaměřujeme svou pozornost? Kde získáváme energii? 

Extravert (E) 
• Společenský, má mnoho přátel. 
• Nejdříve mluví, pak myslí. 
• Preferuje přímou komunikaci. 
• Raději pracuje s ostatními. 

Introvert (I)  
• Má rád klid, ticho, soukromí. 
• Potřebuje si věci připravit, promyslet. 
• Může mít problémy s komunikací. 
• Raději pracuje sám. 
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Způsob vnímání:  
Jak získáváme informace? 

Smyslový typ (S) 
• Praktik, realista. 
• Zaměřený na fakta, čísla, přítomnost. 
• Spoléhá na zkušenost. 
• Raději věci dělá, než o nich přemýšlí. 
• Chce jasné instrukce. 

Intuitivní typ (N) 
• Vizionář. 
• Zaměřený na ideje, možnosti, budoucnost. 
• Řídí se intuicí. 
• Hledá příčiny a vztahy. 
• Rád řeší nové úkoly, nesnáší rutinu. 

Způsob rozhodování:  
Na základě, čeho se rozhodujeme? 

Myšlení (T) 
• Neosobní, zaměřený na výkon, chladný. 
• Rozhoduje se na základě faktů, logiky. 
• Neprojevuje emoce. 
• Nevadí mu jít do konfliktu, jde o věc. 

Cítění (F) 
• Osobní, se zájmem o druhé, empatický. 
• Rozhoduje se na základě pocitů, emocí. 
• Citlivý vůči vztahům a atmosféře. 
• Vyhýbá se konfliktům. 
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Způsob jednání:  
Jak si organizujeme život? 

Usuzování (J) 
• Rád věci dokončuje. 
• Preferuje řád, stabilitu. 
• Je plánovitý, dodržuje termíny. 
• Je na něj spolehnutí. 
• Nové, nečekané věci ho mohou zaskočit. 

Vnímání (P) 
• Má rád otevřené věci, možnosti. 
• Dělá věci na poslední chvíli. 
• Méně spolehlivý, odkládá věci. 
• Dobrý improvizátor. 
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16 možných osobnostních typů: 

ISTJ ISFJ INFJ INTJ 
ISTP ISFP INFP INTP 
ESTP ESFP ENFP ENTP 
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 

O TYPOLOGII 
Pro určení osobnostních typů. Zaměřuje se na to, jak různí lidé vnímají svět a činí svá 
rozhodnutí. Např. čteme vhodné a nevhodné kombinace pro partnerský vztah nebo 
pro vytvoření synergické skupiny (týmu) na pracovišti. MBTI je často využíván v oblastech 
pedagogiky, při osobních pohovorech a výběru zaměstnanců, v manželských poradnách 
a pro osobní vývoj. 

JEDNOTLIVÉ TYPY (JEDNOTLIVÉ SKUPINY) 
https://www.16personalities.com/cs/osobnostni-typy 

Popis jednotlivých typů 

ISTJ - logistik 
Vážní a klidní, se zájmem o jistotu a klidný život. Výjimečně svědomití, odpovědní a spolehliví. 
Schopní se dobře koncentrovat. Obvykle se zajímají o podporování a udržování tradic a institucí. 
Svoji práci si umí dobře uspořádat a pracují tvrdě a neúnavně směrem ke svým stanoveným 
cílům. Obvykle jsou schopni dokončit cokoliv, pro co se jednou rozhodli. 

ISTP - virtuoso 
Klidní a rezervovaní, zajímají se o to, jak a proč věci fungují. Jsou velmi zruční, pokud se týká 
mechanických věcí. Berou na sebe riziko a žijí současností. Obvykle se zajímají a mají talent 
na extrémní sporty. Jejich touhy jsou nekomplikované, jsou loajální ke svým partnerům 
i ke svému vnitřnímu žebříčku hodnot, ale nedělají si velké starosti s dodržováním zákonů 
a pravidel, pokud leží v cestě něčemu, co hodlají udělat. Samostatní a analytičtí, výborní 
v hledání řešení praktických problémů. 

ISFJ - obhájce 
Klidní, laskaví a zásadoví. Mohou být závislí na úspěchu. Obvykle kladou potřeby ostatních 
nad své vlastní. Stálí a praktičtí, oceňují jistotu a tradice. Mají prostorovou představivost a smysl 
pro fungování věcí. Jsou dobří pozorovatelé. Výjimečně citliví na pocity druhých lidí, rádi 
druhým slouží. 

ISFP - dobrodruh 
Klidní, vážní, citliví a laskaví. Nemají rádi konflikty a vyhýbají se dělání čehokoliv, co by mohlo 
konflikt vyvolat. Loajální a spolehliví. Mají výjimečně vyvinuté smyslové vnímání a cit pro krásu. 
Nezajímá je vedení nebo kontrolování druhých lidí. Jsou přizpůsobiví a mají otevřenou mysl. 
Bývají originální a tvořiví. Těší se z přítomnosti. 
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INFJ - advokát 
Mírně energičtí, originální a citliví. Mají sklon držet se věcí, dokud nejsou dokončeny. Disponují 
vynikající intuicí, pokud se lidí týká, soustředí se na jejich pocity. Dobře vyvinutý systém hodnot, 
kterého se striktně drží. Jsou velmi respektováni, pokud se týká jejich vytrvalosti, s jakou dělají 
věci, které považují za správné. Často individualisté bez ambic ostatní vést nebo je následovat. 

INFP - zprostředkovatel 
Klidní, přemýšliví a idealističtí. Zajímá je služba lidstvu. Mají dobře vyvinutý systém hodnot, 
usilují žít v souladu s ním. Výjimečně loajální. Přizpůsobiví. Zdrženliví, pokud jsou ohroženy 
jejich důsledně zastávané hodnoty. Často talentovaní spisovatelé. Bystří a schopní vidět 
možnosti. Se zájmem lidem porozumět a pomoci. 

INTJ - architekt 
Nezávislí, analytičtí a rozhodní. Mají výjimečnou schopnost změnit teorie v pevné plány 
postupu. Vysoce oceňují znalosti, schopnosti a strukturu. Potřebují, aby to co dělají, mělo 
pro ně smysl. Dalekosáhlí myslitelé. Mají velmi vysoký standard pro svůj výkon i výkon 
ostatních. Přirození vůdcové, ale nechají se i vést, pokud stávajícím vůdcům věří. 

INTP - logik 
Logičtí, originální, tvořiví myslitelé. Někdy je mohou velmi vzrušovat teorie a ideje. Mají 
výjimečnou schopnost a touhu měnit teorie v jasně uchopitelné věci. Vysoce oceňují znalosti, 
schopnosti a logiku. Tiší a rezervovaní, je těžké je dobře poznat. Individualisté nemající zájem 
druhé ani vést ani nechat se vést. 

ESTP - podnikatel 
Přátelští, přizpůsobiví, orientovaní na činnost. Lidé činu, kteří jsou zaměřeni na okamžité 
výsledky. Žijí teď a tady. Berou na sebe riziko. Jejich životní styl je rychlý. Nesnáší dlouhé 
diskuse. Výjimečně loajální ke svým partnerům, ale obvykle nerespektují právo ani pravidla, 
pokud jim stojí v cestě, jestliže chtějí něco udělat. Vynikají znalci lidí. 

ESTJ - vedoucí 
Praktičtí, mají smysl pro tradice, jsou organizovaní. Pravděpodobně sportovci. Nezájem o teorie 
a abstraktno, pokud nevidí praktické upotřebení. Mají jasnou představu o tom, jaké by věci 
měly být. Loajální a tvrdí pracanti. Rádi přebírají odpovědnost. Výjimečně schopní činnosti 
zorganizovat a udržovat v chodu. „Dobří občané“, kteří si cení bezpečí a pokojný život. 

ESFP - bavič 
Zaměření na lidi, mají rádi legraci, těší je dělat věci pro ostatní zábavnější. Žijí současností, milují 
nové zážitky. Nemají rádi teorie a neosobní analýzy. Rádi pracují pro druhé. Na společenských 
akcích pravděpodobně budou v centru pozornosti. Mají dobře vyvinutý selský rozum a praktické 
schopnosti. 

ESFJ - konzul 
Dobrosrdeční, oblíbení a svědomití. Se sklonem klást potřeby ostatních nad své vlastní. Silný 
smysl pro odpovědnost a povinnost. Cení si tradicí a bezpečí. Rádi pracují pro druhé. Potřebují 
podporu, aby se dobře cítili. Dobře vyvinutý smysl pro prostor a funkčnost. 
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ENFP - bojovník 
Nadšení, idealističtí a tvořiví. Schopní dělat cokoliv, co je zajímá. Dobří znalci lidí. Potřebují žít 
v souladu se svými vnitřními hodnotami. Vzrušují je nové myšlenky, ale nudí detaily. Jsou to lidé 
otevřené mysli, pružní, se širokou škálou zájmů a schopností. 

ENFJ - protagonista 
Oblíbení a citliví, výjimeční znalci lidí. Orientovaní vně, s opravdovým zájmem o to, co si ostatní 
myslí a jak se cítí. Obvykle jsou neradi sami. Na vše se dívají z lidského hlediska a nemají rádi 
neosobní analýzy. Velmi efektivní v řízení lidí a vedení skupinových diskusí. Rádi pracují 
pro ostatní a pravděpodobně potřeby ostatních kladou nad své vlastní. 

ENTP - diskutér 
Tvořiví, vynalézaví a intelektuálně pohotoví. Dobří na širokou škálu věcí. Rádi debatují o věcech. 
Velmi je vzrušují nové myšlenky a projekty, ale mohou zanedbávat rutinnější stránky života. 
Všeobecně jsou to lidé otevření a asertivní. Milují lidi a podporují firmu. Mají výbornou 
schopnost porozumět představám a použít logiku k nalezení řešení. 

ENTJ - velitel 
Asertivní a otevření – mají touhu vést. Výborná schopnost porozumět složitým organizačním 
problémům a vytvářet celistvá řešení. Inteligentní a dobře informovaní, obvykle vynikají 
v rétorice. Oceňují znalosti a schopnosti. Často mívají malé pochopení pro neefektivnost 
nebo nepořádek. 
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VÝSTUPY Z TESTU 
Souhrnná zpráva o profilech. 

Zajímavým výstupem je srovnání typů podle regionů: 

https://www.16personalities.com/country-profiles/czech-republic#region-switches 

SHRNUTÍ  
V personalistice a řízení lidských zdrojů se tato typologie využívá při vytváření, a hlavně 
při obsazování pracovních míst. V různých profesích, povoláních, při různých pracovních 
úkolech a činnostech se různou měrou uplatňují různé složky osobnosti. Každý typ člověka je 
vhodný pro různou práci.  

Test MBTI bývá součástí psychotestů uchazečů a pomoci tak zařadit uchazeče se správným 
typem osobnosti na vhodné pracovní místo, povolání či profesi. 

CENA  
Zdarma online. 

DEMO - TEST ZDARMA 
http://test-mbti.hys.cz/ 

https://www.16personalities.com/cs/ 

https://managementmania.com/cs/mbti-myers-briggs-type-indicator/  

http://testosobnosti.zarohem.cz/test.asp 

OSTATNÍ ZDROJE (WIKIPEDIA, YOUTUBE ATD) 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Myers-Briggs_Type_Indicator 
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BELBINOVY TÝMOVÉ ROLE 

AUTOŘI:  
Dr. Meredith Belbin  

POČET TYPŮ:  
9 

NÁZVY TYPŮ  
• Inovátor 
• Vyhledávač zdrojů 
• Realizátor 
• Monitor vyhodnocovač 
• Týmový pracovník 
• Finišer 
• Specialista 
• Koordinátor 
• Usměrňovač 

O TYPOLOGII 
Podle Meredith Belbina je týmová role „tendence chovat se, přispívat a vzájemně reagovat 
na druhé lidi konkrétním způsobem“. Určení rolí v týmu umožňuje diagnostikovat jak týmy, tak 
jednotlivce v oblasti silných stránek a přípustných slabin. Na základě toho umožňuje uspořádat 
vyvážený tým, který bude produktivní ve všech oblastech a dosáhne nejvyšší možné efektivity. 

