
Kniha pro život

TOMÁŠ OVČÁČEK
5 nej talentů



Je snad smyslem života to, že jsme se náhodou narodili,  
půlku života promrhali tím, že jsme se těšili, až začneme skutečně žít,  

pak nás čeká těžká práce, abychom zlepšili své životní podmínky  
a uspokojili své potřeby, měli děti a o ty se postarali,  

zhruba v 70 až 80 letech zemřeli a pak již nikdy neexistovali?

Tomáši, Ty už víš, že je to jinak…



Lidé, kteří spatřují veškerý smysl života jedině v tom,  
mít se v životě dobře, nedělají nijak dobře životu. 

Josef Čapek
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Vliv Budování vztahů Strategické myšlení

Umí věci nastartovat a 
zařídit, je disciplinovaný, 
soustředěný a zaměřený 

na výsledek.

Je sebevědomý, má vliv 
na ostatní, umí je vést, 

přebírat odpovědnost, je 
akční a soutěživý.

Umí budovat silné vztahy 
a propojovat lidi mezi 
sebou. Je empatický, 
pozitivní a má osobní 

přístup.

Umí shromáždit a 
analyzovat, vše dobře 

promyslet. Dokáže 
strategicky naplánovat.

Milý Tomáši, 

na následujících stránkách najdeš vyhodnocení svého testu silných stránek. Při důležitém 
rozhodování, nesnázích nahlédni a uvědom si, že je to to nejcennější, co máš, že to máš vždy u 
sebe a rozhodni se, jak tento poklad využiješ.

Rád upozorňuješ na problémy. Vidíš, kde mohou nastat, a snažíš se je odstraňovat. Dokážeš 
vymyslet jejich řešení a zároveň je zrealizovat. Současně umíš vybudit tým k akci, aby se daná věc 
pohnula a vyřešila. V tomto jsi cenným členem týmu, ovšem jen pokud Tě ostatní umí ustát bez 
emocí a konfliktů. Negativní emoce totiž mohou celou věc zbytečně zablokovat. 

Tvou nejslabší stránkou jsou totiž slabší nebo chybějící vztahy. Proto budeš mít pravděpodobně 
problémy s lidmi ve smyslu, jak na problém upozornit nebo jak lidi probudit k akci, aby nedošlo ke 
zbytečným negativním emocím. V tomto je ideální, abys spolupracoval s někým, s kým si důvěřuješ, 
kdo daný problém umí ostatním přetlumočit v harmonickém či pozitivním duchu.



Lidé s výrazným talentem v 
této oblasti umí věci dělat 
tak, že dokáží přejít od 
myšlenky k akci. Často jsou 
netrpěliví. 

Lidé s výrazným talentem v 
této oblasti jsou fascinováni 
myšlením a myšlenkami. Umí 
najít souvislosti i mezi zdánlivě 
nesourodými fenomény. 

Lidé s výrazným talentem 
v této oblasti umí najít 
alternativní postupy. Jsou-
li postaveni před konkrétní 
scénář, rychle v něm najdou 
zásadní strukturu a problémy.  

Lidé s výrazným talentem v 
této oblasti se umí vyrovnávat 
s problémy. Dovedou zjistit, 
kde leží problém a jak ho 
vyřešit. 

Lidé s výrazným talentem v 
této oblasti většinou nemají 
problém vyjádřit své myšlenky. 
Jsou to výborní partneři pro 
konverzaci a umí dobře 
prezentovat. 

Akční

Strategický

Konstruktivní

Komunikativní

Rád 
přemýšlí



AKČNÍ
OSOBNÍ VÝSLEDEK

JAK SE PROJEVUJE AKČNÍ:

JANE C., JEPTIŠKA 

Co tě dělá výjimečným?
Vytváříš v druhých lidech nadšení. Tvrdíš, že je všechno možné. Tvůj optimistický pohled pomáhá 
lidem věřit v jejich potenciál. Podporuješ jednotlivce, aby rychle postupovali kupředu. Vyzýváš 
ostatní, aby viděli hlavní i vedlejší úkoly jako příležitost vyniknout. 

Díky své povaze necháváš lidi pocítit jistotu a důvěru. Pouhá tvoje přítomnost je ujišťuje, že jsou 
zcela připraveni a schopni řešit úkoly, vést projekty nebo hrát klíčovou roli v týmu. Cítíš se velmi 
uvolněně, když ostatním říkáš příběhy o svých osobních zvycích, kvalitách, zkušenostech a zázemí. 
Tvoje pohodová povaha umožňuje ostatním, aby s tebou sdíleli jejich myšlenky a pocity. 

S velkou pravděpodobností rozpoznáš velkolepé nápady, o které se s tebou ostatní dělí. Kladeš 
otázky. 

Vzhledem ke svým silným stránkám jsi uvolněný, i když mluvíš o sobě. Posloucháš také ostatní, 
když mluví o jejich jedinečných zájmech, zkušenostech, silných stránkách, omezeních, cílech nebo 
obavách. Tyto postřehy ti pomáhají často zjistit, co si někdo myslí nebo cítí. Získáváš tak skvělé 
informace o myšlení jednotlivců, o jejich učení, práci, volném čase či řešení problémů.

Otázky
1.) Jak moc se tato část tvého osobního výsledku a popisu na tebe hodí? 
2.) Kromě těchto osobních výsledků, co bys chtěl, aby ostatní lidé v tobě viděli?

