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Úvod 

Medzi stimulom a odpoveďou je priestor. V tomto priestore je vaša sila 
zvoliť si svoju odpoveď. Vo vašej odpovedi leží váš rast a sloboda. 
Viktor Frankl  

Zámerom tohto portrétu je pomôcť vám lepšie sa spoznať a pochopiť svoje 
správanie. Tieto poznatky môžete využiť na to, aby ste vedeli efektívnejšie 
dosahovať ciele a zlepšili svoju komunikáciu s ostatnými. 

Základom tohto prístupu je dotazník, ktorý meria rôzne aspekty vášho 
správania. Portrét, založený na rokoch psychologického výskumu, vám 
ponúkne niektoré indikátory vášho vystupovnia, potvrdí vaše silné stránky a 
identifikuje správanie, ktorým sa občas prejavujete. Toto robí rozdiely 
medzi vašim správaním a vašou motiváciou. 

Nalaďte sa 

Najskôr veľmi dôležité základné pravidlo: toto je dôverná informácia. Mala 
by napomôcť vášmu rozvoju; podeľte sa s ňou s tými, ktorým dôverujete. 

Buďte otvorený spätnej väzbe v tomto portréte ‐ zámerom je pomôcť vám 
urobiť pozitívne zmeny. 

V portréte sa sústreďte sa na tie zistenia, o ktorých si myslíte, že by naozaj 
mohli pomôcť vášmu rozvoju. Pozerajte sa na to ako na príležitosť pracovať 
na svojom zlepšení. 

Keď budete čítať svoj portrét, je dôležité pamätať na to, že žiadna kvalita 
nie je dôležitejšia ako druhá. Každý váš aspekt sa môže ukázať ako kľúčová 
sila, závisiaca od toho, kedy a v akej situácii ste sa ocitli. Tento portrét nie 
je súdením toho, kto ste; je to jednoducho sprievodca vašim sebapoznaním, 
aby ste spoznali svoje silné stránky a možné oblasti vášho rozvoja v blízkej 
budúcnosti. 
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Ako používať štyri farebné archetypy 

Vaše štyri farebné archetypy: 

 

 
Svedomitá Modrá je vaša najviac používaná farba. Máte tendenciu byť veľmi 
seriózny keď  pracujete a je ťažké vyrušiť  vás od úlohy. Svoj čas si viete 
zorganizovať efektívne, aby ste zabezpečili splnenie termínov. Vašou druhou 
farebnou energiou je riadiaca Červená a nezaostáva veľmi za vašou prvou. 
Máte veľmi energický spôsob práce a rada povzbudzujete ľudí okolo seba aby 
držali krok s tempom, ktoré ste nastavili. Pri analýze problémov rada 
používate vašu logiku racionálnym spôsobom. Vaša tretia farba archetypu je 
podporujúca Zelená. Keďže poznáte hodnotu kompromisu, máte v skupine 
dôležité miesto vyjednávača. Radšej poskytujete podporu z úzadia, ako by 
ste mali byť stredobodom pozornosti. Inšpirujúca Žltá energia je najnižšia z 
vašich farebných energií.  

77%

Svedomitý archetyp

60%

Riadiaci archetyp

56%

Podporujúci archetyp

15%

Inšpirujúci archetyp
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Primárne využívate váš Modrý archetyp. 

Niekedy môžete používať príliš veľa Modrej:  

Niekedy môžete používať málo vašej Modrej: 

Viac o vašom Modrom archetype: 

Váš rezervovaný prístup vám veľmi pomáha pri nastavovaní cieľov a sústredení sa na dosiahnutie 
pozitívneho výsledku. Vaša potreba dôkladne si veci premyslieť skôr, než začnete konať takisto 
zaisťuje, že do akejkoľvek pracovnej situácie prinášate vhodný kontrolný element. Zabránite tak 
prehliadnutiu niektorých záležitostí. Vyhýbate sa veľkým emočným prejavom a zvyčajne 
ostávate pokojná aj keď  ste pod tlakom. Máte tendenciu skrývať  svoje emócie, čo môže 
znamenať, že pre iných ste ťažko čitateľná (v podstate zo seba vydávate veľmi málo!).  

Marketing, ste seriózne založený človek a v práci sa radšej nezapájate do ľahkovážnych aktivít. 
Pre vás práca predstavuje zadanie, ktoré má byť  splnené a chcete sa vyhnúť  takýmto 
bezstarostným rozptýleniam. Často si lámete hlavu nad tým, prečo niektorí z vašich kolegov 
pociťujú potrebu konať menej seriózne. 

Prinášate do svojej práce reflektívny a rozvážny prístup. Jedným z vašich darov je schopnosť 
všetky veci vedome zvažovať.  Najprv si premyslíte relevantné predošlé skúsenosti a potom ich 
využijete pri formovaní vašich rozhodnutí. 

 

Vaše kľúčové Modré silné stránky sú: 

Písanému slovu dôverujete viac ako hovorenému. 

Keď sa k niečomu zaviažete, vážne pracujete na tom, 
aby ste to splnili načas. 

Ste efektívna v individuálnej práci a uspokojuje vás 
to. 

 Je pre vás ťažké pochopiť ľudí, ktorí sa zaviažu k niečomu neurčitému. 

 Byť často v styku s veľkou skupinou vás môže vyčerpávať. 

 Niekedy veci prekomplikujete a ostatní to môžu vnímať  ako nedostatok praktického 
uvažovania. 

 Niekedy 'zaspíte na vavrínoch' a pokračujete v starých koľajách. 
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Váš druhý archetyp je Červená. 

Niekedy môžete používať príliš veľa Červenej:  

Niekedy môžete používať málo vašej Červenej: 

Viac o vašom Červenom archetype: 

Marketing, je pre vás potešením nadšene a cieľavedome pracovať na svojich cieľoch. Nie je pre 
vás nezvyčajné dať  si veľmi ambiciózne ciele, ktoré môžu byť  za hranicou toho, čo ostatní 
vnímajú ako pohodlne dosiahnuteľné. Avšak  vy  nemáte žiadny problém dosiahnuť  tento 
štandard, ktorý ste si sama nastavila. 