JEDNOTLIVÉ TYPY (JEDNOTLIVÉ SKUPINY) 
V efektivním týmu je ideální, aby byly zastoupeny všechny týmové role. Tým však nemusí mít 
9 členů. Jeden člověk obvykle zvládá více týmových rolí.  
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SLEDOVÁNÍ A DOTAHOVÁNÍ NÁPADY PODNĚTY 
 

KOMPLETOVAČ FINIŠER 
 
 
 
 

MONITOR VYHODNOCOVAČ 
 
 
 
 
 

 

INOVÁTOR 
 
 
 
 

VYHLEDÁVAČ ZDROJŮ 
 
 
 

REALIZACE A SPOLUPRÁCE VEDENÍ A ROZVOJ LIDÍ 
 

REALIZÁTOR 
 
 
 

TÝMOVÝ PRACOVNÍK 
 
 
 
 

 

USMĚRŇOVAČ 
 
 
 

SPECIALISTA 
 
 
 
 
 

 

 

REALIZÁTOR 
Silné stránky 

Přeměňuje myšlenky na zvládnuté úkoly. 

Vybírá to, co je uskutečnitelné. 

Tvrdě pracuje a má sebekázeň. 

Preferuje stabilní struktury a snaží se je vytvářet. 

Připustitelné slabé stránky 

Nemá rád složité teorie, radikální myšlenky nebo náhlé změny plánů. 

Dokáže být přespříliš soutěživý, aby dosáhl postavení. 

Chybí mu flexibilita. 

KOORDINÁTOR 

AKCE 

MYŠLENÍ 

MYŠLENÍ 

MYŠLENÍ 

AKCE AKCE 

LIDÉ 
LIDÉ 

LIDÉ 
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KOORDINÁTOR 

Silné stránky 
Upřesňuje cíle skupiny a stanoví program. 

Zvládá sám sebe a je vstřícný. 

Zaměřuje lidi na to, co dokáží dělat nejlépe. 

Jasně komunikuje. 

Stanoví kritéria, ale nedominuje. 

Je vůdčím společenským typem. 

Připustitelné slabé stránky 
Není příliš intelektuální ani tvůrčí. 

Má pouze několik málo vlastních originálních nápadů. 

USMĚRŇOVAČ 

Silné stránky 
Dominantní a otevřený. 

Je plný nervní energie, impulsivní, snadno frustrovaný. 

Rychle oponuje a rychle reaguje na výzvu. 

Jeho hlavní funkcí je formovat úsilí vyvíjené týmem. 

Snaží se sjednotit myšlenky a vytvářet vzory. 

Preferuje jasné, precizní myšlenky nebo činy, nikoliv bezcílné diskutování. 

Dává jednotlivé věci do pohybu. 

Připustitelné slabé stránky 
Elán může některé lidi iritovat, takže některé nápady nejsou akceptovány. 

Nerad naslouchá ostatním. 

Nerad pracuje s talentovanými lidmi na stejné úrovni. 
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INOVÁTOR 

Silné stránky 
Dominantní, brilantní nápady. 

Chrlí nápady, které ostatní přijímají za své. 

S největší pravděpodobností začne vyhledávat originální řešení. 

Má větší zájem o velké problémy, ne detaily – dokáže ale udělat chyby z nedbalosti. 

Přímý a otevřený způsob jednání. 

Připustitelné slabé stránky. 
Dokáže být velmi ostrý v případech, kdy se proti němu někdo postaví. 

Hrozí nebezpečí, že bude věnovat příliš mnoho času svým vlastním nápadům, místo 
aby přemýšlel o tom, co je úkolem celé skupiny.  

Může se případně distancovat v situaci, kdy nápady budou kritizovány nebo ignorovány. 

 

VYHLEDÁVAČ ZDROJŮ 

Silné stránky 
Dominantní a otevřený. 

Má tendenci být pozitivní a entuziastický, ale zájem o věc ztrácí stejně rychle, jako ho získává. 

Má spoustu externích kontaktů. 

Obchodník, diplomat a styčný důstojník. 

Dá se na něj nahlížet jako na „člověka s nápady“, avšak spíše napomáhá věci realizovat, než 
vymýšlet. 

Nedovolí týmu ztratit kontakt s okolním světem. 

Připustitelné slabé stránky 
Potřeba být pod tlakem. 

Je náchylný k rychlé ztrátě zájmu. 

Má velmi malou sebekázeň a nedokáže sám sebe zorganizovat. 
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MONITOR VYHODNOCOVAČ 

Silné stránky 
Provádí důkladné analýzy. 

Nemá originální nápady, ale s největší pravděpodobností nedovolí týmu pustit se 
do nevhodného projektu. 

Nejméně osobně zainteresovaný člen týmu. Jeho pocity mu nezastiňují úsudek. 

Disponuje nejlepšími dovednostmi – asimiluje, interpretuje a vyhodnocuje velké objemy 
složitých dat. 

Připustitelné slabé stránky 
Může být brzdou pro rozjezd skupiny tím, že v nepravou chvíli něco bere příliš vážně. 

Může soutěžit s těmi, kteří se s jeho pozicí překrývají, např. s koordinátory nebo samorosty. 

Není právě inspirativní. Nenavozuje pocit naléhavosti. 

 

TÝMOVÝ PRACOVNÍK 

Silné stránky 
Otevřený, ne však dominantní. 

Citlivý. Uvědomuje si potřeby a obavy jednotlivců. 

Sympatický, populární, jemný – pojítko týmu. 

Dobře naslouchá, snadno komunikuje a povzbuzuje ostatní. 

Vyvažuje třenice mezi ostatními členy týmu. 

Nemá rád konfrontaci nebo konflikt. 

Je zvláště cenný ve chvílích, kdy se tým ocitá v problémech. 

Připustitelné slabé stránky 
V okamžiku krize není schopen učinit rozhodnutí. 

Nedokáže ostatní členy týmu jasně vést. 
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KOMPLETOVAČ FINIŠER  

Silné stránky 
Sleduje nápad od začátku do konce. 

Věnuje pozornost detailu. 

Udržuje si smysl pro naléhavost. 

Zajišťuje, aby skupina postupovala směrem ke splnění stanoveného cíle. 

Do aktivit vnáší pořádek a strukturu. 

Nedovolí, aby byly přehlíženy nejdůležitější pravidla/detaily. 

Připustitelné slabé stránky 
Úzkostný – trápí se tím, co špatného by se mohlo stát. 

Je klidný pouze tehdy, když osobně zkontroloval každý detail. 

Je netrpělivý a může být netolerantní vůči laxnějším členům týmu. 

Dokáže zabřednout do detailů. 

 

SPECIALISTA 

Silné stránky 
Profesionální, aktivní, oddaný. 

Je hrdý na své technické dovednosti a speciální znalosti. 

Vyžaduje podporu od svých kolegů, protože jsou znalci ve svém oboru. 

Dělá rozhodnutí založená na hlubokých znalostech. 

Poskytuje fakta a informace. 

Nabízí znalosti, které mohou pomoci ostatním. 

Připustitelné slabé stránky 
Nebere příliš na vědomí ostatní členy týmu. 

Přispívá pouze v omezené míře. Nedokáže se oddělit od funkční role. 
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JAK ZJISTÍM SVOU TÝMOVOU ROLI? PROČ BYCH JI MĚL ZJIŠŤOVAT? 
„Můžeme předpovědět, které týmy budou úspěšné, když zjistíme, jaké role hrají členové 
týmu?“  

Tuto otázku si poprvé položil Dr. Meredith Belbin v 70. letech minulého století.  

Dnes několik desítek tisíc organizací po celém světě zná praktickou odpověď na tuto otázku.  

Poskytuje ji: 

Expertní systém - test týmových rolí BELBIN. 

Pomocí testu týmových rolí BELBIN zjistíte svoje týmové role a týmové role svých kolegů.  

 

Hlavní přínosy expertního systému 
• Pomáhá lídrovi týmu při pochopení chování svého týmu  

(cíle, motivace, vztahy, myšlení...).  
• Rychlost, jednoduchost, on-line dostupnost zpracování podkladů 

a až 30 poradenských zpráv.  
• Poznání týmových rolí pracovníka a doporučení, jak je uplatnit. 
• Zjištění chemie rolí mezi spolupracovníky z hlediska spolupráce. 
• Doporučení ve formě poradenské zprávy, jak rozvíjet svůj pracovní a manažerský 

styl. 
• Nabízí manažerovi, jak vést přijímací nebo hodnotící pohovor s pracovníkem. 
• Doporučuje vhodné pracovní místo nebo činnosti pro kandidáta z hlediska týmových 

rolí. 
• Analyzuje efektivnost složení členů pracovního nebo projekčního týmu.  
• Doporučuje optimální rozdělení úkolů členům týmu podle týmových rolí. 
• Pomáhá zvyšovat produktivitu týmů. 
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VÝSTUPY Z TESTU 
Testy mají několik reportů: 

• Individuální report 
• Týmový report 
• Report pracovních vztahů 
• Pracovní report 
• Report – požadavky na pracovní místo 

 

Vlastní týmovou roli a roli 
kolegů v týmu je vhodné si 
vytestovat. 

Test probíhá prostřednictvím 
internetové aplikace tak, že 
každý člen týmu si udělají svůj 
osobní test týmový rolí. A aby 
byl jejich profil týmových rolí 
určen co nejobjektivněji, jsou 
tito členové týmu ještě 
hodnocení minimálně dalšími 
čtyřmi svými kolegy. 

Po vyplnění osobního testu 
týmových rolí a po 
vyhodnocení dalšími členy 
týmu, obdrží každý účastník 
souhrnnou zprávu v rozsahu 
cca 20 stran.  

Je vhodné vytvořit i zprávu 
pro hodnocení celého týmu. 

Vše je maximálně 
automatizováno a probíhá 
online prostřednictvím internetu. 
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SHRNUTÍ 
Hodnota teorie týmových rolí Belbin spočívá v tom, že umožňuje jednotlivci i týmu přizpůsobit 
se vnějším požadavkům a využít sebepoznání k úspěchu. 

CENA 
Od 1600,- kč 

TESTY ODKAZY 
https://www.belbin.com/ 

https://www.belbin.com/about/belbin-reports/ 

e-book týmové role 

https://www.produktivnipodnikani.cz/e-booky/e-book-tymove-role/ 

OSTATNÍ ZDROJE (WIKIPEDIA, YOUTUBE ATD) 
https://www.youtube.com/channel/UCWROZ-st0FXuBCKizxqw5UA 

https://youtu.be/E95Vw5fbQhU 
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SILNÉ STRÁNKY – GALLUP 

AUTOŘI  
Donald O. Clifton  

POČET TYPŮ  
5 nejsilnějších stránek a dalších 29 „doprovodných“. 

O TYPOLOGII 
To, co test Strengths Finder aktuálně měří, je talent, nikoliv silné stránky. Je pojmenovaný 
Strengths Finder místo Talent Finder, protože konečným cílem je vytvořit a nalézt opravdové 
silné stránky a talent je pouze jednou z ingrediencí tohoto receptu.  

Hodnotící test se neptá na znalosti, nejsou tam žádné otázky na formální vzdělání. Ani nezjišťuje 
úroveň dovedností, např. zda osoba umí řídit auto, používat nějaký software nebo prodávat 
nějaký produkt. Ačkoli jsou výše uvedené informace velice důležité, bylo zjištěno, že znalosti 
a dovednosti jsou nejlépe využitelné, pokud se pravidelně procvičují v praxi a zejména pokud je 
použijeme ve prospěch rozvoje našich silných stránek.  
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JEDNOTLIVÉ TYPY (JEDNOTLIVÉ SKUPINY) 
Máme čtyři skupiny talentů: 

• Strategický talent 
• Realizační talent 
• Ovlivňovací talent 
• Vztahový talent 

JEDNOTLIVÉ TALENTY: 

Activator (aktivátor) 
Uskutečňují věci tím, že proměňují nápady v akci. Chtějí věci spíše ihned dělat a realizovat, 
než o nich mluvit. 

Analytical (analytický) 
Hledají důvody a příčiny. Mají schopnost přemýšlet o všech faktorech, které mohou ovlivnit 
situaci. 