V 70. letech jsme byli zasaženi energetickou krizí a ceny raketově rostly. Měli jsme v té době 140 akrů 
půdy a já chodila přes tyto pozemky každý den. Přemýšlela jsem, co bychom mohli udělat pro to, 
abychom náš nedostatek energie vyřešili. Náhle jsem se rozhodla, že když máme takový kus půdy, 
tak bychom měli vyvrtat a vytěžit svůj vlastní plyn a palivo. A tak jsme to udělali. 
Utratili jsme sto tisíc dolarů, abychom plyn vytěžili. Jelikož jsem ale nikdy ropu netěžila, neuvědomila jsem 
si jednu věc. Před samotnou těžbou jsme museli utratit 70 tisíc dolarů, abychom zjistili, že vůbec nějaký 
plyn nebo ropa na našem pozemku leží. Náš pozemek s kamerou navrtali a hledali, zda se tam nějaká 
ropa nachází. Nakonec mi řekli, že na našem pozemku je bazén ropy. Ale nevěděli, jak je tento bazén 
velký, a zda je tam dostatečný tlak, který by umožnil dostat to na povrch. 
„Pokud zaplatíte dalších třicet tisíc dolarů, tak se pokusíme ropu vytěžit. Pokud to nechcete, tak to 
jednoduše zaděláme, vezmeme si svých 70 tisíc dolarů a půjdeme domů,“ řekli nám. Takže jsem jim dala 
svých posledních třicet tisíc dolarů a naštěstí tam nalezli velké množství ropy. 
Toto se stalo před dvaceti lety a naleziště stále funguje.



Práce s ostatními, kteří mají talent Akční:

Tipy a doporučení

JIM L., PODNIKATEL 

Někteří lidé vidí moji netrpělivost jako neschopnost naslouchat nástrahám a potencionálním 
problémům, které mohou zastavit postup. Co jim však stále opakuji, je toto: „Chci vědět, kdy máte 
pocit, že jdu proti zdi. 
Potřebuji, abyste mi řekli, jak moc mě to bude bolet. Ale pokud si vyberu, že přesto do zdi narazím, tak se 
nebojte – udělali jste skvělou práci! Prostě jsem jen tuto zkušenost potřeboval.“

Hledej práci, ve které můžeš dělat svá vlastní 
rozhodnutí a jednat podle nich.

V práci se ujisti, že se šéf zaměří na tvé výsledky než 
na proces práce, kterým úkoly děláš. Tvůj způsob, 

jak věci dělat, nemusí být pochopen.

Umíš přetvářet inovační myšlenky do okamžitých 
akcí. Hledej kreativní a originální lidi, kteří mají 

nápady, a pomáhej jim uskutečnit jejich nápady 
z teorie do praxe.

Hledej oblasti, kde jsou lidé zabřednutí v písku nebo 
zablokováni bariérami.  Máš schopnost vytvořit 

plán, aby se věci pohnuly kupředu, a popohnat tak 
ostatní do akce.

Nejvíc se naučíš ze skutečných praktických 
zkušeností, ne jen z teoretických diskusí. Abys mohla 
růst, vědomě vstupuj do situací, které jsou pro tebe 

výzvou. Do těch, jež budou testovat tvůj talent, 
dovednosti a znalosti.

Pamatuj si, že ačkoli je tvá houževnatost silná, 
může naštvat ostatní. Tvůj talent Akční bude 

nejefektivnější, když nejdříve získáš důvěru ostatních.

Najdi nejvlivnější osoby, které rozhodují ve tvé 
organizaci. Udělej předsevzetí, abys měla oběd s 
každým z nich alespoň jedenkrát za čtvrtletí, a mohli 
jste tak sdílet nápady. Mohou tě tak podporovat 
ve tvé činnosti a poskytovat ti kritiku, aby se tvé 
myšlenky uskutečnily.

Umíš povzbudit plány a nápady ostatních lidí. 
Přemýšlej o svých partnerech a hledej partnerství 
s lidmi jako Soustředěný, Předvídavý, Strategický 
nebo Analytický, kteří půjčí tvému talentu směr 
a naplánování.  Společně tak vytvoříte příležitost 
pro shodu a váš úkol doděláte v určeném čase. 
Díky vašim rozdílným talentům se totiž vzájemně 
doplňujete.

Řekni ostatním důvody, proč by měli tvůj návrh 
podpořit. V opačném případě tě ostatní mohou 
označit jako nedočkavého. 

Máš schopnost vytvářet v ostatních impuls k činnosti 
a sílu konat. Buď strategická a moudrá v používání 
tvého talentu Akční. Přemýšlej, kdy je nejlepší čas, 
kde je nejlepší místo, a kdo jsou nejlepší lidé, na 
které můžeš působit.

Řekni této osobě, že je ta nejlepší, kdo může dát věci do pohybu. Tohoto člověka můžeš využít v klíčových 
situacích. Tvé očekávání ho požene kupředu.

Pokud si tento člověk stěžuje, poslouchej ho pečlivě – můžeš se něco naučit. Pak ho získej na svoji stranu tím, 
že mu řekneš o nových iniciativách, které by mohl řídit, nebo o zlepšeních, do kterých by se mohl pustit. Udělej 

to okamžitě, protože tento člověk může rychle rozvířit negativní náladu. 

Zeptej se tohoto člověka, jakých cílů či zlepšení může tvůj tým dosáhnout. Potom mu můžeš poradit, jaké kroky 
by měl udělat, aby začal směřovat ke svému cíli.



JAK SE PROJEVUJE KONSTRUKTIVNÍ:

NIGEL L., TVŮRCE SOFTWARU

JAN K., INTERNISTA

Co tě dělá výjimečným?
Věříš tomu, že ti tvé dovednosti, znalosti a talent pomohou dosáhnout tvých cílů. I když jsi si vědom 
svých schopností a jsi spokojen se svými úspěchy, úmyslně se zastavíš, abys přemýšlel o věcech, 
které bys mohl udělat lépe, a o změnách, které je třeba provést. 