Keď  ste pod tlakom, zriedka máte problém s vytrvalosťou. Pravdepodobne budete súhlasiť  s 
Thomasom Edisonom, ktorý raz povedal : "Génius spočíva z 1% inšpirácie a z 99% potu. Nikdy 
som nič hodnotné nevytvoril náhodou a ani žiadny môj vynález nevznikol náhodou. Všetko vzniklo 
prácou." Veríte v tvrdú prácu, pri ktorej sa zapotíte a zrejme vám budú vadiť kolegovia, ktorí 
nemajú až takú silnú pracovnú morálku. 

Marketing, môžu vás poznať ako človeka, ktorý je ochotný iných podráždiť a dokonca aj urobiť 
kompromisy v kvalite, len aby sa stihol termín. V konečnom dôsledku, dokončenie práce a 
dosiahnutie vašich cieľov je pre vás veľmi dôležité a nestrpíte hlupákov. Máte naozaj málo času 
pre tých, ktorí nezdieľajú vaše ambície a zanietenie. 

 

Vaše kľúčové Červené silné stránky sú: 

Stanovujete si náročné ciele a aj ich dosahujete 

Rada používate svoje analytické schopnosti, aby ste 
podporili svoje argumenty 

 Máte tendenciu sústrediť sa na kontrolu všetkého v tíme 

 Vo svojej snahe držať sa časového plánu riskujete stratu kvality 

 Nerada prijímate výzvu na súťaž 

 Máte skôr tendenciu obísť sporný bod, ako sa ho priamo dotknúť 
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Váš tretí archetyp je Zelená. 

Niekedy môžete používať príliš veľa Zelenej:  

Niekedy môžete používať málo vašej Zelenej: 

Viac o vašom Zelenom archetype: 

Starostlivo si vyberáte, komu dávate svoju dôveru a ste si vedomá, že niektorí ľudia vám túto 
láskavosť neoplatia. Uvedomujete si však, že pre všetkých je dôležitejšie sledovať predovšetkým 
záujmy celého tímu a nie hnať sa za svojimi osobnými cieľmi. 

Keď  sa snažíte, viete byť  veľkorysá, čo sa týka uznania práce ostatných. To ľudia väčšinou 
prijímajú veľmi dobre; mali by ste na to pamätať  a pokračovať  v tom i počas každodenného 
pracovného zaťaženia. 

 

Vaše kľúčové Zelené silné stránky sú: 

Vážne pracujete na tvorbe harmonických vzťahov. 

Máte prirodzenú tendenciu vypočuť  si názory iných 
než poviete svoj názor. 

 Môže vám byť ťažké hovoriť o svojich vlastných úspechoch. 

 Je vám zaťažko otvárať sporné záležitosti a máte tendenciu vyhýbať sa konfliktom. 

 Nie vždy si užívate spoluprácu s inými. 

 Niekedy vás ostatní považujú za človeka, ktorý neberie do úvahy ich pocity a ktorému 
chýba súcit. 
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Archetyp, ktorý používate najmenej, je Žltá. 

Niekedy môžete používať príliš veľa Žltej:  

Niekedy môžete používať málo vašej Žltej: 

Viac o vašom Žltom archetype: 

Máte problém ľuďom okolo vás sprostredkovať  pozitívne pocity a necítite sa ako veľmi 
inšpiratívna osobnosť.  Nie ste líder, ktorý všetkých priťahuje; pokiaľ ide o vaše osobné pocity, 
ste skôr zdržanlivá.  

Keď  musíte pracovať  v rýchlom tempe a na aktívnom pracovisku, ľahko podľahnete stresu. 
Preferujete prácu v pokojnejšom tempe a v tichšom prostredí. Toto môže spôsobiť,  že sa 
budete správať samotársky a placho.  

Môže vám robiť ťažkosti presvedčiť ľudí okolo vás, aby sa zaviazali k uskutočňovaniu vašich 
nápadov a nasledovali vašu víziu. Dôvodom môže byť,  že svoje pocity nechávate skryté vo 
vnútri. Nadšenie je nákazlivé; ako ho pociťujete vy, budú ho pociťovať aj ostatní.  

 

Vaše kľúčové Žlté silné stránky sú: 

Nebojíte sa vyčnievať  z davu, naopak, rada pútate 
pozornosť. 

 Ak prejavujete nadšenie zo všetkého, môžete stratiť  požadovaný vplyv vtedy, keď  na 
ňom naozaj záleží. 

 Niekedy sa pozeráte tak ďaleko dopredu, že ignorujete súčasné problémy. 

 Spochybnenie zabehnutých postupov vás môže znepokojiť. 

 Niekedy sa snažíte interpretovať udalosti bez plného pochopenia situácie. 
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Doporučenia pre posilnenie vašich 4 archetypov 

Svedomitá Modrá 

Riadiaca Červená 

Podporujúca Zelená 

Inšpirujúca Žltá 

 Pamätajte, že niekedy je najjednoduchšie riešenie tým najlepším. 

 Buďte ochotná pracovať s preskúšanými a otestovanými metódami a vyhnite sa pokušeniu 
znovu objavovať objavené. 

 Snažte sa nebyť tak skromná ohľadom svojich výsledkov 

 Pokúste sa obhajovať svoje myšlienky aj vtedy, keď iní vznesú námietky 

 Buďte uznanlivejšia a oceňujte viac prínos a silné stránky iných. 

 Buďte ochotná vidieť  veci z perspektívy niekoho iného ‐ nájdite si, čo znamená 
'empatické načúvanie' a určite sa niečo naučíte. 

 Zvážte, či v meniacom sa svete je zaužívaný postup vždy tým vhodným prístupom. 

 Neobmedzujte možnosti, ktoré ponúkajú nové nápady ich okamžitým odsúdením alebo 
cenzúrou. 
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Doporučenia zmierniť vaše 4 farby 

Svedomitá Modrá 

Riadiaca Červená 

Podporujúca Zelená 

Inšpirujúca Žltá 

 Snažte sa dôverovať  iným ľuďom a ich nápadom aj keď  ešte nemáte dôkazy, že budú 
fungovať. 