Achiever (produktivní) 
Lidé s tímto talentem tvrdě pracují a jsou velice vytrvalí. Nesmírně je uspokojuje jsou-li 
zaneprázdněni a produktivní. 

Arranger (uspořádání) 
Organizují, ale jsou i flexibilní, takže tuto schopnost doplňují. Rádi určují, jak mohou být všechny 
části a zdroje uspořádány pro maximální produktivitu. 

Adaptability (přizpůsobivost) 
Preferují „plout po proudu“. Mají tendenci být „tady a teď“ s lidmi, kteří berou věci tak, jak 
přicházejí a objevují budoucnost den po dni. 

Belief (víra) 
Mají určité neměnné základní hodnoty. Z nich se rozvíjejí a definují smysl a účel svého života. 

Consistency (stálost) 
Jsou si velmi dobře vědomi toho, že je třeba s lidmi zacházet stejně. Touží po stabilních rutinách 
a jasných pravidlech a postupech, které mohou všichni následovat. 

Context (kontext) 
Rádi přemýšlí o minulosti. Přítomnost chápou v kontextu minulosti.  

Command (velení) 
Jsou přítomni. Přebírají kontrolu nad situací a činí rozhodnutí. 

Communication (komunikace) 
Je pro ně za snadné převést své myšlenky do slov. Jsou dobří v konverzaci a prezentování. 
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Competition (konkurence) 
Poměřují svůj pokrok proti výkonu ostatních. Snaží se zvítězit a rádi soutěží. 

Connectedness (připojení) 
Důvěřuje vazbám mezi všemi věcmi. Věří, že na světě existuje pouze málo náhod a že téměř 
každá událost má smysl. 

Delibaretive (rozvážnost) 
Věnuji vážnou péči výběru a rozhodování a předvídají překážky. 

Discipline (disciplína) 
Mají rádi rutinu a strukturu. Svůj svět vnímají skrze řád, který vytvářejí. 

Developer (vývojář) 
Rozpoznávají a kultivují potenciál v jiných. Zaznamenávají známky každého malého zlepšení 
a uspokojují je důkaz pokroku. 

Empathy (empatie) 
Mohou vnímat pocity ostatních lidí tím, že si sami sebe představují v životech či situacích 
druhých. 
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Focus (soustředění) 
Mohou se nasměrovat, zvládnout věci a provést nezbytné korekce, aby setrvali na správné 
cestě. Nejprve stanovují priority, pak konají. 

Futuristic (futuristický) 
Inspiruje je budoucnost a to, co by mohlo být. Svou vizí budoucnosti se snaží povzbuzovat 
ostatní. 

Harmony (harmonie) 
Hledají konsenzus a dohodu, protože nesnášejí konflikt. 
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Includer (tmelící) 
Přijímají a akceptují druhé. Ukazují povědomí těch, kteří se cítí být vynecháni a snaží se je 
akceptovat.  

Individualization (individualizace) 
Jsou fascinováni jedinečnými vlastnostmi každého člověka. Mají dar zjistit, jak mohou různí lidé 
produktivně spolupracovat. 

Ideation (ideace) 
Fascinují je myšlenky/pojmy/názory/ideje. Takto talentovaní lidé jsou schopni najít souvislosti 
mezi zdánlivě nesourodými jevy. 

Input (vstup) 
Mají potřebu shromažďovat (a archivovat) informace, myšlenky, artefakty, dokonce i vztahy. 

Intellection (porozumění, intelektuální činnost) 
Vyznačují se svou intelektuální činností. Jsou introspektivní a oceňují intelektuální diskusi. 

Learner (student) 
Typicky mají velkou touhu učit se a chtějí se neustále zlepšovat. Jde jim spíše o proces učení 
než přímo o výsledek. 

Maximizer (maximalizátor) 
Zaměřují se na silné stránky jako na způsob, jak stimulovat osobní a skupinovou excelenci. Snaží 
se přeměnit něco silného v něco úžasného. 

Positivity (pozitivita) 
Disponují nakažlivým nadšením. Jsou optimističtí a mohou ostatní nadchnout tím, co se chystají 
dělat. 

Strategic (stratég) 
Vytváří různé alternativní cesty a strategie, jak jít dál. Tváří v tvář danému scénáři mohou rychle 
vystopovat relevantní modely, vzorce a problémy. 

Responsibility (zodpovědnost) 
Přijímají psychologickou odpovědnost za to, co řeknou, že budou dělat. Jsou zavázáni stabilním 
hodnotám, jako je čest a loajalita. 

Restorative (posilňování) 
Jsou schopni řešit problémy. Umí zjistit, co není v pořádku a vyřešit to.  

Relator (budující vztah) 
Užívají si úzkých vztahů s druhými. Hluboké uspokojení nachází v práci s přáteli ke společnému 
dosažení cíle. 

Self-Assurance (sebevědomí) 
Jsou přesvědčeni o své schopnosti riskovat a řídit svůj vlastní život. Mají vnitřní kompas, který 
jim dává jistotu v jejich rozhodnutích. 
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Significance (význam) 
Chtějí mít velký dopad. Jsou nezávislí a upřednostňují projekty na základě toho, jaký vliv budou 
mít na jejich organizaci nebo lidi kolem. 

Woo (společenský) 
Milují výzvy ze setkávání se s novými lidmi a jejich překonání. Uspokojuje je prolamování ledu 
a mohou-li s někým navazovat spojení. 

VÝSTUPY Z TESTU 
Pomocí počítačového testu člověk získá svých 5 nejsilnějších a nejdůležitějších stránek a dalších 
29 „doprovodných“. Dohromady tedy 34. Poté jsou stránky vysvětleny a popsány. V reportu 
jsou doporučení pro využití potenciálů a eliminaci slabých stránek. 

Obdržíte komplexní návod pro prozkoumání vašich silných stránek (Strenghts Discovery) 
a praktickou příručku pro nakládání se svými silnými stránkami (Action-Planning Guide), 
které obsahují: 

Zprávu o vašich 5 klíčových talentech: 

• 50 nápadů pro akci (10 pro každý z vašich talentů), které vycházejí z těch nejlepších 
praktik. 

• Rozbor (Strengths Discovery Interview), který vám pomůže zjistit, které zkušenosti, 
dovednosti a znalosti vám pomohou budovat jednotlivé silné stránky. 

• Akční plán založený na vašem talentu (Strength-Based Action Plan), který vám 
pomůže nastavit osobní cíle a uplatňovat své talenty nejen příští týden, měsíc, 
ale po celé roky. 
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SHRNUTÍ  
Mnohaletý výzkum prováděný společností Gallup Organization napovídá, že nejvýkonnější lidé 
jsou ti, kteří rozumí svým silným stránkám a svému chování. Tito lidé jsou nejlépe schopni 
vyvinout aktivity, které odpovídají a převyšují požadavky na ně kladené v každodenním životě, 
v jejich profesí, v jejich podnikání a v jejich osobním životě.  

Uvědomění si a pochopení vlastního přirozeného talentu umožní pochopení příčiny vašich 
soustavných úspěchů. 

Studie prokázaly, že lidé, kteří mají příležitost zaměřit své uplatnění svých silných stránek, jsou 
až šestkrát více angažováni ve své práci než ti, kteří svého talentu nemohou využít. Rovněž 
třikrát častěji uváděli, že jejich kvalita života je velmi vysoká. 

Přetavit svůj talent do opravdových silných stránek vyžaduje tvrdou práci a procvičování stejně 
jako v případě, když se snažíte posílit své svaly. 

CENA 
Od 595,-Kč https://store.gallup.com/p/en-ie/10108/top-5-cliftonstrengths 
Od 1490,-Kč https://store.gallup.com/p/en-ie/10003/cliftonstrengths-34 
Od 3000,-Kč, 5 silných stránek+konzultace https://ikigai.cz/osobnostni-rozvoj/  

DEMO - TEST ZDARMA - https://high5test.com/ 

OSTATNÍ ZDROJE (WIKIPEDIA, YOUTUBE ATD) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_O._Clifton 

https://www.liborfriedel.cz/vase-silne-stranky-ve-118-podobach/ 

https://digitalninomadstvi.cz/objev-5-nejsilnejsich-stranek-sve-osobnosti-diky-gallup-
testu/#ftoc-heading-3 

https://ivanabystronova.cz/reference/  

https://talentwork.cz/talentove-mereni/  
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HODNOTY – BARRETT 

AUTOŘI:  
Richard Barrett  

POČET TYPŮ:  
7 úrovní hodnot 

O TYPOLOGII 
Absolvováním Barettova testu hodnot se analyzují osobní a firemní hodnoty, a to jak současné, 
tak očekávané (ideální cílové).  

Na základě výsledků testů můžete rozklíčovat, které postoje jsou pro vás nebo vaši organizaci 
důležité. Pochopením svých hodnot zjistíte, proč v daných situacích jednáte určitým způsobem 
a co ovlivňuje vaše reakce. 

Model sedmi úrovní potřeb podle Barretta, na které je vyhodnocení testu založeno, poukazuje 
na to, že každá bytost na světě roste a rozvíjí se v sedmi oblastech. Úroveň růstu jedince potom 
závisí na jeho schopnosti uspokojit tyto potřeby. 

Co je to hodnota? Hodnoty integrují přesvědčení a chování, které jednotlivec nebo skupina 
pokládá za důležité.  

Přesvědčení jsou názory, učení nebo principy, které daný člověk nebo skupina lidí pokládá 
za správné. 

Chování je vnější výraz přesvědčení. Naše chování odráží vědomě nebo podvědomě držená 
přesvědčení. 
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7 úrovní hodnot  

 
V testech se zjišťuje i míra entropie. Kulturní Entropie je množství energie, kterou skupina ztrácí 
v neproduktivních aktivitách. Ukazuje míru konfliktu, napětí, tření a frustrace, která ve skupině 
vládne.  

Zobrazuje potenciálně omezujících hodnot pro každou úroveň v současné kultuře, které byly 
zvoleny účastníky průzkumu. Tyto hodnoty reprezentují všechny potenciálně omezující 
hodnoty, které byly zvoleny, a tedy nemohou být zahrnuty v prvních deseti hodnotách 
uvedených v grafu hodnot. Potenciálně omezující hodnoty se nacházejí pouze v úrovních 1–3 
(životaschopnost, vztahy, výkonost). Jedná se o odraz stupně neuspořádanosti uvnitř celého 
systému. 

Hodnoty jsou rozděleny do skupin podle “Balance Index IROS”: 

• Individuální (I) 

• Vztahy (R) 

• Organizační (O) 

• Společenské (S) 
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JEDNOTLIVÉ TYPY (JEDNOTLIVÉ SKUPINY) 

Životaschopnost (Viability) 
Zajištění stability 

Osobní 
• Zdraví 
• Finanční stabilita 
• Nejistota zaměstnání 

Organizační 
• Zisk 
• Hodnota akcií 
• Zdraví a bezpečnost zaměstnanců 
• Kontrola 
• Vykořisťovaní  

Vztahy (Relationships) 
Budování vztahů 

Osobní 
• Rodina 
• Přátelství 
• Přizpůsobení se 
• Propojování 
• Vzájemný respekt 

Organizační 
• Spokojenost zákazníků 
• Otevřená komunikace 
• Naslouchání 
• Obviňování 
• Manipulace 
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Výkonost (Performance) 
Dosahování excelence – dokonalosti 

Osobní 
• Sebevědomí 
• Úspěch 
• Orientace na výsledek 
• Arogance 
• Perfekcionalismus 

Organizační 
• Produktivita 
• Účinnost – efektivita 
• Kvalita  
• Byrokracie 
• Plýtvání časem 

Evoluce (Evolutio)  
Odvážný vývoj  

Osobní 
• Dobrodružství 
• Odvaha 
• Osobní růst 
• Zodpovědnost 
• Transformace 

Organizační 
• Inovace 
• Týmová spolupráce 
• Autonomie 
• Agilita 
• Diverzita – rozmanitost 
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Vyladění (Alignment) 
Autentická prezentace 

Osobní 
• Důvěra 
• Nadšení 
• Vášeň 
• Velkorysost 
• Upřímnost 
• Tvořivost 

Organizační  
• Integrita 
• Pozitivní přístup 
• Poctivost 
• Transparentnost 

Spolupráce (Collaboration) 
Rozvoj – kultivace komunit 

Osobní  
• Dialog 
• Koučování a mentorování 
• Dobrovolnická práce 
• Rozvoj druhých 

Organizační 
• Sdílené hodnoty 
• Naplnění hodnot zaměstnanců 
• Spolupráce napříč útvary 
• Rozvoj leadershipu - vedení 
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Přispění (Contribution) 
Smysl života 

Osobní 
• Moudrost 
• Pokora 
• Vize 
• Etika 

Organizační 
• Dlouhodobá perspektiva 
• Sociální a společenská odpovědnost 
• Udržitelnost 
• Budoucí generace 
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VÝSTUPY Z TESTU:  
Barrettův systém nabízí řadů výstupů: 

IVA (Individual Values Assessmennt) – Hodnocení hodnot jednotlivce. 