Ve své povaze jsi vysoce citlivý na to, co si o tobě ostatní myslí. Tato citlivost tě neustále motivuje 
k tomu dělat věci lépe, než jsi je dělal v minulosti. Umíš snadno odhalit své slabé stránky a soustředíš 
se na ně. 

Chytáš se příležitostí zlepšit věci, ve kterých nejsi dobrý, aby ses zařadil mezi ty nejlepší. Ostatním 
lidem pomáháš přesně určit cíle pro osobní a profesní růst. Snažíš se kompenzovat nedostatky, 
které mohou tobě a ostatním bránit v úspěchu. 

Ať už hovoří kdokoli, věnuješ mu velkou pozornost. Obvykle přemýšlíš o způsobech, jakými zvýšit 
vzájemné porozumění. Díky svému talentu záměrně soustředíš svůj čas, energii a úsilí na zlepšení 
různých stránek svého osobního a profesního života. Jsi nadšený, když můžeš zlepšit věci, které byly 
zanedbány. 

Jsi nadšencem jakéhokoliv kompletování, zlepšování nebo zdokonalování svých dovedností, 
znalostí, projektů, nápadů či plánů 

Otázky
1.) Jak moc se tato část tvého osobního výsledku a popisu na tebe hodí? 
2.) Kromě těchto osobních výsledků, co bys chtěl, aby ostatní lidé v tobě viděli?

Mám vzpomínky ze svého dětství, kdy jsem pracoval s kladivem, hřebíky a dřevem. Měl jsem ve zvyku 
věci vždy vyřešit a dávat je dohromady. V současné době pracuji s počítačovými programy a jde 
v podstatě o stejnou věc. Napíšu program, a pokud nefunguje, musím jít zpět a předělávat jej tak 
dlouho, dokud nezačne pracovat.

Tento talent hraje v mém životě velkou roli. Například moje první láska byla chirurgie. Mám rád úrazy, šití 
a práci na chirurgii. Miluji pomáhání lidem být zase v pořádku či přijmout skutečnost. Musím říct, 
že mé nejlepší momenty v životě byly, když jsem seděl vedle umírajícího pacienta a jen tak jsme si spolu 
povídali. Je to pro mne odměna vidět někoho, jak se mění z hněvu, přes přijetí až k lítosti. Snažím se vždy 
najít cestu k uvolněnému konci s jeho rodinou a odchodem v důstojnosti. Svůj talent téměř každý den 
využívám také při kontaktu s mými dětmi. Když jsem viděl svou tříletou dceru zapínat si poprvé v životě 
svetřík, zapnula si ho nakřivo. V tu chvíli jsem cítil silné nutkání jít k ní a zapnout jí ho znovu a správně. 
Musím se hodně ovládat, protože dítě se musí učit samo, ale řekněme si to na rovinu, někdy je to hodně 
těžké.

KONSTRUKTIVNÍ
OSOBNÍ VÝSLEDEK



Práce s ostatními, kteří mají talent Konstruktivní:

Tipy a doporučení

MARIE T., TELEVIZNÍ PRODUCENTKA

Produkovat ranní televizní program je taková monotónní práce. Kdybych neměla ráda řešení problémů, 
z této práce bych musela zešílet. Každý den je něco špatně a já jsem ten, kdo ten problém musí najít, 
odstranit ho a posunout se k dalšímu. Na druhou stranu, pokud jdu domů a problém zůstane nevyřešen, 
cítím se poražená.

Hledej role, ve kterých budeš moci řešit problémy, 
a tvůj úspěch bude záviset na tvé schopnosti řešit 

problémy. Mohly by ti vyhovovat pozice v medicíně, 
poradenství, programování nebo v zákaznickém 

servisu. 

Neboj se dát ostatním vědět, že tě těší řešit 
problémy. Je to pro tebe přirozené, mnoho lidí se 

však toho bojí a úmyslně od nich odchází pryč. 
Ty jim v tom můžeš pomoci.

Dej si pauzu. Tvůj talent pro Konstruktivní tě může 
přivádět k přílišné sebekritice. Zkus směřovat 

k věcem, které lze vyřešit, jako například ke svému 
nedostatku znalostí a dovedností.

Nechej ostatní lidi řešit jejich vlastní problémy. Může 
se ti stát, že se nachytáš, jak řešíš problémy za 

druhé. Když toto uděláš, budeš bránit jejich učení. 
Dávej si na to pozor, obzvláště pokud jsi 

v manažerské, koučovské, učitelské nebo 
partnerské roli.

Obrat v nastalé situaci aktivuje tvé silné stránky. 
Používej svůj talent k tomu, abys vymyslel plán ke 

zlepšení důležitých projektů, organizací, firem nebo 
týmů.

Využij pákového efektu pro svůj talent.  A to tak, 
že nebudeš pouze řešit existující problémy, ale také 
se budeš podílet na prevenci proti problémům, 
které se mohou objevit. Sdílej svůj smysl pro řešení 
problémů s ostatními. Budeš tak označován za 
velice cenného partnera.

Studuj svůj projekt co nejblíže, abys byl opravdový 
znalec v poznání toho, co způsobuje problémy, 
a případně proč se tyto problémy vracejí. Tento 
druh expertízy tě povede k řešení mnohem rychleji.

Přemýšlej o způsobech, jak bys mohl zlepšit své 
dovednosti a znalosti. Identifikuj mezery, které máš, 
a také jakým způsobem bys je mohl zaplnit.

Konstantní zlepšování je jeden z tvých 
charakteristických znaků. Hledej příležitosti 
ke zvyšování tvých schopností díky náročným 
aktivitám, které požadují výjimečné schopnosti 
a znalosti.