 Svoj skepticizmus využite na povzbudenie zdravej diskusie, ale uvedomte si, kedy sa 
stiahnuť a dať priestor dobrým myšlienkam iných. 

 Keď hovoríte o ťažkých témach, berte do úvahy pocity iných 

 Snažte sa zmierniť vašu potrebu prikazovať zvýšením svojej citlivosti k potrebám iných 

 Pochopte, že nemôžete vždy každému vyhovieť ‐ buďte ochotná udržať  vašu prirodzenú 
empatiu v rovnováhe so smelosťou a 'chrbtovou kosťou'. 

 Snažte sa vyjadriť  svoje názory ‐ možno vás prekvapí, keď  zistíte, že iní ľudia majú 
podobné náhľady a sú vám vďační, že ste prehovorili. 

 Ak existuje jednoduché riešenie, ktoré spĺňa všetky vaše potreby, použite ho. 

 Nechať si veci prejsť hlavou je niekedy lepšie ako rýchlo konať.  Z dlhodobého hľadiska to 
ušetrí veľa času. 
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Vašich osem aspektov farebnej mandaly 

Marketing, na ďalšej strane je vaša farebná mandala, ktorá ukazuje 8 
aspektov vášho správania. 

Mandala (1) na nasledujúcej strane je farebné znázornenie, potrebné k 
pochopeniu kľúčových rozdielov medzi jednotlivcami. Môžete na nej vidieť 
svoje farebné skóre pre všetkých osem aspektov správania sa. 

 

1) Slovo 'mandala' znamená v Sanskrite 'kruh'. V rôznych kultúrach sa po stáročia používal 

symbol kruhu, často vo forme malieb, aby pomohol ľuďom odpovedať na otázku: 'Kto som?'. 

Známy švajčiarsky psychológ Carl Jung povedal: 'Viem, že  keď  som objavil mandalu ako 

vyjadrenie samého seba, zistil som, čo tvorí moju podstatu'. 
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Marketing Sample ‐ Vaša farebná mandala 
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Váš vnútorný Spark 

Keď  sa vášnivá diskusia zvrhne v agresívnu, pre dynamiku skupiny to môže mať  katastrofálne 
následky. Ste si plne vedomá ničivého potenciálu konfliktov a máte tendenciu použiť  svoj 
vrodený zmysel pre diplomaciu keď cítite, že sa polemika začína vymykať z rúk. 

Rada budujete harmonické vzťahy a často rozmýšľate, ako stavať  mosty medzi ľuďmi, ktorí 
spolu dobre nevychádzajú. Vaša prirodzená túžba pochopiť iných z vás robí ideálneho tímového 
hráča, nakoľko sa vždy snažíte dostať z každého člena tímu to najlepšie. Ste známa schopnosťou 
poskytnúť dobrý zákaznícky servis partnerom a klientom. 
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Váš vnútorný Spark 

Ste majstrom v efektívnom využívaní týchto zručností, aby ste zaistili, že pri rozhodovaní bol 
zohľadnený ľudský faktor. Pomáha vám to vyvážiť potrebu neochvejného stanoviska s pohľadom 
na svet cez ľudský objektív. 

Nemáte tendenciu riešiť problém v priamej konfrontácii, no často máte snahu naprávať vzťahy 
zo zákulisia. Kým niektorí si nemusia všimnúť  vaše úsilie, pozornejší  členovia vášho tímu to 
ocenia. Vaša túžba po harmónii sa môže prejavovať niekedy ako neochota povedať "nie", čo by 
mohlo viesť k preceneniu vašich možností. 

Považujú vás za človeka, ktorý svoje zodpovednosti berie veľmi vážne. Ste veľmi spoľahlivý 
človek; ostatní vedia, že  vždy stojíte za svojimi sľubmi. Zriedka meškáte a nemáte dobrú 
mienku o kolegoch, ktorí sami nezvládajú základnú presnosť. 

Nezaviažete sa k niečomu ľahko a pokiaľ to urobíte, očakávate, že vás budú brať vážne. Keď to 
vyžaduje váš čas, starostlivo sa rozhodujete, k čomu sa zaväzujete a vedome zvažujete, či 
požiadavku prijmete alebo ju ešte prediskutujete. Keď ste si istá, že sa tomu môžete venovať, 
urobíte všetko pre to, aby ste dodržali termín. Pevne stojíte za svojim záväzkom a vynaložíte 
všetku svoju sebadisciplínu, ktorú si splnenie požiadavky vyžaduje.  

Ako oddaná a snaživá zamestnankyňa beriete manažment svojho času veľmi vážne. Viete, že 
dobrý časový manažment je podstatný, aby ste si boli istá, že ste schopná splniť  požiadavku. 
Vážite si svoju povesť spoľahlivého človeka a cítite sa veľmi motivovaná udržať si ju. 

Máte tendenciu dostať  sa do sporu s tými, ktorí si radi nechávajú veci na poslednú chvíľu. 
Beriete to osobne a frustruje vás, ak vám niekto alebo niečo zabráni v splnení sľúbeného a to aj 
v prípadoch, keď je to niečo úplne mimo vašej kontroly. Vaša nevôľa porušiť záväzky môže byť 
niekedy problémom pretože, je natoľko silná, že sa dostávate do veľkého stresu, keď  sa náhle 
zmení záverečný termín alebo sa zmenia okolnosti. Zvyčajne sa to však nestáva, pretože v 
prvom rade sa snažíte využiť všetky príležitosti, aby ste minimalizovali riziko, že sa to stane.  
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Váš vnútorný Spark 

Komunikácia 

Rada dohliadate, aby sa počas diskusie prebralo všetko, čo bolo na programe. 

Radšej sa najprv zamyslíte a potom prehovoríte, pretože sa chcete podeliť  len o dobre 
sformulované a premyslené nápady. 