PVA Personal Values Assessmennt – Osobní hodnotový dotazník. 

LVA (Leadership Values Assessment) Dotazník hodnot leadershipu. 

LDR (Leadership Developmen Report) – Report rozvoje leadershipu. 

CTT National Assessments výstupy pro státy. 

Reporty podle typu průmyslu (CVA). 

Otázky, na které hledá systém hodnot odpovědi 
• Současná kultura (CC) - “Co nyní zakoušíš ve společnosti, ve které jsi?” 
• Budoucnost (DC) žádaná kultura - “Co bys chtěl zakoušet ve společnosti, která 

funguje nejlépe, jak to jde?” 
• Osobní hodnoty - “Co je pro tebe nejdůležitější?” 
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SHRNUTÍ: 
Je důležité pochopit, že v daných sedmi úrovních není vyšší úroveň lepší než nižší (např. bude 
pro vás asi velmi složité se primárně zaměřovat na pomoc druhým, máte-li zdravotní a finanční 
problémy.) Ideální stav je mít nějakou hodnotu na každé úrovni, tedy mít uspokojené jak 
základní potřeby, tak vnímat co vám naplňuje pocit maximální seberealizace. Hodnoty jsou 
principy, na kterých můžeme budovat naši dlouhodobou prosperitu a spokojenost osobní, 
pracovní, podnikatelskou a společenskou. 

CENA  
PVA Personal Values Assessmennt – Osobní hodnotový dotazník – zdarma: ZDE 

Ceny ostatních testů a reportů jsou individuální podle rozsahu testování. 

OSTATNÍ ZDROJE (WIKIPEDIA, YOUTUBE ATD) 
https://youtu.be/6cwMw5_4kHU 

https://www.liborfriedel.cz/novy-jazyk-barrettova-modelu/ 
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DYNAMIKA BOHATSTVÍ 

AUTOŘI:  
Roger James Hamilton  

POČET TYPŮ:  
8 cest k bohatství,  
které vycházejí z 8 osobnostních profilů Dynamiky bohatství. 

NÁZVY TYPŮ:  
• Tvůrce 
• Hvězda 
• Podporovatel 
• Spojovatel 
• Obchodník 
• Akumulátor 
• Lord 
• Mechanik 

O TYPOLOGII  
Podnikání by pro vás mělo být vzrušující, odměňující 
a zábavné. Přesto se často stává, že pro většinu lidí je 
pravým opakem a trvale s ním bojují. A právě Dynamika 
bohatství, pokud ji správně pochopíme a efektivně 
využijeme, může být jedním z nejmocnějších nástrojů, který nám poslouží k ujasnění a nalezení 
směru naší podnikatelské cesty.  

Dynamika bohatství vám pomůže využít flow v životě i podnikání. Když porozumíte svému 
profilu, zjistíte, jak přeorganizovat svůj čas a zaměřit se na to, co vás baví a co je pro vás 
nejlepší. Budete vědět, čemu říci "ne". Pokud tak učiníte, vaše naplnění a efektivita stoupne 
a stres a úsilí se sníží. To je to, co nastane, když najdete svoje flow.  

Dynamika bohatství byla vyvinuta, aby vám pomohla najít cestu v podnikání, abyste 
už nemuseli experimentovat a postupovat metodou pokusů a omylů. 

Pokud zaměříte pozornost na své silné stránky a budete maximálně rozvíjet svůj skutečný 
podnikatelský talent, bude pro vás vytváření bohatství a podnikání zábavou. Vždy budete mít 
energii a chuť přijímat všechny výzvy, které se na vaší cestě objeví. (Každá strategie vytváření 
bohatství přináší výzvy, aby se vytřídili lidé, kteří jdou jen za vidinou peněz.) 

Je to jediný osobnostní profil, který vám přesně ukáže, jak máte budovat své 
bohatství. Ukáže vám vaše slabé, ale především vaše silné stránky, na které se zaměřit, 
poskytne vám inspiraci, jak v podnikání využívat váš jedinečný talent. Dynamika bohatství vám 
pomůže zorientovat se v moři nejrůznějších nápadů, rad, strategií, podnikatelských příležitostí 
a investic a vybrat ty, které Vám přinesou nejvíce v souladu s vaším podnikatelským proudem.  
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JEDNOTLIVÉ TYPY (JEDNOTLIVÉ SKUPINY)  

Tvůrce  
Vytváří inovativní produkty. 

Příklady: Steve Jobs, Walt Disney,  
Richard Branson 

Hvězda 
Buduje vlivnou značku. 

Příklady: Oprah, Paul Newman, Bill Clinton 

Podporovatel 
Buduje výkonné týmy. 

Příklady: Steve Ballmer, Jack Welch 

Spojovatel 
Propojuje obchodní příležitosti. 

Příklady: Donald Trump, Rupert Murdoch 

Obchodník 
Výhodně nakupuje a prodává. 

Příklady: George Soros 

Akumulátor 
Nakupuje a zhodnocuje majetek. 

Příklady: Warren Buffet, Paul Allen 

Lord 
Má pod kontrolou aktiva, která vydělávají. 

Příklady: Lakšmí Mital, Ingavar Kamprad 

Mechanik 
Vytváří systémy. 

Příklady: Michael Dell, Ray Krock 
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VÝSTUPY Z TESTU:  
Závěrečná zpráva profilového dotazníku Dynamiky bohatství obsahuje: 

Profil Dynamiky bohatství ukazuje, jaké jsou vaše nejpřirozenější aktivity, na něž byste se měli 
při vytváření bohatství zaměřit.  

  



 
 

 
 

- 47 - 

V reportu jsou popsány tyto oblasti: 
• Od jakých vynikajících podnikatelů se můžete učit a inspirovat. 
• Vaše silné a slabé stránky při vytváření bohatství. 
• Co vám brání ve vašem snažení být úspěšný. Co vás svádí z cesty a kde naopak leží 

vaše příležitosti. 
• Jak začít budovat svou základnu bohatství. 
• Jaké jsou první kroky, které byste měli učinit, abyste později o své bohatství nepřišli. 
• Na jaké klíčové momenty byste si měli dát pozor. 
• Jak vytvářet hodnotu prostřednictvím svého profilu. 
• Jak vidět a maximálně využívat své silné stránky a pak jak je „umět prodat“ tak, aby je 

druzí dokázali ocenit. 
• Co umíte nejlépe... 
• Věci, které byste nikdy neměli 

outsourcovat a věci, které naopak 
můžete zcela volně delegovat 
na druhé. 

• Jak dostat vaši hodnotu k co nejvíce 
lidem. 

• Jak vytvořit efektivní páku, abyste 
svojí hodnotou, ať už jakkoli malou, 
dokázali oslovit velké množství lidí.  

• Jak zajistit svůj peněžní tok. 
• Jak svůj přirozený talent a své hlavní 

nadání zpeněžit. 

Spektrum bohatství 
Profil Spektrum bohatství ukazuje, na jaké z devíti úrovni bohatství se nacházíte. Spektrum dále 
rozšiřuje pohled na vaše podnikání a přidává třetí rozměr – 3D. Podle vaší úrovně bohatství - 
spektra, můžete uvidět, co vám dnes brání posunout se na vyšší úroveň. 

FLOW faktor 
FLOW Faktor vám ukáže, jak moc a kde jste naladěni na svůj FLOW, na svůj přirozený 
proud, a kde jste mimo. Je to první důležitý krok k tomu, abyste začali zažívat více energie, 
radosti, naplnění a úspěchu ve všech oblastech vaší práce, podnikání a života. 
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SHRNUTÍ  
Co vůbec znamená bohatství?  

Být bohatým není to samé jako mít hodně peněz. 

"Bohatství není o tom, kolik peněz máte. Bohatství je to, co vám zbyde, když přijdete o všechny 
své peníze." 

Rostoucí bohatství umožňuje nepřetržitě přitahovat peníze. 

Vytváření bohatství není o vydělávání peněz. Jedná se o vytvoření proudu.  

Bohatství = hodnota x pákový efekt 

Paradox bohatství:  

"Čím více peněz máte, tím více máte příležitostí je ztratit". 

CENA 
Od 1 980,- Kč 

TESTY 
Profil DYNAMIKA BOHATSTVÍ -  ZDE 

FLOW FAKTOR - ZDE 

PUBLIKACE 
Roger James Hamilton – MAPA KE SKUTEČNÉMU BOHATSTVÍ 

Informace ZDE. 

OSTATNÍ ZDROJE (WIKIPEDIA, YOUTUBE ATD) 
https://dynamikabohatstvi.cz/ 

https://www.rogerjameshamilton.com/ 

https://dynamikabohatstvi.cz/flow-test/ 

https://www.facebook.com/DynamikaBohatstvi 

https://www.youtube.com/channel/UCeIG_HWnzLFTljas5PCYj-g/featured 
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INSIGHTS DISCOVERY (DEVELOR) 

AUTOŘI:  
Otec a syn Andi a Andy Lothian  

POČET TYPŮ:  
4 barevné energie 

NÁZVY TYPŮ:  
Ohnivě červené, Zářivě žluté, Zemitě zelené a Chladivě modré energie. 

O TYPOLOGII 
Program učí, jak odhalit různé typy osobností a jejich požadavky, jak se přizpůsobovat různým 
komunikačním situacím a tím zlepšovat vzájemné vztahy a spolupráci. 

JEDNOTLIVÉ TYPY (JEDNOTLIVÉ SKUPINY)  

CHLADIVĚ MODRÁ 
• Opatrný/á 
• Precizní  
• Rozvážný/á 
• Dotazující se 
• Formální 
• Analytický/á 

OHNIVĚ ČERVENÁ 
• Ctižádostivý/á 
• Náročný/á 
• Odhodlaný/á 
• Cílevědomý/á 
• Houževnatý/á 
• Vůdčí 
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ZEMITĚ ZELENÁ 
• Starostlivý/á 
• Podporující 
• Sdílný/á 
• Trpělivý/á 
• Uvolněný/á 
• Ochotný/á 

ZÁŘIVĚ ŽLUTÁ 
• Společenský/á 
• Dynamický/á 
• Otevřený/á 
• Nadšený/á 
• Přesvědčivý/á 
• Komunikativní  
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VÝSTUPY Z TESTU:  
Po vyplnění dotazníku Insight je každému vygenerován Osobní profil Insights® Discovery. Díky 
tomuto Osobnímu profilu program umožňuje účastníkům lépe pochopit svou osobnost, 
rozpoznat jiné typy osobností a přizpůsobit se různým komunikačním potřebám. 

OSOBNÍ PROFIL INSIGHTS DISCOVERY 
INSIGHTS Discovery profil je 18-50 stránková osobní zpráva, která podporuje rozvoj Vašich lidí 
a efektivitu jejich práce. 

Kapitoly osobního profilu: 
• Přehled osobního stylu 
• Klíčové přednosti a slabiny 
• Hodnota pro tým 
• Efektivní komunikace a její bariéry 
• Možná bolavá místa 
• Opačný typ 
• Návrhy pro rozvoj 
• Kapitola osobního rozvoje 
• Management kapitola 
• Kapitola efektivního prodeje 
• Kapitola interview 
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SHRNUTÍ  
Po absolvování testu budou účastníci schopni lépe porozumět sami sobě a poznat svůj vlastní 
styl i osobní styly ostatních, přizpůsobovat se jeden druhému a efektivněji komunikovat s kolegy 
a se zákazníky. 