Používej svůj Konstruktivní talent k vymýšlení 
způsobů, jak řešit problémy v práci. Identifikuj 
existující i potenciální problémy a vytvoř systémy 
nebo procesy k prevenci chyb v budoucnosti.

Pokud chceš najít problémy uvnitř organizace, zeptej se této osoby na její pozorování.  
Její pohled bývá velice bystrý.

Když situace ve tvé organizaci potřebuje okamžité zlepšení, obrať se na tuto osobu, aby ti pomohla.  
Nebude z toho panikařit. Namísto toho ti odpoví profesionálním způsobem.

Navrhni podpůrný systém, když se tato osoba setká s problémem, se kterým si nebude vědět rady. Důvodem je 
to, že pokud se této osobně nepodaří problém vyřešit, bude se cítit velice špatně. Pomoz jí se přes to dostat.



JAK SE PROJEVUJE KOMUNIKATIVNÍ:

SHEILA K., MANAŽERKA ZÁBAVNÍHO PARKU

Co tě dělá výjimečným?
Je pro tebe typické, že nacházíš ta správná slova, abys vyjádřil, cokoliv si myslíš. Často nabízíš 
vysvětlení, diskutuješ o nápadech, dáváš příklady nebo sdílíš příběhy. Efektivně užíváš mluveného 
slova. 

Pomocí svého talentu rád bavíš lidi svými příběhy. Tvoje příhody lidem poskytují příjemné vytržení 
z každodenní rutiny, starostí a povinností. Často lidem vyprávíš o sobě, o svých zkušenostech nebo 
dokonce o svých neúspěších. 

Přemýšlíš o tom, co by se dalo udělat lépe a kompletněji. Nemáš problém cokoliv o sobě přiznat. 
Spontánně lidi bavíš legračními anekdotami, nadčasovými vtipy, humornými poznámkami nebo 
zajímavými nápady. Bavit druhé tě těší. Máš dar lidi opravdu nahlas rozesmát. 

Vzhledem ke svým silným stránkám jsi přirozeně otevřený a upřímný o tom, kým jsi, co jsi udělal, 
co udělat můžeš a co udělat nemůžeš. Tvoje přímočaré vystupování a příběhy pomáhají ostatním 
vidět tě tak, jak vidíš ty sám sebe. Odhaluješ své silné stránky a omezení.

 Jsi otevřený a upřímný. Lidé obvykle vyhledávají tvoji přítomnost a chtějí s tebou pracovat. Mnoho 
z nich se pustí do akce právě na základě tvých slov a příkladů. 

Otázky
1.) Jak moc se tato část tvého osobního výsledku a popisu na tebe hodí? 
2.) Kromě těchto osobních výsledků, co bys chtěl, aby ostatní lidé v tobě viděli?

Příběhy jsou nejlepším způsobem, jak vyjádřit a vysvětlit to, co chci. Včera jsem chtěla ukázat svému 
vedení vliv, který máme na naše zákazníky, tak jsem ho převedla do příběhu. Jeden náš zaměstnanec 
přivedl svého otce na ceremonii vztyčování vlajky, která se koná na Den veteránů. Byl zraněn během 
druhé světové války, dnes trpěl výjimečnou formou rakoviny a byl po mnoha operacích. Umíral. Na 
začátku ceremonie řekl jeden z našich zaměstnanců skupině: „Tento muž je veterán z druhé světové 
války. Můžete mu vzdát poctu?“ Všichni muže povzbuzovali a jeho dcera začala plakat. Veterán si 
sundal klobouk. Obvykle si klobouk nesundával, protože měl hlavu zjizvenou z války a také z operací, 
ale když začala hrát národní hymna, sundal si klobouk a sklonil svoji hlavu. Pak mi jeho dcera řekla, 
že to byl jeho nejlepší den za mnoho let.

Jednou jsem četla knihu o rozhovorech, které nabízí zajímavý přístup: Mluv pouze o věcech, ve kterých 
cítíš vášeň, a vždy používej osobní příklady. Okamžitě jsem to takto začala dělat, a našla jsem spoustu 
příběhů. Vždy jsem pak mluvila o příbězích ohledně mých osobních zkušeností, protože každý si je 
dokáže lépe představit a může se do nich vcítit.

KOMUNIKATIVNÍ
OSOBNÍ VÝSLEDEK

MARGRET D., MARKETINGOVÁ ŘEDITELKA



Práce s ostatními, kteří mají talent Komunikativní:

Tipy a doporučení

TOM P., BANKOVNÍ ÚŘEDNÍK

Můj nedávný klient si myslel, že příval kapitálu k internetovému obchodování bude pouze krátká fáze 
a že brzy skončí. Pokoušel jsem se mu vysvětlit můj postoj pomocí racionálních argumentů, abych změnil 
jeho názor, ovšem nebylo to možné.  Pokud nic nefunguje – například když mám klienta, který se mnou 
nesouhlasí – uchýlím se k představivosti. Řekl jsem mu, že je jako osoba, která sedí na pláži zády k moři. 
Internet je jako rychle přicházející příliv. Nezáleží na tom, jak pohodlně se cítí právě teď, příliv se zvyšuje 
s každou další vlnou. A už velmi brzo přijde vlna, která jej zasáhne. Můžu říct, že to nakonec pochopil.

Vždy budeš výborný v rolích, kde je nutné 
získat pozornost lidí. Přemýšlej o kariéře učitele, 

obchodníka, marketingového specialisty, 
duchovního představitele nebo  mluvčího 

v médiích. Tvůj komunikační talent bude 
pravděpodobně v těchto oblastech vzkvétat.