V diskusii delegujete a určujete ľuďom ich úlohy. Máte rada, ak majú všetci jasné úlohy, aby sa 
predišlo nejasnostiam. Zároveň vám to uľahčí zorientovať sa, s kým máte komunikovať. 

Štýl vedenia a práca s ostanými 

Na prvý dojem pôsobíte ako pomerne vážny človek, čo sa týka vášho spôsobu vedenia. Vaše 
pracovné prostredie je zdržanlivé a ľudia, s ktorými pracujete vedia, že uprednostňujete, keď si 
tím zachováva profesionálne vystupovanie. Keď  pracujete, prejavy svojich pocitov sa snažíte 
nechať pre seba, pretože viete, že existuje iné miesto a čas, kedy ich môžete prejaviť.  
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Mandala kvalít 

 

V dotazníku ste sa 'prihlásili' k mnohým kvalitám. Symbol  označuje top 5 najsilnejších kvalít. 

Sú tu aj ďalšie kvality, ku ktorým ste sa neprihlásili. Symbol  označuje 5 kvalít, ktoré ste 
označili ako najslabšie.
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Vaše silné stránky a možné slabé stránky 

Marketing, vaše prirodzene silné stránky sú: 

Tu sú niektoré z vašich možných slabých stránok: 

Niektoré odporúčané metódy rozvoja: 

 Ľudia vás vidia ako vyjednávača a často zisťujete, že robíte prostredníka v konfliktoch, 
ktoré nastanú na pracovisku. V týchto situáciách viete nájsť  strednú cestu a tak sa 
vyhnete nezdravým pocitom, ktoré by sa mohli vytvárať medzi kolegami. 

 Pracujete veľmi motivovaným spôsobom. Tlačíte tvrdo seba aj tých okolo vás do splnenia 
prísnych termínov. Robíte to, aby ste otestovali sam seba a dotlačili tím k najlepšiemu 
výsledku. 

 Svoje emócie máte pevne v rukách. Stane sa, že silne prežívate niečo ohľadne nejakej 
záležitosti, ale viete, že existuje to správne miesto a čas na prejavenie svojich pocitov. 
Radšej vyčkáte tú správnu chvíľu, aby ste o nich dali vedieť. 

 Keď  si niečo rozvážne premyslíte a potom dáte svoje slovo, že to urobíte, môže vás 
časový manažment úplne posadnúť.  Toto zameranie sa na splnenie cieľov môže viesť  k 
nerealistickým požiadavkám kladeným na vás, ako aj na tých, s ktorými pracujete. 

 Občas môže vaše nadšenie a pozitívna energia prevalcovať  vašich spolupracovníkov. 
Pamätajte, že niektorí z vašich kolegov očakávajú tlmenejší prístup. 

 Aj keď ste sa pevne zaviazali k dosiahnutiu stanoveného cieľa, mali by ste rátať s tým, že 
sa  môžu vyskytnúť  neočakávané udalosti. Keď  sú prekážky v splnení stanoveného 
termínu, mali by ste sa vyhnúť  nadmernej sebakritike. Radšej prijmite fakt, že ste 
urobili to najlepšie, čo ste mohli a to je všetko, čo od vás ktokoľvek môže vyžadovať. 

 Keď sa organizačné nariadenia stanú prekážkou pri plnení vašich cieľov, potrebujete ich 
obísť.  Niekedy je dôležitejšie veci urobiť,  než  sa obávať  prekročenia nejakej 
byrokratickej „Červenej pásky“. 
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Dva citáty pre vašu inšpiráciu 

Najdôležitejšia cesta, na ktorú sa v živote vydáte, je vyjsť v ústrety človeku. 
‐ Henry Boyle  

Stretnúť  sa s ľuďmi na pol ceste vyžaduje, aby sa obidve strany vydali na 
cestu, ale vy ste viac ako ochotná urobiť  ten prvý krok. Vyjednávanie a 
kompromis sú dve najdôležitejšie veci, ktoré ponúkate. Keby všetci 
odmietali dohodnúť  sa, spravilo by sa veľmi málo roboty. Súhlasíte s touto 
mienkou a ste zručná v zjednávaní pokojných rozhodnutí. 

Nie je to ten najsilnejší zo svojho druhu kto prežije, ani to nie je ten 
najinteligentnejší kto prežije. Je to ten, kto sa najlepšie prispôsobí zmene. 
‐ Charles Darwin 

Niekedy veci nejdú dobre a nezáleží na tom, ako dôkladne ste ich 
naplánovali. Vtedz sa musíte rozhodnúť,  či sa budete ďalej držať  starého a 
známeho alebo zmeníte spôsoby. Možno vám zmena nie je príjemná, ale ak 
budete lipnúť na svojich predstavách o chode vecí miesto toho, aby ste čelili 
súčasnej realite, riskujete, že zostanete pozadu. 
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Tri pohľady na to, kto ste 

Vaše tri osobnosti 

V nasledujúcich častiach sa ponoríme hlbšie do vašej osobnosti. Doteraz sme 
prezentovali informácie získané zo všetkých troch vašich osobností, aby sme 
vám poskytli celkový obraz o tom, kto ste. Teraz vás budeme skúmať 
detailnejšie. Väčšina ľudí pozná svoju Prirodzenú osobnosť  a Každodennú 
osobnosť.  Je to preto, že celkom ľahko dokážete rozpoznať svoju motiváciu 
a každodenné správanie. 

Je tu však tretia osobnosť,  vaša Prehnane prejavujúca sa osobnosť.  Táto 
osobnosť  sa prejavuje, keď  ste pod veľkým tlakom okolností a je viditeľná 
podľa toho, ako reagujete v kontakte s ľuďmi, keď  sa situácia stáva 
náročnejšou. 

Veríme, že vám poskytneme hlbšie pochopenie vašich osobností. Aby sme to 
dosiahli, rozdelíme ich na tri odlišné položky. To vám poskytne hlbšiu spätnú 
väzbu o tendenciách, ktoré sa odhalia a toho, či sú nejaké oblasti, ktoré 
môžete posilniť. 