DEMO - TEST  
ZDARMA - https://www.insights.com/products/insights-discovery/ 

OSTATNÍ ZDROJE (WIKIPEDIA, YOUTUBE ATD) 
https://www.insights.com 

https://www.develor.cz/?portfolio=insights-discovery-personal-effectiveness-2 

https://www.develor.cz/?portfolio=insights-discovery-16-7-2019 

https://issuu.com/sanyez/docs/insights-2 

https://youtu.be/8pq_tCgDkT4 

https://youtu.be/4PlRoCM37bg 

https://www.youtube.com/c/insightsdiscovery 

https://youtu.be/EFXe_4_pz2Q 

 

  



 
 

 
 

- 53 - 

LIFO 

AUTOŘI: 
Dr Stuart Atkins, Dr. Allan Katcher a Dr Elias Porter  

POČET TYPŮ:  
4 klasifikace lidského chování  

NÁZVY TYPŮ  
Konzervativní-udržovací (Conserving-Holding) 

Podpůrný-dávající (Supporting-Giving) 

Kontrolní-beroucí  (Controlling-Taking) 

Adaptabilní-jednající (Adapting-Dealing) 

O TYPOLOGII 
Každý z nás má svůj způsob, jak se vypořádat s různými situacemi a vztahy. Life Orientations 
metoda měří základní preference chování, které všichni máme. Tato metoda odhaluje operační 
styl jednotlivce z jeho vlastního pohledu na základě svých hodnot a přístupu. Ukazuje 
konstruktivní zpětnou vazbu, jak lidé přijímají naše metody chování a vysvětluje to potenciální 
problémy, které máme v pracovních a nepracovních situacích. 
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VÝSTUPY Z TESTU:  
Výsledky ukážou, jak každý člověk reaguje za normální situace, ale také při stresových situacích 
nebo konfliktech 

SHRNUTÍ  
Napomáhá jednotlivcům, týmům a organizacím si navzájem porozumět a využít co nejvíce svých 
silných stránek v komunikaci. 

TEST 
https://lifo.co/  

OSTATNÍ ZDROJE (WIKIPEDIA, YOUTUBE ATD) 
https://www.lifeorientations.com/public-zone/lifo-area/lifostory-page-1.aspx 

https://www.educity.cz/kurzy/na-miru/lifo-management-skills-c81575 

https://www.linkedin.com/pulse/creating-high-performing-teams-through-lifo-dr-stuart-dr-
manoj-onkar/ 
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DISC 

AUTOŘI:  
Dr. William Marston 

POČET TYPŮ:  
Metoda popisuje složité chování lidí pouze do 4 povahových typů, 
kterým říkáme „temperamenty“. 

NÁZVY TYPŮ:  
• Dominance (Dominance) 
• Influence (Vliv) 
• Steadiness (Stálost) 
• Compliance (Dodržování pravidel) 

O TYPOLOGII:  
DISC je osobnostní typologie, která popisuje základní vlastnosti, chování a povahové rysy lidí. 
Pomáhá jednoduchou formou poznat sebe i druhé, a tím budovat lepší vztahy doma i v práci.  

Je určena pro každého, kdo se zajímá o osobnostní růst, dnes a denně je ve styku s lidmi a chce 
zlepšit komunikaci, předcházet konfliktům doma i v práci a mít výhodu v tom, že bude znát sebe 
i druhé, a tím bude umět efektivně nastavit komunikační styl. 

Proč typologie DISC? 
• jednoduchá na pochopení a používání v běžném životě, 
• pozitivně vnímání sebe i druhé, 
• je ověřena více než 40 miliony uživatelů po celém světě, 
• lehce se aplikuje do praxe pomocí vědomého sledování sebe a lidi v okolí, 
• JEDNOTLIVÉ TYPY (JEDNOTLIVÉ SKUPINY). 
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Typ "D" je otevřený a orientovaný na úkoly, 

typ "I" je otevřený a orientovaný na lidi, 

typ "S" je uzavřený a orientovaný na lidi, 

typ"C" je uzavřený a orientovaný na úkoly. 
 

D – Dominance 
Tento osobnostní profil představuje soutěživost, cílevědomost, touha po moci a kontrole. Lidi 
s převahou tohoto profilu jsou rozhodní, berou na sebe riziko, dokáží se rychle rozhodnout 
a řešit problémy, převážně jsou velmi schopní v řízení ostatních a svého okolí. 

I – Ovlivňování (Influence) 
Tento osobnostní profil je zaměřený na komunikaci, lidé s tímto profilem mají velkou energii, 
elán a charisma. Obvykle jsou velmi humorní a společenští, nadšení, optimističtí, přesvědčiví, 
impulzivní a emocionální. 

S – Stabilita (Steadiness) 
Tento osobnostní profil charakterizuje trpělivost, ohleduplnost a stabilita osobnostních rysů. 
Lidé s tímto profilem jsou dobří posluchači, jsou vstřícní, podporují ostatní, vyjadřují stálost. 
Naopak nemají rádi změny a konflikty. 

C – Svědomitost (Conscientiousness) 
Lidé s tímto osobnostním profilem představují přesnost, preciznost, opatrnost. Jsou 
systematičtí a analyticky zaměření. 
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SHRNUTÍ: 
Znalost typologie DISC nám dává možnost, abychom lidi přijímali takové, jakými jsou nezávisle 
na jejich vnějším vzhledu, ale také hlavně jakými by mohli být. Pomáhá nám k tomu, abychom 
se naučili rozumět sobě i druhým a lépe spolupracovali. 
Profil typologie DiSC® může být jedním z tajemství úspěchu řešení náročných situací. Když jsou 
lidé motivováni, dobře vedeni, pracují v dobře fungujícím týmu a jejich osobností profil je dobře 
přizpůsoben jejich pozici, vytváří soulad ve společnosti prostřednictvím lepší komunikace, větší 
efektivity, produktivity a motivace. Typologie může být prvním krokem k udržení vašich 
špičkových zaměstnanců a posilování interní komunikace. 

Trpí vaše společnost fluktuací zaměstnanců? Pokaždé, když ztratíte zaměstnance, je to velmi 
nákladné, zejména při započtení nákladů za nábor, zaškolení nového zaměstnance a za ztrátu 
produktivity. S typologií DiSC® se můžete při náboru zaměstnanců soustředit na profil 
kandidáta, který by byl na danou pozici nejproduktivnější, efektivní a motivovaný. Pomůže vám 
pochopit lidské chování a ujistit se, že si najmete pracovníky s dobrými komunikačními 
schopnostmi, schopnostmi rozhodování a který je v souladu i s celým pracovním týmem. 

DISC lze využít v řadě oblastí:  

• Nábor zaměstnanců. 
• Rozvoj týmů. 
• Leadership. 
• Rodinné vztahy. 
• Vzdělávaní se a osobní rozvoj. 
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DEMO - TEST ZDARMA 
http://www.discacademy.cz/ 

TESTY 
https://discinsights.com/disc-business/leadership-solutions.html 
 

OSTATNÍ ZDROJE (WIKIPEDIA, YOUTUBE ATD) 
http://www.discacademy.cz/ 

https://www.michaela-sotolova.com/osobnostni-typologie/ 

http://infosekce.discacademy.cz/moduly/uploads/DISC.pdf 

https://youtu.be/ygetW-Msl50 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Moulton_Marston 

https://discinsights.com/william-marston 

https://discinsights.com/ 

https://www.csfd.cz/film/486405-professor-marston-the-wonder-women/prehled/ 

https://discinsights.com/disc-business/leadership-solutions.html 
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THOMAS – AOP 

AUTOŘI:  
Thomas M. Hendrickson 

POČET TYPŮ:  
5 

NÁZVY TESTŮ:  
• AOP – analýza osobnostního profilu 
• GIA – hodnocení schopností a dovedností 
• HPTI – indikátory vysokého potenciálu vůdčích schopností 
• TEIQue – dotazník povahové emoční inteligence 
• ENGAGE -dotazník míry angažovanosti 

O TYPOLOGII 
Analýza osobního profilu (AOP) poskytuje přesný náhled na chování hodnoceného člověka 
při práci. Toto hodnocení odpoví na otázky jako: Jaké jsou silné stránky a nedostatky tohoto 
jedince? Jakým způsobem komunikuje? Je iniciativní? Co jej motivuje? 

VÝSTUPY Z TESTU:  
Hodnocení AOP Thomas popisuje profil, ve kterém jsou uvedeny silné stránky i nedostatky 
hodnoceného, jeho způsob komunikace, přínos pro podnikání, co jej motivuje, jeho hlavní 
obavy a jak se chová pod tlakem. 

SHRNUTÍ 
Tento nástroj vám umožní strávit méně času na vedení a řízení lidí s nedostatečnou výkonností 
a zároveň se více soustředit na jedince, kteří vaše podnikání skutečně posunují kupředu. 

CENA 
Podle typů testů – více zde - https://www.thomasint.cz/produkty/  

OSTATNÍ ZDROJE (WIKIPEDIA, YOUTUBE ATD) 
https://www.thomasint.cz/ 

 

https://www.thomasinternational.net/cs-cz/assessments/assessments-we-offer/ppa/ 

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/uLkhLxD1OORnCX 
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KARIÉROVÉ KOTVY 

AUTOŘI:  
Edgar H. Schein 

POČET TYPŮ:  
8 kariérových kotev 

NÁZVY TYPŮ:  
• jistota (stabilita) 

• autonomie (nezávislosti)  

• manažerské kompetence 

• technicko-funkční kompetence 

• kreativita  

• služba 

• výzva 

• životní styl 

O TYPOLOGII 
Kariérová kotva – soubor subjektivně vnímaného vlastního talentu, motivů a hodnot – slouží 
k vedení, usměrňování, stabilizování a integraci osobní kariéry. 

Znalost vlastních kotev nám pomáhá v tom, abychom si mohli lépe uvědomit, zda nám bude 
pracovní místo vyhovovat nebo ne.  

JEDNOTLIVÉ TYPY (JEDNOTLIVÉ SKUPINY)  

Kariérní kotva – jistota (stabilita) 
Lidé s touto kotvou mají potřebu jistého zaměstnání, platu. Vyhledávají firmy s dobrou pověstí 
a tradicí. Jsou ochotni přizpůsobovat se hodnotám a normám organizace, bývají bez velkých 
ambicí – jistota je pro ně důležitější. Častou jsou vázání také na určité místo, kde se cítí být 
doma, mají zde přátelé a cítí se bezpečně. 

Kariérní kotva – autonomie (nezávislosti) 
Tito lidé chtějí být co nejvíce nezávislí. Chtějí si tvořit vlastní pracovní plán i tempo. Lidé mající 
tendence k neakceptování pravidel a nároků organizace, které vnímají jako příliš svazující. Touží 
po samostatném podnikání, díky němuž mohou dosáhnout nezávislosti. Při hledání práce se 
vyhýbají úřadům a velkým výrobním organizacím. 
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Kariérní kotva – manažerské kompetence 
Tato kotva je charakteristická pro lidi, kteří rádi řídí, ovlivňují jiné, za účelem dosažení 
společného cíle. Tito jedinci usilují o vyšší manažerské funkce, protože dosažení takovéto 
funkce je pro ně měřítkem úspěchu. Taková funkce jim přináší větší uspokojování než rozvoj 
odborného potenciálu. Prioritou při rozhodování o své pracovní kariéře je zaměstnání, které 
poskytuje příležitost postupovat v rámci organizace na vyšší úroveň. 

Kariérní kotva – technicko-funkční kompetence 
Lidé s touto kotvou se chtějí uplatňovat a budovat kariéru převážně ve svém oboru. Je pro ně 
důležitý obsah práce. Kariéru plánují především v rámci své odbornosti. Kariérový postup je 
možný v rámci své funkční oblasti kompetence – obecná manažerská pozice není pro ně 
přitažlivá. Možnost zdokonalování dovedností je důležitější než peníze. 