Začni sbírat příběhy a fráze, které rezonují s tvým 
názorem. Například si vystřihuj články z magazínů, 

které ti něco přinášejí. Také si vypisuj zajímavá slovní 
spojení. Převyprávěj si pro sebe tato spojení a říkej si 

je nahlas. Poslouchej, co říkáš, a upravuj to.

Když něco prezentuješ, pečlivě sleduj své 
obecenstvo. Dívej se na jejich reakce na každou 

část prezentace. Uvidíš, že některé části jsou pro ně 
obzvláště zajímavé. Později si vytyč určitý čas, abys 
identifikoval momenty, které silně zachytí pozornost 
publika. Příští prezentaci si připrav na tyto náměty.

Procvičuj si téma a rozuměj mu. Improvizace má 
určitou přitažlivost, ale obecně vzato, obecenstvo 

bude nejlépe reagovat na člověka, který ví, o čem 
mluví. Čím více budeš připraven, tím více přirozená 

pak tvá improvizace bude.

Identifikuj si obecenstvo, před kterým se ti nejlépe 
přednáší. Zaměř se na to, proč právě před těmito 

lidmi se ti mluví tak dobře a hledej podobné 
lidi v komunikačních partnerech či budoucím 

obecenstvu. 

Přemýšlej nad slovy, které používáš. Jsou pro tebe 
klíčovou měnou. Používej je moudře a monitoruj 
jejich vliv.

Tvůj talent může být velice efektivní, když má tvá 
zpráva nějakou podstatu. Nespoléhej se pouze 
na tvůj talent, snaž se jej přesunout do úrovně silné 
stránky rozvojem schopností a odbornou znalost 
v určité oblasti.

Jsi nadaný v dialozích mezi vrstevníky a kolegy. 
Používej svůj talent k tomu, abys sumarizoval 
různé body během schůzky a vytvářel shodu mezi 
lidmi tím, že jim budeš pomáhat vidět to, co mají 
společného.

Jestliže tě baví psaní, přemýšlej o tom, zda bys mohl 
zveřejnit svoji práci. Jestliže tě těší veřejné proslovy, 
udělej prezentaci na profesionální konferenci. Tvůj 
talent ti pomůže vyjádřit tvé myšlenky a směřovat je 
ostatním. Těší tě sdílení tvých myšlenek s ostatními, 
takže si najdi cestu, která nejlépe podpoří tvoji 
zprávu, kterou chceš předat.

Staň se dobrovolníkem pro prezentování. Můžeš 
se stát známý jako někdo, kdo pomáhá lidem 
vyjadřovat jejich myšlenky při jejich cestě.

Tato osoba nemá žádný problém navázat konverzaci. Požádej ji, aby se účastnila společenských setkání, 
večeří nebo jiných událostí, kde můžeš získat zákazníky.

Dopřej si čas, aby sis vyslechl o jejím osobním životě a zkušenostech. Bude se těšit z toho, že ti může o sobě 
vyprávět, a že ty posloucháš. Váš vztah se tak zlepší.

Diskutuj o plánech ohledně společenských akcí vaší organizace s touto osobou. Ona má pravděpodobně 
dobré nápady, které tuto událost mohou zlepšit.



JAK SE PROJEVUJE STRATEGICKÝ: 

VIVIAN T., TELEVIZNÍ PRODUCENTKA 

Co tě dělá výjimečným?
Nemáš problém najít správná slova, abys vyjádřil své nápady. Uvolněně mluvíš o způsobech, 
jak udělat lidi a věci kompletnější, lepší nebo výjimečnější. Vzhledem k tvým silným stránkám jsi 
nápaditý, inovativní, originální a vynalézavý. 

Tvá mysl ti dovoluje jít za hranice běžného, zřejmého nebo samozřejmého. Uvažuješ nad 
představami o nejlepších způsobech, jakými lze dosáhnout cíle, zvýšit produktivitu nebo vyřešit 
problém. Nejdříve přemýšlíš nad možnostmi, poté zvolíš tu nejlepší strategii. 

Nemáš problém jednoduše vstoupit do dialogu mezi ostatní. Když máš nápad, ta správná slova, 
příběhy nebo příklady ti rychle přijdou na mysl. To, co do každé konverzace dáváš a co si z ní bereš, 
podněcuje tvé myšlení. 

Často získáváš výhodu tím, že zdůrazňuješ nevyvratitelné. To znamená, že tvé klíčové argumenty 
podporuješ fakty. Vítězství pro tebe znamená mít poslední slovo. Poháněn svým talentem si užíváš 
brainstorming, tj. techniku řešení problémů ve skupině, která zahrnuje spontánní přínos všech členů. 

Protože jsi získal speciální zkušenosti a dovednosti, můžeš navrhovat několik alternativních možností. 
Tvoje myšlení často slouží jako odrazový můstek pro představivost ostatních. Je to právě ten případ, 
kdy jsi vyzýván, abys přemýšlel nad budoucností. 

Instinktivně si všímáš, že správná slova ti přicházejí na mysl přesně tehdy, když potřebuješ. Tvůj talent 
na vyjadřování způsobuje, že ústní nebo písemná sdělení tvých myšlenek a pocitů jsou prosty 
námahy. Jiní těží z tvé schopnosti sdělovat informace, myšlenky nebo emoce pomocí slovníku, 
kterému mohou snadno rozumět. 

Otázky
1.) Jak moc se tato část tvého osobního výsledku a popisu na tebe hodí? 
2.) Kromě těchto osobních výsledků, co bys chtěl, aby ostatní lidé v tobě viděli?