 

Vaša Prirodzená osobnosť

Toto je vaše najprirodzenejšie ja

Táto osobnosť vás motivuje

Túto osobnosť nedovolíte vidieť každému 

Vaša Každodenná osobnosť

Takto sa zvyknete správať

Tento typ osobnosti naznačuje, ako vás môžu vnímať ostatní ľudia

Túto osobnosť  možno vedome používate, keď  sa chcete prispôsobiť 
svojmu pracovnému prostrediu.

Vaša Prehnane prejavujúca sa osobnosť 

Toto ste vy, keď ste v záťaži

Alebo ako reagujete na neočakávané situácie

Táto osobnosť sa môže prejaviť nevedome
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Pozície vašich troch osobností 

Vaše tri osobnosti v mandale 

Marketing, preferujete používanie aspektu Disciplinovaná farebnej energie Modrá 
prepojené s aspektom Introvertná a Orientovaná na ľudí. 

Marketing, najčastejšie používate aspekt Introvertná farebnej energie Modrá prepojené s 
aspektom Orientovaná na ľudí a Disciplinovaná. 

Marketing, keď sa objaví vaša Prehnane prejavujúva sa osobnosť,  je zrejmé, že používate 
viac aspekt Disciplinovaná farebná energia Modrá prepojené s aspektom Introvertná a 
Orientovaná na ľudí. 

Vaša Prirodzená osobnosť

Vaša Každodenná osobnosť

Vaša Prehnane prejavujúca 

sa osobnosť 
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Vaše tri osobnosti 

 

Vaša Prirodzená osobnosť

Marketing, preferujete používanie aspektu Disciplinovaná farebnej energie 
Modrá prepojené s aspektom Introvertná a Orientovaná na ľudí. 
Pri riešení konfliktov dávate prednosť rokovaniu a diplomacii. Rada sa vyhýbate 
priamemu (a potenciálne málo taktnému) prístupu a namiesto toho sa 
zameriavate na riešenia, ktoré vedú k dlhodobej zhode.Rada dodržíte svoje 
slovo. Plniť sľuby je pre vás dôležité. Predtým, ako na seba vezmete ďalšie 
záväzky, máte rada čas na premyslenie, ako tieto záväzky ovplyvnia vaše 
pracovné zaťaženie. 

Vaša Každodenná osobnosť

Marketing, najčastejšie používate aspekt Introvertná farebnej energie 
Modrá prepojené s aspektom Orientovaná na ľudí a Disciplinovaná. 
Nerada zostávate v pozadí v rámci organizácie. Ale ak aj nemáte možnosť byť 
na vplyvnej pozícii, viete dobre podporovať ľudí z ústrania. Nevyhľadávate 
pozície ovplyvňovania a preberania vedenia v skupine, ale sú situácie, kedy vás 
ľudia žiadajú o radu a nasmerovanie. Kvôli tomu ste si vyvinuli schopnosť 
efektívne viesť, ako aj príležitostne hovoriť viac ako za normálnych okolností. 

Vaša Prehnane prejavujúca sa osobnosť 

Marketing, keď sa objaví vaša Prehnane prejavujúva sa osobnosť, je 
zrejmé, že používate viac aspekt Disciplinovaná farebná energia Modrá 
prepojené s aspektom Introvertná a Orientovaná na ľudí. 
Nedávate veľmi často osobné prísľuby, že veci dokončíte, ale keď sa to stane, 
tak zvyčajne preto, že niekto na vás vyvinul veľký tlak. Vtedy sa môžete stať 
posadnutá dodržaním svojho slova až do tej miery, že ignorujete všetko 
ostatné. Ľudia vás zriedka považujú za prekypujúcu energiou a optimizmom, ale 
pod veľkým tlakom vás môže zachvátiť nadšenie. Ste schopná ignorovať realitu 
a skúšať všetko pozitívne prifarbiť a onálepkovať to postojom typu „všetko sa 
dá“. 
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Váš archetyp podľa osobností 

Prirodzená 

Každodenná 

Prehnane prejavujúca sa 

  

86% 

Svedomitý archetyp 

64% 

Podporujúci archetyp 

46% 

Riadiaci archetyp 

7% 

Inšpirujúci archetyp 

  

77% 

Svedomitý archetyp 

51% 

Podporujúci archetyp 

35% 

Riadiaci archetyp 

19% 

Inšpirujúci archetyp 

  

79% 

Svedomitý archetyp 

70% 

Podporujúci archetyp 

66% 

Riadiaci archetyp 

48% 

Inšpirujúci archetyp 
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Vaše Prirodzené kvality 

Percentuálny podiel naznačuje, kde sa podľa skóre nachádzate vzhľadom na všeobecnú pracovnú populáciu. 

Napríklad, skóre nad 50% vás umiestňuje do hornej polovice populácie. 