Kariérní kotva – kreativita 
Tato kotva podněcuje k vytváření něčeho nového, zisk je až na druhém místě. Tito lidé mají 
tendenci prosazovat stále nové nápady, zanedbávat „rutinní“ povinnosti, což bývá zdrojem 
obtíží. Jakmile se jim podaří realizovat návrh – nápadu, ztrácejí zájem a přesouvají se na nový 
projekt. 

Kariérní kotva – služba 
U této kotvy je potřeba skloubit pracovní činnost s osobními hodnotami. Snaha o vytvoření 
něčeho prospěšného. Lidé s touto kotvou si hledají taková zaměstnání, která jim umožňují 
zahrnout do své práce hodnoty, které jsou pro ně více než kvalifikace či talent. Preferují práci, 
která je v souladu s hodnotami jedince než s jeho dovednostmi. Více než finanční odměnu 
preferují možnost povýšení či přesun do pozic s větším vlivem a větší nezávislostí.  Chtějí 
pociťovat, že jejich hodnoty jsou sdíleny i ve vyšším managementu. Při nedostatku podpory 
přechází tito lidé do „nezávislejších“ profesí. 

Kariérní kotva – výzva 
Motivací těmto lidem je výzva, heslem je „vyřeším nevyřešitelné“.  Chtějí předčít konkurenci, 
být nejlepší. Je pro ně typické zaměření pouze na jeden cíl – zvítězit. Činnost některých nabývá 
podobu hledání práce, kde mohou čelit stále více obtížnějším úkolům či problémům. 
Nepřítomnost testování, soutěže a rozmanitosti ve vykonávané profesi je zdrojem znuděnosti, 
podráždění. U jedinců s kotvou výzva-soutěž se může projevovat netolerantnost vůči lidem, 
kteří nemají stejné či podobné ambice. 

Kariérní kotva – životní styl 
Tato kotva žádá skloubení osobního života s pracovními povinnostmi. Většinou upřednostňují 
rodinný život. Snahou je integrovat potřeby jednotlivce, rodiny a kariéry, přičemž osobní 
a rodinné potřeby bývají upřednostňovány před kariérovým růstem. Lidé mající tuto kotvu jako 
dominantní upřednostňují organizace nabízející pružnou pracovní dobu, práci na částečný 
úvazek, podporu rodiny. 
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VÝSTUPY Z TESTU:  
Pojmenování, která z kotev je ta naše, která je druhá a až poslední. 

SHRNUTÍ  
U každého jedince převládá jiná dominantní kotva, tzn. pro každého je motivací něco jiného.  A 
je na každém zaměstnavateli, aby poznal dominantní kotvu/y u svých zaměstnanců a dokázal 
s ní pracovat. 

Neexistuje ideální kotva, existuje jen ideální kotva pro daného jedince. Žádná z kotev není ani 
lepší, ani horší, umožňuje jen žít jiné kvality. Platí, že čím dřív si pojmenuji moje hlavní motivy 
v práci, tak tím dřív mohu být v práci šťastnější a neudělám krok vedle s tím, že přijmu místo, 
které není pro mě. 

CENA  

DEMO - TEST ZDARMA  
Test je ZDE 

OSTATNÍ ZDROJE (WIKIPEDIA, YOUTUBE ATD) 
https://www.madio.cz/blog-manazer/karierove-kotvy-podle-scheina/ 

http://psychologie.studentske.cz/2009/12/karierove-kotvy-e-h-schein.html 

https://www.koucinkportal.cz/co-je-moji-kotvou-v-praci/ 
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SITUAČNÍ VEDENÍ 

AUTOŘI:  
Paul Hersey a Kenneth H. Blanchard 

POČET TYPŮ:  
4 

NÁZVY TYPŮ 
• Styl 1 – sdělování - instruování 
• Styl 2 – přesvědčování 
• Styl 3 – participace 
• Styl 4 – delegování 

O TYPOLOGII- 
Rozlišuje čtyři odlišné úrovně připravenosti k výkonu daného úkolu, které musí vedoucí vůči 
svému podřízenému definovat a vybrat z nich ten nejvíce odpovídající. Na určení souhlasného 
stupně závisí následná volba příslušného stylu vedení, jehož prostřednictvím pak bude vedoucí 
tohoto svého podřízeného ovlivňovat. 

Rozlišuje dvě dimenze chování vedoucích: 

• Podpůrné chování – orientace na lidi (úctu) 
• Direktivní chování – orientace na úkol (strukturu) 

Vedoucí volí přiměřený styl vedení v závislosti na zralosti pracovníků. 
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JEDNOTLIVÉ TYPY (JEDNOTLIVÉ SKUPINY)  

Míra připravenosti k výkonu podřízeného je rozdělena do čtyř úrovní: 

úroveň 1 – žák bez iluzí 
– podřízený není v současné chvíli připraven na samostatné plnění úkolu a chybí mu 
sebedůvěra, NEBO není připraven na samostatné plnění úkolu a chybí mu motivace a snaha 
přijmout odpovědnost za jeho vypracování,  

úroveň 2 – nadšený začátečník 
– podřízenému chybí potřebné schopnosti, ale je ochoten si věřit do té míry, která je 
pro nadřízeného schůdná, NEBO mu chybí potřebné schopnosti, ale je motivovaný a chce 
vynaložit své úsilí,  

úroveň 3 – obezřetný vykonavatel 
– podřízený je schopen vykonat úkol, ale je nejistý a má obavy ze samostatné práce, NEBO je 
schopen, ale je neochotný své dovednosti využít,  

úroveň 4 – samostatný tvůrce 
– podřízený je schopný a dostatečně sebevědomý, NEBO je schopný a chce přijmout 
odpovědnost za splnění úkolu. 
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Styly vedení 
Ke každé úrovni je potřeba zaujmout správný styl vedení: 

Styl 1 – sdělování - instruování 
Je doporučován těm manažerům, kteří u svých podřízených shledají, že není momentálně 
schopen samostatně vypracovat zadaný úkol. V rámci tohoto stylu doporučuje ve velké míře 
využívat jednání úkolové. 

Styl 2 – přesvědčování 
K podřízeným, kteří mají nedostatečné znalosti či schopnosti k výkonu zadaného úkolu, avšak 
oplývají ochotou či sebejistotou. Úkolové jednání v tomto případě není upozaděno. Hraje zde 
stejně velkou roli, jako jednání vztahové, jelikož v současné situaci není podřízený schopen 
vypracovat úkol bez cizího přičinění a pomoci. 

Styl 3 – participace 
K těm podřízeným, kteří mají dostatek informací, pravomocí i schopností k realizaci požadované 
úlohy, ale necítí se být dostatečně sebejistí či ochotní k jejímu splnění. Vedoucí pracovník tak 
uplatňuje strategii, která je založená na vysokém vztahovém a nízkém úkolovém jednání. 

Styl 4 – delegování 
K podřízenému, který má dostatek dovedností a znalostí ke zvládání všech povinností a nechybí 
mu ani sebedůvěra či ochota k práci. V rámci vedení využívá úkolové i vztahové jednání jen 
na nízké úrovni. Spoléhá na vysokou míru připravenosti a kompetentnosti všech jedinců, kterým 
svěřuje odpovědnost za vyřešení daného úkolu do rukou. 
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VÝSTUPY Z TESTU:   
Určení adekvátního stylu vedení.  

OSTATNÍ ZDROJE (WIKIPEDIA, YOUTUBE ATD) 
https://www.everesta.cz/hr-slovnik/situacni-vedeni  

https://publi.cz/books/114/04.html 

http://www.univerzita-online.cz/mng/zaklady-managementu/styly-vedeni-lidi/ 

https://theses.cz/id/cw7om1/00176628-428015956.pdf 

https://www.produktivnipodnikani.cz/testy-pro-podnikatele 

https://www.produktivnipodnikani.cz/webinare/webinar-jak-efektivne-delegovat/webinar-jak-
efektivne-delegovat-zaznam-prodej/ 
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GRID 

AUTOŘI:  
Robert Blake a Jane Mouton 

POČET TYPŮ:  
Mřížka se skládá ze 2 dimenzí. Každá dimenze (osa) má 9 úrovní. 

NÁZVY TYPŮ 
• pozornost zaměřená na výrobu (výsledky) 
• pozornost zaměřená na lidi 

O TYPOLOGII  
Manažerská mřížka se používá na hodnocení stylu řízení/vedení. 

Model manažerské mřížky se snaží pokrýt budování pracovního nasazení, důvěru, osobní 
hodnotu zaměstnanců, podávání efektivních výkonů a dobré sociální vztahy. 
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JEDNOTLIVÉ TYPY (JEDNOTLIVÉ SKUPINY)  
Charakteristiky jednotlivých stylů: 

1,9 – vedoucí spolku zahrádkářů  
se starostlivě věnuje potřebám lidí, aby uspokojil vztahy, které vedou k příjemné, přátelské 
organizační atmosféře a snesitelnému pracovnímu tempu. Pozornost je zaměřena na vytváření 
dobrých pocitů mezi kolegy a podřízenými, často na úkor pracovních výsledků, 

9,9 – týmový vedoucí  
dosahuje pracovních výsledků skrze zaujetí lidí. Pocit vzájemného sdílení „společného krajíce“ 
v organizaci vede ke vztahům důvěry a spolupráce. Týmový vedoucí je orientovaný na dosažení 
cíle, týmový přístup, kterým se snaží dospět k optimálním výsledkům skrze participaci, oddanost 
pracovníků a společné řešení problémů. 

1,1 - volný průběh  
– vedoucí vydává minimální úsilí k odvedení požadované práce, a to pouze do té míry, 
aby udržel své členství v organizaci. 

9,1 – autorita-poslušnost (plantážník)  
– výkonnost v operačním řízení je spojena s minimální pozorností problémům lidí. Vedoucí se 
opírá o moc a autoritu, dosahuje kontroly nad lidmi – diktuje jim, co mají dělat a jak. 

5,5 Styl kompromisů 
Manažer, který dosahuje přiměřeného výkonu cestou vzájemných ústupků a vyjednávání. 

Osobnost vedená snahou o udržování rovnováhy mezi potřebou plnit cíle a minimem nutných 
konfliktů. Opírá se často o objektivní kritéria zabraňující konfliktní diskusi a vzájemnému 
nesouhlasu. Těmi jsou obvykle interní normy a nařízení, závazná pro všechny. Jimi může 
zdůvodnit některé své požadavky, nebo odmítnout požadavky pracovníků.  

9 + 9 Styl „cukr a bič.“ 
Manažer střídající zájem o lidi s orientací na výkon. Jde o jakýsi manažerský pseudostyl. 
Osobnost, která přistupuje k podřízeným obvykle jako rodič k malým dětem. Jsou-li poslušní 
a loajální, stará se o jejich potřeby. Pokud se nepodřídí jeho představám, přísně je postihuje. 

Skrytě se v tomto přístupu projevuje nechuť podstoupit náročnou roli „velkého osamělého“, 
tj. člověka, který musí být občas na lidi tvrdý bez ohledu na vlastní nepříjemné pocity. Člověka, 
který nemůže mít mezi podřízenými blízkou spřízněnou duši.  

Direktivita a přísný postih z jeho strany bývá vedena pocitem uraženého: vždyť chci jen vaše 
dobro, za trochu vaší podpory. 

„Oportunista“, smíšený styl. 
Manažer využívající směs všech stylů, bez jednotné čitelné kultury vedení. Důrazy na důležitost 
jednotlivých věcí se mění v čase, podle situace. Tento manažer obvykle vyhledává jen svůj 
vlastní prospěch. Jeho práce bývá nekoncepční, bývá náladový, nesrozumitelný pro své 
podřízené. Osobnost bez pevného manažerského stylu. Za tímto přístupem se může skrývat 
bezradnost, případně nechuť k vlastní manažerské roli.  
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VÝSTUPY Z TESTU:  
Podle výsledků testů je respondent přiřazen k jednomu ze sedmi stylů. 

SHRNUTÍ  
Je důležité podotknout, že každý ze zkoumaných jedinců má svůj dominantní styl. Ten je spojen 
s jeho základními hodnotami. Nastávají však situace, kdy místo dominantního stylu vedoucí 
využívá záložní styl. 