Miluji logické problémy. Když jsem byla dítě, měla jsem ráda takové ty úlohy: „Jestliže A obsahuje B, 
 a B je rovno C, rovná se A C?“ I dnes stále sleduji, kam věci směřují. Myslím, že to ze mě dělá skvělého 
tazatele. Vím, že nic není náhoda. Každé znamení, každé slovo, každý tón hlasu má svoji důležitost. Takže 
se dívám na tyto stopy a hraji si s nimi ve své hlavě a sleduji, kam vedou. Pak plánuji své otázky, 
abych získala užitek z toho, co jsem ve své hlavě viděla.

STRATEGICKÝ
OSOBNÍ VÝSLEDEK



Práce s ostatními, kteří mají talent Strategický:

Tipy a doporučení

LIAM C., ŘEDITEL TOVÁRNY: 

Zdá se mi, že vždy vidím důsledky ještě dříve, než je vidí ostatní. Musím vždy ostatní nabádat: „Zvedněte 
oči, podívejte se na cestu shora. Pojďme si teď promluvit, kam směřujeme. Až tam příští rok opravdu 
dorazíme, nebudeme muset řešit žádné problémy.“ Mně se to zdá naprosto jasné, ale někteří lidé jsou 
příliš zaměření na aktuální okamžik, a vše, co dělají, je ovlivňováno jen přítomností.

Dopřej si dostatek času na hlubší přemýšlení 
o cílech, kterých chceš dosáhnout. Pamatuj si, 

že tento čas „múzy“ je nezbytný pro strategické 
myšlení.

Můžeš vidět důsledky situací dříve než ostatní. 
Využívej své výhody, že umíš naplánovat mnoho 

detailů.  Máš schopnost vidět, kam určitá událost 
povede, pokud na ni nejsi dostatečně připravený.

Najdi skupinku lidí, o které si myslíš, že dělá důležitou 
práci, a přispívej jim svým strategickým myšlením. Se 

svými nápady můžeš být jejich lídr.

Tvé strategické myšlení je nezbytné k udržení vize, 
namísto směřování k neuskutečnitelnému snu. 

Promysli si všechny cesty střetávající se na cestě 
mezi vizí a realitou. Moudrý způsob pohledu může 

odstranit překážky dříve, než se objeví.

Pravděpodobně předvídáš potenciální problémy 
daleko lépe než ostatní. Skrz tvé povědomí 

možného nebezpečí můžeš vidět negativa.  
Je nutné, abys v takovém případě sdílela svůj 

pohled s ostatními. Pokud se chceš vyhnout 
špatnému pochopení od ostatních, zvýrazňuj nejen 

budoucí překážky, ale také cesty k prevenci 
a překonávání překážek. Důvěřuj svému pohledu 

a používej jej, abys zajistila úspěch pro své úsilí.

Pomáhej ostatním porozumět tomu, že tvé 
strategické myšlení není nástroj ke znevažování 
jejich nápadů. Namísto toho je to pouze přirozená 
tendence zvážit všechna fakta a plány objektivně. 
Spíše než aby ses stala tím, kdo něco odmítá, pouze 
zkoumáš, zda jdeš správnou cestou. Tvůj talent ti 
umožní přemýšlet o pohledu ostatních, zatímco 
sleduješ svůj cíl.

Důvěřuj svému intuitivnímu pohledu tak moc, jak 
jen můžeš. Dokonce i tehdy, pokud jej nebudeš 
schopna racionálně vysvětlit. Tvá intuice je 
vytvořena mozkem, který instinktivně předvídá 
a projektuje. Buď si v těchto věcech jistá.

Dej se dohromady se silným talentem Akční. S touto 
osobou, která má potřebu akce, a s tvojí potřebou 
pro intuici můžete kout vaše úžasné partnerství.

Ujisti se, že jsi v první linii při začínání nových 
firemních iniciativ. Tvůj inovační přístup bude 
důležitý pro vznik odvážných rozhodnutí.

Vytvoř ze sebe známý zdroj pro konzultace s těmi, 
kdo jsou poraženi jen obyčejným problémem nebo 
překážkami. Přirozeně vidíš ty cesty, které ostatní 
nevidí. Jsi pak schopna je dovést k úspěchu.

Zahrnuj tuto osobu do plánování. Ptej se jí: „Jestliže se stane toto, co bychom měli očekávat?”

Vždy dávej této osobě dostatečný čas na přemýšlení, než se jí zeptáš na názor. Nebude pravděpodobně 
schopná vyslovit svůj názor, dokud si v hlavě nepřehraje různé alternativy.

Když budeš číst nebo uslyšíš o strategiích, se kterými se pracuje v oblasti, kterou se zabýváš, sdílej to s touto 
osobou. Bude to stimulovat její myšlení.



JAK SE PROJEVUJE TALENT RÁD PŘEMÝŠLÍ:

MARK B., SPISOVATEL 

Co tě dělá výjimečným?
Je pro tebe typické, že se naladíš na ostatní a zjistíš, co o tobě říkají a co si o tobě myslí. Plně si 
uvědomuješ, jak na tebe ostatní nahlížejí. Často se snažíš získat pozornost okolí a zapůsobit na něj. 

Vzhledem ke svým silným stránkám obvykle nacházíš nové způsoby, jak věci dělat. Lidé se na tebe 
obrací, když vytváří nápady. Přemýšlíš kreativně a vidíš možnosti. 

Máš tendenci odmítat tradiční přístupy řešení problémů. Věříš, že tě tvé pocity dovedou ke 
správnému řešení. Instinktivně vkládáš svoji energii do toho, čeho můžeš v následujících měsících, 
letech či desetiletích dosáhnout. 

Tvoje mysl stlouká nové a inovativní způsoby, jakými lze dojít k různým cílům. Pokud budeš nucen 
dodržovat předem stanovené procesy a tradiční metody, je velmi pravděpodobné, že začneš nudit 
a nepodáš dobrý výkon.  