24 kvalít, ktoré tvoria Prirodzenú osobnosť 

13% 30%

99% 21%

66% 45%

5% 64%

6% 90%

63% 60%

38% 96%

22% 24%

13% 4%

46% 68%

61% 79%

3% 79%

Načúvajúca  
Najprv počúva a uprednostňuje 

osobné rozhovory 

Taktná  
Usiluje sa o súlad a je ochotná upraviť 

svoje stanovisko v konfliktných 

situáciách 

Spolupracujúca  
Tímová hráčka s prístupom výhra/výhra 

Empatická  
Vnímavá a v kontakte s pocitmi druhých 

ľudí 

Adaptabilná  
Pracuje s nadšením na náhle 

objavujúcich sa cieľoch  

Flexibilná  
Bezstarostná a neformálna 

Spontánna  
Robí rýchle rozhodnutia na základe 

vnútorného pocitu 

Abstraktne mysliaca  
Abstraktne mysliaca, komfortná s 

komplexnosťou a mnohoznačnosťou 

S predstavivosťou  
Zdroj nových a nekonvenčných 

myšlienok 

Inovatívna  
Víta zmenu a ochotne mení zabehnuté 

zvyklosti a postupy 

Spoločenská  
Priateľská a získavajúca energiu z 

interakcie a komunikácie s ostatnými 

Prejavujúca sa  
Nadšene vyjadruje a prejavuje svoje 

emócie 

Ovplyvňujúca
Chopí sa iniciatívy v skupine a je 

priťahovaná pozíciami autority  

Priama
Silne argumentuje a nemá problém 

s konfliktnými diskusiami 

Súťaživá
So silnou vôľou, zmýšľajúca 

spôsobom výhra/prehra 

Logická
Objektívny a racionálny prístup, 

dôsledne pracuje s príčinami 

Zameraná
Stanovuje ambiciózne ciele a 

usilovne pracuje na ich splnení 

Štruktúrovaná
Organizovaná a efektívna 

plánovačka 

Rozvážna
Disciplinovaná a plniaca záväzky 

Konkrétne mysliaca
Používa zdravý sedliacky rozum a 

realistický prístup 

Založená na 
dôkazoch

Zameraná na pozorovateľné fakty a 

pozorná k detailom 

Opatrná
Opatrná k zmene, radšej ostáva pri 

odskúšaných a otestovaných 

metódach 

Pozorujúca
V interakcii odťažitejšia a 

získavajúca energiu zo svojho 

vnútorného sveta 

Rezervovaná 
Vážna a zdržanlivá pri vyjadrovaní 

svojich pozitívnych emócií 
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Vaše Každodenné kvality 

Percentuálny podiel naznačuje, kde sa podľa skóre nachádzate vzhľadom na všeobecnú pracovnú populáciu. 

Napríklad, skóre nad 50% vás umiestňuje do hornej polovice populácie. 

24 kvalít, ktoré tvoria vašu Každodennú osobnosť 

96% 73%

87% 3%

31% 10%

52% 58%

26% 77%

7% 89%

10% 24%

44% 64%

32% 45%

27% 26%

41% 48%

45% 84%

Načúvajúca  
Najprv počúva a uprednostňuje 

osobné rozhovory 

Taktná  
Usiluje sa o súlad a je ochotná upraviť 

svoje stanovisko v konfliktných 

situáciách 

Spolupracujúca  
Tímová hráčka s prístupom výhra/výhra 

Empatická  
Vnímavá a v kontakte s pocitmi druhých 

ľudí 

Adaptabilná  
Pracuje s nadšením na náhle 

objavujúcich sa cieľoch  

Flexibilná  
Bezstarostná a neformálna 

Spontánna  
Robí rýchle rozhodnutia na základe 

vnútorného pocitu 

Abstraktne mysliaca  
Abstraktne mysliaca, komfortná s 

komplexnosťou a mnohoznačnosťou 

S predstavivosťou  
Zdroj nových a nekonvenčných 

myšlienok 

Inovatívna  
Víta zmenu a ochotne mení zabehnuté 

zvyklosti a postupy 

Spoločenská  
Priateľská a získavajúca energiu z 

interakcie a komunikácie s ostatnými 

Prejavujúca sa  
Nadšene vyjadruje a prejavuje svoje 

emócie 

Ovplyvňujúca
Chopí sa iniciatívy v skupine a je 

priťahovaná pozíciami autority  

Priama
Silne argumentuje a nemá problém 

s konfliktnými diskusiami 

Súťaživá
So silnou vôľou, zmýšľajúca 

spôsobom výhra/prehra 

Logická
Objektívny a racionálny prístup, 

dôsledne pracuje s príčinami 

Zameraná
Stanovuje ambiciózne ciele a 

usilovne pracuje na ich splnení 

Štruktúrovaná
Organizovaná a efektívna 

plánovačka 

Rozvážna
Disciplinovaná a plniaca záväzky 

Konkrétne mysliaca
Používa zdravý sedliacky rozum a 

realistický prístup 

Založená na 
dôkazoch

Zameraná na pozorovateľné fakty a 

pozorná k detailom 

Opatrná
Opatrná k zmene, radšej ostáva pri 

odskúšaných a otestovaných 

metódach 

Pozorujúca
V interakcii odťažitejšia a 

získavajúca energiu zo svojho 

vnútorného sveta 

Rezervovaná 
Vážna a zdržanlivá pri vyjadrovaní 

svojich pozitívnych emócií 
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Vaše Prehnane prejavujúce sa kvality  

Percentuálny podiel naznačuje, kde sa podľa skóre nachádzate vzhľadom na všeobecnú pracovnú populáciu. 

Napríklad, skóre nad 50% vás umiestňuje do hornej polovice populácie. 

24 kvalít, ktoré tvoria vašu Prehnane prejavujúcu sa osobnosť 

58% 88%

82% 58%

88% 37%

55% 65%

18% 87%

25% 64%

62% 94%

62% 10%

66% 64%

10% 70%

23% 88%

89% 84%

Počúvajúca až Pasívna 

Taktná až Vyhýbavá 

Spolupracujúca až 
Posadnutá 
spoluprácou 

Empatická až 
Emocionálna 

Adaptabilná až 
Nezameraná 

Flexibilná až 
Chaotická 

Spontánna až 
Impulzívna 

Abstraktne mysliaca 
až Nerealistická 

S predstavivosťou až 
Fantastka 

Inovatívna až Rebelka 

Spoločenská až Nevie 
byť sama 

Prejavujúca sa až 
Expresívna 

Ovplyvňujúca až 
Kontrolujúca 

Priama až Konfliktná 

Súťaživá až Výhra za 
každú cenu 

Logická až Prísne 
logická 

Zameraná až 
Fixovaná na cieľ 

Štruktúrovaná až 
Posadnutá 

plánovaním 

Rozvážna až Váhavá 

Praktická až Zúžene 
vidiaca 

Založená na 
dôkazoch až Stratená 

v detailoch 

Opatrná až 
Rezistentná k zmene 

Pozorujúca až 
Samotárska 

Rezervovaná až 
Nečitateľná 
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Vašich 24 kvalít detailne 

 
Načúvajúca 

 
 

 

    Prirodzená
    Každodenná
    Prehnane prejavujúca sa

 
13% 
96% 
58%

 
 

 