DEMO - TEST ZDARMA 
https://docplayer.cz/16263687-Test-vaseho-manazerskeho-stylu-grid.html 

OSTATNÍ ZDROJE (WIKIPEDIA, YOUTUBE ATD) 
https://managementmania.com/cs/manazerska-mrizka 

https://zrcadlo.blogspot.com/2008/06/teorie-grid-manaersk-mka.html 

https://is.muni.cz/th/l2dei/Model_manazerske_mrizky_v_praxi_-_Skokan.pdf  
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JOHARIHO OKNO  

AUTOŘI:  
Joseph Luft a Harrington Ingham 

POČET TYPŮ:  
4 

O TYPOLOGII 
Johariho okno je sebepoznávací metoda, která vede k většímu sebeuvědomění svého 
potenciálu. 

Cílem je rozšíření veřejné zóny a minimalizace neznámé oblasti. Toto přispívá k větší harmonii 
v mezilidských vztazích a k efektivnější komunikaci. 

Smyslem v našem životě je: 

• co nejvíce o sobě vědět – sebepoznání – pochopení svého potenciálu, 

• sdílet s ostatními svůj potenciál – aby fungovala komunikace a spolupráce. 

Když známe své potřeby a sdělíme je ostatním – mohou nám pomoci je uspokojovat. 

Když řeknu, že mým oblíbeným jídlem je guláš s houskovým knedlíkem, vědí lidé v mém okolí, 
že gulášem mi udělají radost. 

Pro lepší pochopení celého systému Johariho okna, můžeme tento systém přirovnat 
k rodinnému domu. 

Plot, zahrada, chodníky, fasáda domu, chodby, obývací pokoj jsou oblasti, kterou vidí majitel 
domu i někteří návštěvníci. 

Střecha domu je pro majitele většinou skrytá. Střechu vidí jen někteří návštěvníci – například 
kominík. 

V domě máme i osobní prostory – dílna, pracovna, ložnice, které zná jen majitel – uživatel. 
A nikoho nebo skoro nikoho tam nepouštíme. 

A skoro v každém domě se najde místo nebo i místnost, o které nevíme. 
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JEDNOTLIVÉ TYPY (JEDNOTLIVÉ SKUPINY)  
Jak se otestovat. 

Vlastní testování probíhá ve třech fázích. 

1. Fáze. 

Testovaný provede sebehodnocení. Je mu předložen seznam 56 přídavných jmen (Tabulka A). 
Testovaný označí všechna slova, která charakterizují jeho vlastní osobnost a způsob chování. 

2. Fáze.  

Stejný seznam přídavných jmen obdrží „hodnotitelé“ (osoby, které testovaného znají). 
Hodnotitelé označí všechna slova, která podle nich nejlépe vystihují povahu „testovaného“.  

3. Fáze.  

Všech 56 slov ze seznamu se následně rozdělí do čtyř kvadrantů tabulky, zvané Johariho okno. 

VEŘEJNÁ ARÉNA – vlastnosti, které jste vybrali vy sami i ostatní. Toto o sobě víte, a tak se 
i prezentujete navenek. 

SLEPÉ MÍSTO – vlastnosti, které vám vybrali ostatní. Toto mohou být různé návyky (zlozvyky), 
které si ani neuvědomujete (jednáte na autopilota). 

SRYTÁ OBLAST – vlastnosti, které jste vybrali jen vy sami. To znamená, že tyhle projevy jsou 
vám vlastní, ale z nějakých důvodů je neprojevujete nebo je před ostatními skrýváte. 

NEZNÁMÁ OBLAST – všechny ostatní vlastnosti, které nebyly vybrány. Takových projevů 
si nejste vědomi ani vy, ani vaše okolí. 

VÝSTUPY Z TESTU:  
Rozdělení vlastností do 4 skupin: 

• VEŘEJNÁ ARÉNA 
• SLEPÉ MÍSTO 
• SRYTÁ OBLAST 
• NEZNÁMÁ OBLAST 

SHRNUTÍ: 
Vlastnosti obsažené v jednotlivých kvartálech Johariho okna nejsou stejně početné 
ani neměnné. Množství a povaha vlastností ve všech oblastech se mění s věkem a životními 
zkušenostmi. Kromě toho s nimi lze také vědomě pracovat a učit se vnímat stále více aspektů 
své osobnosti. 
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PŘÍNOS JOHARIHO OKNA 
• Pomůže vám se lépe poznat. 
• Pomůže to druhým vás lépe poznat. 
• Pomůže vám to budovat otevřené a vzájemně prospěšné vztahy. 
• Pomůže vám to najít vhodné partnery pro šťastný osobní život. 
• Pomůže vám to najít vhodné partnery pro úspěšný byznys. 
• Pomůže vám to najít vhodné partnery do vašeho týmu. 
• Pomůže vám to nahradit vaše slabé stránky. 
• Pomůže vám to najít partnery, kteří chtějí využít vaše silné stránky. 
• Pomůže vám být více autentičtí. 
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CÍL JOHARIHO OKNA 
• Smyslem našeho života je rozšiřovat VEŘEJNOU ARÉNU. 
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VÝSTUPY Z TESTU:  
Rozdělení vlastností do skupin. 

SHRNUTÍ: 
Vlastnosti obsažené v jednotlivých kvartálech Johariho okna nejsou stejně početné ani 
neměnné. Množství a povaha vlastností ve všech oblastech se mění s věkem a životními 
zkušenostmi. Kromě toho s nimi lze také vědomě pracovat a učit se vnímat stále více aspektů 
své osobnosti. 

CENA 
 - zdarma 

DEMO - TEST ZDARMA  
seznam přídavných jmen najdete zde: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Johariho_okno 

e-book s testem je ZDE 

 

OSTATNÍ ZDROJE (WIKIPEDIA, YOUTUBE ATD) 
https://www.produktivnipodnikani.cz/e-booky/e-book-johariho-okno/  

http://finanmir.ru/johariho-okno/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Johariho_okno 

https://www.studenta.cz/chcete-vedet-co-si-o-vas-ostatni-mysli-sestavte-johariho-
okn/r~st:article:2858/ 
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TYPOLOGIE FOKUS  

AUTOŘI:  
Tomáš Gřešek a kolektiv 

POČET TYPŮ:  
4 

O TYPOLOGII 
Typologie FOKUS je: 

o FOKUSOVANÁ – CÍLENÁ, 
o OBOUSTRANNÁ, 
o KONKRÉTNÍ, 
o UČINNÁ, 
o SYSTÉMOVÁ. 

 
Pomocí testu typologie FOKUS zjistíte svůj aktuální a přirozený způsob vaší komunikace. 
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JEDNOTLIVÉ TYPY (JEDNOTLIVÉ SKUPINY)  
Názvy jednotlivých typů v typologii FOKUS: 

o ANALYTICKÁ OSOBNOST 
o PŘÁTELSKÁ OSOBNOST 
o ŘÍDÍCÍ OSOBNOST 
o EXPRESIVNÍ OSOBNOST 

 
LEVÁ HEMISFÉRA PRAVÁ HEMISFÉRA 
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Pomocí typologie FOKUS pochopíte silné a slabé stránky jednotlivých typů a zejména se 
seznámíte s vhodnými a nevhodnými způsoby jednání s jednotlivými typy lidí. Toto využijete 
pro zlepšení komunikace ve vaší rodině, ve vašem týmu, případě při jednání s klienty. 
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VÝSTUPY Z TESTU:  
Pomoc testu zjistíte, jaký je váš komunikační styl. 

Test lze využít i pro 360 stupňovou zpětnou vazbu.  

Test je vhodný pro zlepšení týmové spolupráce. 

Je vhodné tento test spojit s principy JOHARIHO OKNA. 

JEDNOTLIVÉ TYPY (JEDNOTLIVÉ SKUPINY)  
Charakteristiky jednotlivých stylů: 

ANALYTICKÁ OSOBNOST 
Chce vědět, „jak“ věci fungují. 

Chce být přesná a vyžaduje přesnost od druhých. 

Klade důraz na čísla, statistiky, ideje. Miluje detaily. 

Analytické typy se bojí toho, že se ztrapní nebo ztratí tvář.  

Mají rovněž tendenci být introvertní a tají své emoce před ostatními. 

Má sklon: 
o hodně myslet, 
o pomalu jednat, 
o krotit se, 
o být pasivní,  
o být tichá, 
o působit jako by byla bez vášní. 

Silné stránky: 
o důkladná, 
o disciplinovaná, 
o přemýšlivá, 
o vytrvalá, 
o opatrná, 
o dobrý organizátor, 
o klidná. 

Potenciální slabé stránky:  
o Vylučuje z rozhodování pocity. 
o Zachází příliš do hloubky – je perfekcionista. 
o Příliš nepružný a nerozhodný. 
o Nepřiměřeně náročný na sebe i na druhé. 
o Bývá umíněný po přijetí vlastního rozhodnutí. 
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PŘÁTELSKÁ OSOBNOST 
Chce vědět, „proč?“ (např. Proč tohle dělám?). 

Chce budovat vztahy.  

Velice ráda poskytuje druhým podporu a pozornost. 

Klade důraz na návrhy druhých. 

Laskavé typy mají strach z toho, že ztratí důvěru druhých nebo se s nimi nepohodnou. 

Jsou poněkud introvertní, zároveň však mají tendenci dávat průchod svým emocím. 

Má sklon: 
o být velmi citlivá, 
o potěšit ostatní, 
o radovat se z pochvaly, 
o vciťovat se, 
o podporovat ostatní, 
o situace řešit diplomaticky a trpělivě, 
o chápat, že lidé jsou velmi důležití. 

Silné stránky: 
o dobry posluchač, 
o spolehlivá, 
o přátelská, 
o spolupracuje, 
o loajální. 

Potenciální slabé stránky:  
o Nesleduje čas, nerespektuje časové limity a neplní termíny úkolů. 
o Se vším souhlasí. 
o Těžko se rozhoduje. 
o Těžko se motivuje (potřebuje častý zájem). 
o Má sklon přizpůsobovat se přáním druhých. 
o Nedostatek asertivity a přímočarosti. 
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ŘÍDÍCÍ OSOBNOST 
Chce vědět, „co“ (mi osobně/firmě) tohle přinese? 

Chce uspořit čas. 

Klade důraz na cíle a výsledky. 

Má rád kontrolní a vedoucí postavení. 

Chce, aby se vše dělalo podle jeho představ. 

Poháněčské typy mají strach ze ztráty kontroly.  

Většinou jsou to extroverti, neradi však před ostatními dávají průchod svým emocím.  

Má sklon: 
o být aktivní, 
o být ambiciózní, 
o být nezávislá, 
o být vytrvalá, 
o být spokojená, když se pře, 
o neukazovat své city. 

Silné stránky: 
o dobře plánuje, 
o zaměřená na cíl,  
o disciplinovaná, 
o organizovaná, 
o soutěživá. 

Potenciální slabé stránky:  
o Problematická spolupráce na bázi kooperace. 
o Nedělá si čas na zvážení jiných perspektiv. 
o Pánovitý, příliš soustředěný na to, aby se vše dělalo „podle jeho představ“. 
o Jeho řešení je nejlepší. 
o Příliš plánuje. 
o Snadno se otráví, když ho ostatní nenásledují.  
o Necitlivá a příliš vážná. 
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EXPRESIVNÍ OSOBNOST 
Chce vědět, „kdo“?  

(Kdo další je do toho zapojen, kdo má vliv, pro koho jiného jste pracoval?) 

Klade důraz na ocenění, aplaus, poplácání po rameni. 

Miluje společenské akce a večírky. 

Rád inspiruje druhé. 

Expresivní typy mají strach z odmítnutí. Jsou to extroverti a obvykle dávají ostatním najevo své 
emoce.  

Má sklon: 
o být citlivá, 
o mít ráda legraci a vzrušení, 
o zobecňovat, 
o být přátelská,  
o být mírně zahleděná do sebe. 

Silné stránky: 
o pružně reaguje, 
o otevřená, 
o snadno motivovaná, 
o rychle souhlasí, 
o dobře mluví, 
o podněcuje, 
o je tvořivá. 