Můžeš slyšet sám sebe říkat: „Ale kdybychom to udělali tímhle způsobem, bylo by to mnohem lepší.“ 
Díky své povaze jsi často původcem svěžích nápadů pro zbrusu nové kampaně, podnikatelské 
aktivity, iniciativy nebo speciální akce.  

Otázky
1.) Jak moc se tato část tvého osobního výsledku a popisu na tebe hodí? 
2.) Kromě těchto osobních výsledků, co bys chtěl, aby ostatní lidé v tobě viděli?

Můj mozek pracuje na základě hledání spojení mezi věcmi. Když jsem pátral v Louvru po obrazu Mona 
Lisy, nakoukl jsem za roh a byl jsem oslepen bleskem desítek foťáků, které se snažily zachytit tento obraz. 
Z nějakého důvodu jsem si uchoval tento obraz v paměti. 
Potom jsem zaznamenal cedulku ‘Zákaz fotografování’ a také jsem si uschoval tuto poznámku. Pomyslel 
jsem si, že je to velmi zvláštní, protože jsem četl, že fotografování s bleskem může obrazy zničit. 
Potom asi o šest měsíců později jsem četl, že Mona Lisa byla ukradena nejméně dvakrát v tomto století. 
A najednou jsem si spojil všechno dohromady. Jedno jediné vysvětlení pro tato fakta je, že skutečná 
Mona Lisa není vystavená v Louvru. Skutečná Mona Lisa byla ukradena a museum se bálo připustit jejich 
nedopatření, takže vystavilo falzifikát. 
Nevím, jestli je to pravda, ale je to jistě skvělý příběh.

RÁD PŘEMÝŠLÍ
OSOBNÍ VÝSLEDEK



Práce s ostatními, kteří mají talent Rád přemýšlí:

Tipy a doporučení

ANDREA H., INTERIÉROVÁ DESIGNÉRKA 

Mám takový druh myšlení, kde všechno musí sedět dohromady, nebo se začnu cítit velmi divně. Pro mě 
každý kus nábytku reprezentuje nějakou myšlenku. Myšlenka každého kusu nábytku je tak silná v mé 
mysli, že musí být vyslyšena. 
Pokud sedím v pokoji, kde jsou židle umístěny jen tak bez naplnění jejich abstraktní funkce (například jsou 
špatně umístěny, nebo jsou hodně blízko stolu), zjistím, že se v tu chvíli cítím fyzicky velmi nekomfortně. 
Později bych to nedokázala ani vypustit z hlavy. 
Dopadne to tak, že vstanu ve tři hodiny ráno a přemisťuji nábytek a přebarvuji stěny. Toto začalo, 
když jsem byla velmi malá, když mi bylo asi 7 let.

Rozvíjej si kariéru v takové oblasti, ve které tě budou 
platit za tvé nápady. Uvažuj například o marketingu, 

reklamě, žurnalistice, designu nebo rozvoji něčeho 
nového.

Máš tendence se brzy nudit, takže se snaž dělat 
různé malé změny jak ve své práci, tak i ve svém 

životě. Experimentuj. Hraj vnitřní hry sám se sebou. 
Tohle všechno tě bude stimulovat.

Dokonči své myšlenky a nápady ještě před tím, než 
je někomu začneš sdělovat. Ti, kteří nehýří tímto 

talentem, nejsou schopni tě doplňovat 
v zajímavých, ale neúplných nápadech, a můžou 

tvé myšlenky zapudit.

Ne všechny tvé nápady budou stejně praktické 
nebo použitelné. Nauč se své myšlenky doplňovat 

nebo najdi přítele, kterému naprosto důvěřuješ, 
a který by mohl ochránit tvé nápady a rozpoznat 

možné nástrahy.

Snaž se pochopit, co je palivem pro tvůj talent 
představivosti. Kdy přichází tvé nejlepší nápady? 

Kdy mluvíš s lidmi? Kdy čteš? Kdy jednoduše jenom 
posloucháš anebo pozoruješ? Udělej si poznámky 

o těchto okolnostech, které se zdají, že produkují tvé 
nejlepší nápady a osvěžují je.

Rozvrhni si čas na čtení, protože myšlenky 
a zkušenosti jiných se můžou stát tvým „syrovým“ 
materiálem pro nové nápady. Rozvrhni si čas na 
přemýšlení, protože přemýšlení tě nabíjí energií.

Jsi v souladu s výzkumem a rozvojem, vážíš si myšlení 
snílků a romantiků. Zkus trávit čas s vrstevníky, 
podněcujících fantazii, a přisedni si k jejich 
diskusním sezením. 

Dej se dohromady s lidmi, kteří mají silný analytický 
talent. Tyto osoby se tě budou dotazovat a upevní 
tvé myšlenky

Někdy se stane, že lidé ztratí zájem o tvé nápady, 
nemůžou totiž následovat tvůj abstraktní 
a konceptuální styl myšlení. Snaž se vytvořit své 
myšlenky pevnější kreslením obrázků, použitím 
analogie nebo metafor, nebo jednoduše vysvětli 
tvůj koncept krok po kroku.

Rozvíjej svou představivost shromažďováním znalostí. 
Studuj oblasti, které ještě neznáš. Aplikuj nápady 
i z vnějšku, a zapoj neslučitelné myšlenky, abys získal 
nějaké úplně nové.

Tato osoba má ráda sílu slov. Kdykoli tě napadne slovní kombinace, která perfektně zachycuje nápad  
nebo nějaký vzor, snaž se ji sdílet s tímto člověkem. Stimuluje to jeho myšlení.