 
30% 
73% 
88%

Ovplyvňujúca
Prirodzená 
Každodenná 
Prehnane prejavujúca sa 

    
    
    

Taktná 
 

 
 

    Prirodzená
    Každodenná
    Prehnane prejavujúca sa

 
99% 
87% 
82%

 
 

 

 
21% 
3% 
58%

Priama
Prirodzená 
Každodenná 
Prehnane prejavujúca sa 

    
    
    

Spolupracujúca 
 

 
 

    Prirodzená
    Každodenná
    Prehnane prejavujúca sa

 
66% 
31% 
88%

 
 

 

 
45% 
10% 
37%

Súťaživá
Prirodzená 
Každodenná 
Prehnane prejavujúca sa 

    
    
    

Empatická 
 

 
 

    Prirodzená
    Každodenná
    Prehnane prejavujúca sa

 
5% 
52% 
55%

 
 

 

 
64% 
58% 
65%

Logická
Prirodzená 
Každodenná 
Prehnane prejavujúca sa 

    
    
    

Adaptabilná 
 

 
 

    Prirodzená
    Každodenná
    Prehnane prejavujúca sa

 
6% 
26% 
18%

 
 

 

 
90% 
77% 
87%

Zameraná
Prirodzená 
Každodenná 
Prehnane prejavujúca sa 

    
    
    

Flexibilná 
 

 
 

    Prirodzená
    Každodenná
    Prehnane prejavujúca sa

 
63% 
7% 
25%

 
 

 

 
60% 
89% 
64%

Štruktúrovaná
Prirodzená 
Každodenná 
Prehnane prejavujúca sa 

    
    
    

Spontánna 
 

 
 

    Prirodzená
    Každodenná
    Prehnane prejavujúca sa

 
38% 
10% 
62%

 
 

 

 
96% 
24% 
94%

Rozvážna
Prirodzená 
Každodenná 
Prehnane prejavujúca sa 

    
    
    

Abstraktne mysliaca 
 

 
 

    Prirodzená
    Každodenná
    Prehnane prejavujúca sa

 
22% 
44% 
62%

 
 

 

 
24% 
64% 
10%

Konkrétne mysliaca
Prirodzená 
Každodenná 
Prehnane prejavujúca sa 

    
    
    

S predstavivosťou 
 

 
 

    Prirodzená
    Každodenná
    Prehnane prejavujúca sa

 
13% 
32% 
66%

 
 

 

 
4% 
45% 
64%

Založená na dôkazoch
Prirodzená 
Každodenná 
Prehnane prejavujúca sa 

    
    
    

Inovatívna 
 

 
 

    Prirodzená
    Každodenná
    Prehnane prejavujúca sa

 
46% 
27% 
10%

 
 

 

 
68% 
26% 
70%

Opatrná
Prirodzená 
Každodenná 
Prehnane prejavujúca sa 

    
    
    

Spoločenská 
 

 
 

    Prirodzená
    Každodenná
    Prehnane prejavujúca sa

 
61% 
41% 
23%

 
 

 

 
79% 
48% 
88%

Pozorujúca
Prirodzená 
Každodenná 
Prehnane prejavujúca sa 

    
    
    

Prejavujúca sa 
 

 
 

    Prirodzená
    Každodenná
    Prehnane prejavujúca sa

 
3% 
45% 
89%

 
 
 

 
79% 
84% 
84%

Rezervovaná 
Prirodzená 
Každodenná 
Prehnane prejavujúca sa 

    
    
    

100% 0% 100%
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Hodnota rôznorodosti 

Rozpoznanie vášho psychologického protikladu 

Marketing, každý raz stretol človeka, ktorého osobnosť je jeho úplným protikladom... 

Pravdepodobne si budete vedieť  spomenúť  na chvíle alebo situácie, kedy ste sa v práci stretli s 
ľuďmi, ktorí sa vám zdali absolútne odlišní svojim spôsobom myslenia a práce. Títo ľudia mali 
pravdepodobne veľmi odlišné osobnostné skóre ako vy. Pozrite sa na mandaly a porovnajte vašu 
vlastnú s mandalou vášho psychologického protikladu. 

Bez ohľadu na to, kto ste, je mnoho výhod a nevýhod, ktoré môžete získať  z práce so svojím 
psychologickým protikladom. Jednou z hlavných predností práce s niekým, kto je vám tak nepodobný 
je, že si vzájomne dopĺňate svoje slabé stránky. Pozitíva veľmi pomôžu vášmu protikladu jednať  s 
jeho 'slepými miestami' a naopak. Pokiaľ  vaša komunikácia zostane dobrá a uistíte sa, že s i  nič 
nevysvetľujete nesprávne, môžete mať  veľmi efektívny pracovný vzťah, nakoľko bude veľmi málo 
problémov, ktoré by aspoň jeden z vás nevedel zvládnuť.  

Je tiež možné, že pri práci so svojím protikladom sa stretnete s istými ťažkosťami. Môžete ich vnímať 
ako odpoveď na všetky svoje problémy a príliš veľa od neho očakávať. Vy sa snažte sa zlepšovať svoje 
slabšie vlastnosti. Takisto by ste mali napomáhať svojmu psychologickému protikladu viac pracovať na 
jeho vlastných 'slepých miestach'. Ďalší problém, ktorý sa často vyskytuje, je narušenie komunikácie; 
nakoľko rozmýšľate veľmi odlišne, myšlienky môžu ľahko zostať nepochopené.  

So svojím psychologickým protikladom by ste mohli dobre spolupracovať  pre to, že kým vy máte 
problém udržať  si otvorené perspektívy vo svojich cieľoch, váš  protiklad vám môže pomôcť  riešiť 
neočakávané okolnostii a začleniť ich do konečného cieľa. Na druhej strane, vy a váš protiklad by ste 
mohli naraziť  na problémy, lebo vy rada vyhľadávate kompromis a rovnováhu, kým váš  protiklad by 
pravdepodobne volil menej obozretný prístup a mohol by sa javiť ako necitlivý.  