Potenciální slabé stránky:  
o Někdy příliš „tlačí na pilu“. 
o Snílek s nerealistickými cíli (sny). 
o Příliš mluví zejména o sobě. 
o Nemá zájem o detaily. 
o Nesleduje vytýčené cíle a velmi často mění směr. 
o Rychle podléhá impulsům od ostatních. 
o Je velmi impulzivní a má sklon k dezorganizaci. 
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SHRNUTÍ: 
Lidé mají různé komunikační schopnosti a předpoklady. Zařazením do čtyř typů komunikačních 
stylů nám umožňuje velmi zefektivnit komunikaci, když vím, jak s který typem jednat.  

Je důležité si uvědomit, že někdo je vyhraněný a je typický pro jeden typ a někdo může využívat 
všech typů a způsobů komunikace. 

Ideální je přizpůsobit styl komunikace tomu, s kým jednáme. 

Důležité je si uvědomit, že každý jednáme jinak a různě můžeme jednat v různých situacích. 

CENA 
 - zdarma 

DEMO - TEST ZDARMA  
Test TYPOLOGIE FOKUS najdete na webu ZDE 

Nebo fotoaparátem z mobilu naskenujte QR KÓD ê 

 
Webinář EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE ukazuje základní využití typologie FOKUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.produktivnipodnikani.cz/webinare/webinar-efektivni-komunikace/webinar-
efektivni-komunikace-zaznam-prodej/ 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 

ZASTAVTE SE 
 
 

NAJDĚTE SI  
ČAS NA SEBE 

ČAS  
NA SVŮJ RŮST 
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MOJE KROKY K SEBEPOZNÁNÍ, RŮSTU A ÚSPĚCHŮM 
 Jakou typologii využiji k sebepoznání? 

Do kdy ji udělám? 

Jak budu manifestovat výsledky? 

Co bude můj první krok? 
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Jaké jsou mé silné stránky? 

Jak využívám silné stránky? (v osobním životě, v podnikání, v zaměstnání …) 

Jaké jsou moje slabé stránky? 

Jak je eliminuji? 
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Jaké jsou moje klíčové hodnoty? 

Jak žiji své klíčové hodnoty? 

Jak využiji principy Johariho okna? 

S kým budu rozvíjet svůj potenciál? 
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DALŠÍ OSOBNOSTNÍ TESTY A TYPOLOGIE 
Postupně budeme tento e-book rozšiřovat o další testy a typologie. 

Uvítám i tipy na další typologie a lidi, kteří s typologiemi pracují. 

ACCENT ASSESSMENT TOOL (AAT) 
http://aat.cz/Main.aspx 

http://aat.cz/pdf/AAT.pdf 

EGODIAGRAM 
https://ziskej.egodiagram.com/ 

KMENOVÉ VŮDCOVSTVÍ 
https://mindtrackers.com/ 

DOTAZNÍK MOTIVACE K VÝKONU - LMI 
http://testcentrum.cz/testy/lmi-sk 

LEADERSHIP JUDGEMENT INDICATOR – LJI 
http://testcentrum.cz/testy/lji 

LUMINA LEARNING 
https://luminalearning.com/ 
  



 
 

 
 

- 87 - 

KDO JSEM? 

TOMÁŠ GŘEŠEK 
Jsem lektor, mentor a kouč.  

Zaměřuji se na rozvoj firem, a protože jsem přesvědčený, 
že to nejdůležitější ve firmách jsou lidé, tak se primárně 
zaměřuji na rozvoj osobnosti a týmů v těchto firmách. 

Vystudoval jsem vysokou školu – obor mikrotechnologie. 
Ihned po sametové revoluci jsem začal podnikat. 
Začal jsem jako OSVČ.  

Pak jsem založil firmu ELEKTRO MAR. V této 
firmě jsem pracoval postupně jako projektant, 
projekt manažer, ředitel marketingu, předseda 
představenstva. Firmu jsem dovedl k úspěšné 
fúzi s firmou SIEMENS.  

Jelikož mám rád nové výzvy a svobodu, opustil 
jsem lukrativní manažerský post v nadnárodním 
koncernu a opět jsem vstoupil na volnou nohu. 
Od roku 2000 se věnuji poradenství pro firmy 
a řízení podnikatelských projektů.  

Jako zakladatel coworkingového (www.LoveCoWork.cz) centra v Opavě jsem pomáhal místním 
podnikatelům vytvářet nové partnerství a hledat nové příležitosti například pomocí 
„mastermind skupin“ a projektu ZASTAVME SE. 

Své podnikatelské a manažerské zkušenosti jsem se rozhodl předávat dál – podnikatelům, 
firmám menším, středním, i těm velikosti SIEMENS. Založil 
jsem proto rodinnou poradenskou firmu EDUWAY.  

Mé znalosti, a především zkušenosti, mi byly skvělými 
odrazovými můstky při tvorbě řady mých úspěšných 
vzdělávacích programů. 

K nejúspěšnějším patří ŠKOLA MISTRŮ - Leadership 
pro výrobní manažery a LEAN V KOSTCE. LEAN V KOSTCE je 
unikátním propojením gamifikace se systémem projektového 
vzdělávání s dopadem do praxe.  

Jsem propagátorem online podnikání, a proto jsem založil 
inspirativní projekt PRODUKTIVNÍ PODNIKÁNÍ, který 
na principech BALANCED SCORECARD pomáhá podnikatelům 
a manažerům pracovat produktivně - s minimálním úsilím 
dosahovat skvělých výsledků. 
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V projektu PRODUKTIVNÍ PODNIKÁNÍ se můžete rozvíjet v těchto oblastech – DOSAHOVÁNÍ 
CLŮ, ŘÍZENÍ ZMĚN, EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE, ROZVOJ SILNÝCH 
STRÁNEK, OPTIMALIZACE A AUTOMATIZACE PROCESŮ, NÁSTROJE 
ONLINE PODNIKÁNÍ a dalších. 

Metody nekopíruji – metody vytvářím.  

Jsem autorem metody SMARTEEST+, kterou jsem implementoval 
ve stovkách firem. Řada z nich je pravidelně zařazována do žebříčku 
TOP100 firem v ČR, jako například: MITAS, FOXCONN CZ, JOHN 
CRANE SIGMA, WALMARK, ŠKOFIN, CZ LOKO, ČMŽO elektronika…) 

Vydal jsem tištěnou knihu SMARTEEST+ CÍLE.  

Jsem autorem řady online projektů – JAK SI NASTAVIT CÍLE, 
ZASTAVME SE, LEADER PRODUKTIVITY, ŘÍZENÍ ZMĚN, ÚSPĚŠNÝ PRODEJNÍ WEBINÁŘ a další. 

Podílel jsme se na projektech mé ženy – ZÁZRAČNÉ 
BACHOVKY, 10 KROKŮ K SEBELÁSCE, UČENÍ BEZ STRESU. 

Při práci s klienty postupuji metodicky a spojuji různé metody 
a přístupy (koučink, mentoring, poradenství, školení, online 
školení) podle potřeb klienta.  

Vytvořil jsem „vzdělávací“ metodu EDUWAY a podle ní jsme 
nazvali i naši rodinnou firmu. 

Co je to EDUWAY? 
E je jako education – tedy učení se. 
D je development – tedy rozvoj. 
U je understanding – tedy pochopení. 
WAY je cesta – cesta je cíl. 

S našimi klienty jsme na společné cestě – cestě růstu a rozvoje. Pomáháme klientům se učit tak, 
aby se rozvíjeli a pochopili univerzální principy života a podnikání a byli úspěšní a šťastní 
na jejich cestě životem při dosahování jejich cílů a naplňování jejich poslaní. 

Rád i vám pomohu na vaší cestě naplnit vaše cíle. 

Úspěšný den vám přeje 

Tomáš Gřešek 

.  
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REFERENCE 
Strategické řízení, řízení obchodu, řízení změn pro firmy: 

IPO, SCHWAN COSMETICS, KOBLA, LOSTR, EMOS, ABEX SUBSTRÁTY, DŘEVOTRUST, OPTYS, 
BLOCK, MORA GORENJE, VAGONKA DŘEVO, SALVATOR STŘECHY, JOHN CRANE SIGMA, 
PRŮMYSLOVÁ KERAMIKA, KRMÍM KVALITNĚ a další. 

Realizace rozvoje lidských zdrojů a manažerských a obchodní dovedností ve firmách: 

Sazka, Walmark, SMOZA, Vítkovice válcovny trub, Demos trade, Autojas cz, Witzenmann, 
Dvořák lesy, sady, zahrady, Romotop, Technoprojekt, Hutní projekt, Lokel, IndustryEU, 
Cloverleaf, Feropol, Abex Substráty, Opavia LU, HPF Clean, TRUMF International, RWE, ČEZ, 
Bekaert Bohumín, BONATRANS, BorsodChem MCHZ, Česká správa sociálního zabezpečení, 
DIGIS, ED systém, Ferona, FINIDR, Krnovské opravny a strojírny, L.A.B. Industries, 
LASSELSBERGER CZ, Monlycke Health Care Klinipro, MORAplast, OKD, OPTYS, OSRAM Bruntál, 
VOP 025 Nový Jičín, UNEX, Borcad, Jäkl Karviná, HP LAK, LANEX, AUTOPAL, VISTEON, 
ČMŽO elektronika, FORTEMIX a další 

 

Škola mistrů a řízení efektivní výroby (LEAN MANAGEMENT) pro firmy: 

Vítkovice válcovny trub, Jäkl Karviná, Bekaert Bohumín, Keravit, Hayes Lemmerz Autokola,  
VOP 025 Nový Jičín, Witzenmann, Kazeto, OPTYS, MORAplast, ROBE show lighting, UNEX. 
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY, ČSAD KARVINÁ, MORA – GORENJE, UNIGEO, Brose, JOHN CRANE 
SIGMA, FOXCONNCZ, HOBES, KOS, HDO, PLASTICO, RETIS GROUP, ŠKOFIN, ČMŽO, TŘINECKÉ 
ŽELEZÁRNY, PODRAVKA, STOECKLIN, STIVAL AUTOMOTIVE, NIVEKO, CZ LOKO, LAPP KABEL, 
MITAS, SMITHS MEDICAL a další. 

Věřím, že v mých aktivitách najdete široké spektrum podnětů pro zefektivnění své práce 
a rovněž podněty pro svůj osobní rozvoj. 
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PROHLÁŠENÍ  
 

Tento materiál je informačním produktem a není návod na zaručená řešení. 

E-book je postaven na mých osobních zkušenostech a může být pro čtenáře inspirací. 

Čtenáři a uživatelé tohoto materiálu jsou si vědomi, že jakékoli použití informací z tohoto 
materiálu nezaručuje samo o sobě dosažení uživatelem očekávaných výsledků. Výsledky 
(úspěchy i neúspěchy) jsou závislé na svobodném jednání uživatelů a čtenářů.  

Autor za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu můžete najít i informace 
o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením 
a vyjádřením mého svobodného názoru. 

 
Tímto chci poděkovat všem klientům, kteří mi umožnili dělat to, co mě baví. 

 

Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.  

Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. 
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TESTY PRO PODNIKATELE 
 

TEST TYPOLOGIE FOKUS NAJDETE NA WEBU ZDE 

Stačí kliknout na obrázek ê 

 
Nebo fotoaparátem z mobilu naskenovat QR KÓD ê 

 
https://www.produktivnipodnikani.cz/testy-pro-podnikatele/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.produktivnipodnikani.cz/webinare/webinar-efektivni-komunikace/webinar-
efektivni-komunikace-zaznam-prodej/   
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ONLINE KURZY PRO VÁŠ RŮST 
Online kurzy najdete ZDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny tyto kurzy jsou součástí KLUBU PRODUKTIVNÍHO PODNIKÁNÍ. 

 

 

 
 
 
 
 

PŘIPRAVUJEME 
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KLUB PRODUKTIVNÍHO PODNIKÁNÍ 
Informace o klubu najdete na stránce ZDE 
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TOMÁŠ GŘEŠEK 
www.produktivnipodnikani.cz 

www.tomasgresek.cz 

www.eduway.cz 
 