Tato osoba bude jednoznačně schopná v designu, ale i v prodejních strategiích, marketingových kampaních, 
řešení zákaznického servisu nebo ve tvoření nových výrobků. Kdykoli je to možné, snaž se co nejvíce vytěžit z její 

schopnosti být kreativní.



„Jakmile se vám jednou podaří nalézt své poslání, celý svět ožije. Každé 
ráno se budete probouzet s nevyčerpatelnou zásobou energie 
a nadšení, všechny myšlenky soustředěné na svůj cíl. Nebudete mít čas 
na zbytečnosti, a proto nebudete plýtvat cennou silou své mysli zaměřené 
na nicotnosti. Přirozeně se oprostíte od zvyku dělat si starosti a stanete  
se mnohem produktivnějšími.“ 
(Viktor E. Frankl) 

Tomáši, 

někdy hledáme něco velkého, překvapivého co od základů změní náš život. 
Každý člověk je něčím originální, jedinečný. Každý má v sobě potenciál žít 
naplněný život a realizovat, co je v něm nejlepší. Všechno, co potřebujete pro 
naplnění svých snů už máte dávno v sobě.

Je-li Vaším „úkolem“ tvořit, hledat příležitosti, realizovat je a nacházet další 
a další, je to tak v nejlepším pořádku. Přeji Vám, aby Vás vše, co budete 
dělat bavilo, naplňovalo a dávalo smysl. Jsem rád, že jsem mohl být na chvíli 
součástí Vašeho Příběhu.

Rostislav Honus 
kouč



„Slovo je oděvem myšlenky.” 
(Démokritos z Abdér)

Slova mohou léčit, mohou i ublížit. Slova, která nás napadají, když popisujeme 
svůj život jsou důležitým poselstvím pro další generace. I když je zkušenost 
nepřenositelná, pomocí slov se osobní zážitky alespoň pokoušíme předat dál 
a zprostředkovat je druhým lidem. 
Vyprávíme pohádky či příběhy, ve kterých postavy znovu a znovu ožívají. 
Dokud je vyprávíme, jsou s námi. Naše děti pak příběhy předávají svým dětem. 
Přeji Vám, Tomáši, aby Váš příběh a Vaše životní zkušenost pokračovala tím 
způsobem, jak si opravdu přejete. Sdílejte s rodinou minulost, žijte přítomností 
a tvořte budoucnost.

S pozdravem
PhDr. Sylvie Navarová

terapeutka



Milý Tomáši,

muž se na prahu padesátky zamýšlí nad smyslem života i nad tím, co po sobě 
zanechá.

Moje kamarádka, režisérka, mi kdysi řekla, že si uvědomila, že má před sebou 
dvacet let života a musí si dobře rozmyslet, které filmy chce natočit, jestli jsou  
to přesně ty filmy, které by tady chtěla zanechat nebo jsou to jen nějaké filmy.

Velmi mě tím inspirovala a myslím, že když se každý z nás podívá na svůj film 
života, může si v tomto věku říct, jestli to je jeho film, nebo nikoliv. Je už zralý, 
zkušený a mnoho věcí ví.

Vy jste se v našem programu dozvěděl více o sobě, čekal jste na konkrétní rady  
a nakonec jste zjistil, že veškerou moudrost máte v sobě. Naší odborníci Vás jen 
mohli vést a podpořit.

Prožívala jsem to s Vámi, viděla Vaše úvahy a jsem ráda, že jste si uvědomil,  
že jste nejlepší jako obchodník, že chcete více žít a méně pracovat…Chcete 
dosáhnout uspokojení v práci i v životě a vidět v tom smysl.

Pokuste se vidět jasný obraz svého filmu života, neuhnout a točit ten správný 
film. Ten svůj, ne film někoho jiného. Pravděpodobně se celý život trošičku potýkáte 
se vztahy a to má dva důvody - první je, že vztahové věci nemáte v silných 
stránkách, což má výhodu, že jste mohl dobře obstát v náročných životních 
situacích. Druhý důvod může být předčasná smrt maminky, kdy se zastavil 
proud lásky a zůstal uvnitř Vás. To Vás mohlo limitovat ve vlastních vztazích. 
Na tom druhém můžete dobře zapracovat s psychologem a uvolnit to, co v sobě 
držíte, věnovat ten proud lásky rodině. Posílí Vás to,  zharmonizuje.

Těším se ze všech Vašich úspěchů i na to, co nás ještě čeká.

S úctou a láskou  
Jarka Timková



Recept na úspěch a štěstí

TOMÁŠ OVČÁČEK

Vaše silné stránky „Strategický” a „Zvídavý”, budou 
klíčové na cestě za vaším australským snem. Je to 
výborná kombinace pro vytváření nových projektů.

Využijte to, že umíte být  „Akční” a „Konstruktivní” 
při rozvíjení vztahů, které již máte i těch, které teprve 
vzniknou.

Jste “Komunikativní”,  což Vám poslouží při využití toho, 
co jste se již naučil, až budete naplňovat Vaše budoucí 
cíle.

Nový pohled na věc Vám pomůže najít mentor, který je 
sám schopen budovat hluboké vztahy

JAN MÜHLFEIT              DNE

1.

2.

3.

4.



Smysl života nemáme hledat ve svých úspěších,  
ale spíš v tom, čeho chceme dosáhnout. 

Chálil Džibrán



Je dvojí snění: snění prázdné 
a snivost, jež pobízí k práci, k realizaci.

Pisarev



Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě.  
A najít je jinde je nemožné.

Nicolas Chamfort





www.skrytypotencial.cz 
www.ceskatelevize.cz/skrytypotencial

Skrytý-potenciál