Vaša osobnosť: Osobnosť psychologického protikladu: 
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Práca s vaším protikladom 

 
Čo je dobré na spolupráci s vaším protikladom: 

Niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť: 

Pár návrhov, ako budovať váš pracovný vzťah: 

 Keď  vás niečo trápi, váš  protiklad vám môže pomôcť  otvoriť  sa a 
vyriešiť to čo najrýchlejšie. Bez tohto priameho prístupu vo vás môžu 
nevyslovené záležitosti ďalej zostať a vrieť. Váš protiklad vždy najviac 
ocení, keď s ním jednáte priamo. 

 Ťažko sa vám pracuje v dynamickom, meniacom sa prostredí, ale váš 
protiklad je v tom veľmi zručný. Môže vám pomôcť  za behu 
prispôsobovať vaše plány, aby ste sa nemuseli vracať ku plánovaciemu 
harmonogramu. 

 Váš  protiklad je veľmi dobrý v tom, že vás udržuje motivovanú a 
pozitívne naladenú ohľadne vašich schopností dosahovať  ciele. Bez 
tohto povzbudenia môže byť  pre vás náročné zostať  optimistickou, 
keď čelíte prekážkam. 

 Vaša túžba plniť  dohodnuté ciele môže vás a váš  protiklad dostať  do 
nerealistického časového stresu. Môže nastať  situácia, že nebude 
súhlasiť s vašimi prioritami, keď príde na to, že má prijať záväzok. 

 Zatiaľ čo vy rada konverzujete rýchlo a aktívne, pre váš protiklad toto 
môže byť  veľmi iritujúce, nakoľko verí, že obsah sa lepšie odovzdáva 
menej energickým štýlom. 

 V porovnaní s vami váš  protiklad preferuje flexibilné ciele. Ak si 
môžete svoje aktivity zariadiť  inak a vziať  do úvahy neočakávané 
okolnosti, ocení vašu flexibilitu. 

 Nesnažte sa svojím optimistickým a pozitívne nabitým komunikačným 
štýlom imponovať  vášmu psychologickému protikladu. Nebude na to 
dobre odpovedať a môže sa uzavrieť a prestať reagovať. 

28 

Osobný portrét Marketing Sample ‐ facilitátor Nikola Sedlackova 

©2018 Lumina Learning 



Rozpoznanie podobností v ostatných 

Rozpoznanie vášho zrkadlového obrazu 

Niekedy je vaše najväčšie slepé miesto v zrkadle... 

Možno si inštinktívne uvedomujete, keď pracujete s ľuďmi, ktorí majú opačné vlastnosti ako vy. 
Pretože sú tak nepodobné tým vašim, je jednoduchšie ich rozpoznať,  nakoľko nachádzate 
nezrovnalosti v spôsoboch vašej spolupráce. Avšak, ešte obtiažnejšie môže byť  rozpoznať 
problémy pri práci s niekým, kto je vám veľmi podobný.  

Existujú klady a zápory takéhoto pracovného vzťahu. Keď  pracujete s niekým, kto pracuje 
podobným štýlom ako vy, môže to byť  veľmi úspešné. Vaše silné stránky sa skĺbia a obaja si 
intuitívne rozumiete v tom, ako o veciach uvažujete. Dokážete vyriešiť  problémy skôr, ako 
vyvstanú prispôsobením sa preferenciám vášho kolegu skôr, ako by ich vyjadril a naopak.  

Príkladom, ako môžete spolu veľmi ľahko pracovať je, že ste obaja schopní nájsť kompromisy. 
Preto dokážete predísť  zbytočným konfliktom a udržiavať  medzi sebou harmóniu. Na druhej 
strane, je tu príklad, ako vy a váš zrkadlový obraz môžete mať problémy so spoločnou prácou. 
Môžete byť vnímaní ako pár 'suchárov' kvôli čomu môže byť pre vás ťažké začleniť sa do skupiny 
menej rezervovaných ľudí.

Toto je vaša osobnosť...

  Svedomitý archetyp

77%

  Riadiaci archetyp

60%

  Podporujúci archetyp

56%

  Inšpirujúci archetyp

15%
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Práca s vaším zrkadlovým obrazom 

 
Čo je dobré na práci s vaším zrkadlovým obrazom: 

Niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť: 

Pár nápadov, ako budovať váš pracovný vzťah: 

 Ľudia vidia vás a váš  zrkadlový obraz ako zručných v upokojovaní 
konfliktov a znížení negatívnych dôsledkov. Než všetkých opäť spojíte 
a rozanalyzujete situáciu v otvorenej diskusii, každý viete pracovať s 
jednou stranou sporu. 

 Ani jeden z vás nedáva svoje emócie impulzívne najavo. Znamená to, 
že sa na vás môžu spoľahnúť,  čo sa týka profesionálneho prístupu a 
obyčajne zostanete pokojní, nech sa okolo vás deje čokoľvek. 

 Čo sa týka stanovovanie cieľov, ste vo svojich plánoch obaja extrémne 
ambiciózni. Snažíte sa tlačiť jeden druhého ďalej a ďalej. Môže to byť 
mimoriadne produktívne a poskytovať  tak skvelý príklad zápalu a 
cieľavedomosti. 

 Obaja si robíte veľké starosti kvôli časovému manažmentu. Niekedy 
pre vás môže byť náročné udržať priority súbežne, ale je to potrebné. 
Obidvaja prikladáte veľký význam plneniu svojich záväzkov. 

 Obaja ste veľmi pozitívni a aktívni ľudia a ak ani jeden z vás nezníži 
d á v k u  s v o j e j  e n e r g i e ,  m ôžete  tým 'preva lcovať'  svojich 
rezervovanejších kolegov. 

 Niekedy najlepším ponaučením zo spoločnej chyby je uvedomenie si, 
že ste pre to urobili všetko. Netrápte sa tým, čo ste neurobili. 

 Niekedy môžete vy a váš  zrkadlový obraz prehnať svoj entuziazmus. 
Riskujete tým, že znepokojíte vašich kolegov, ktorí nevedia, ako 
reagovať na obrovské množstvo vašej pozitívnej energie. 
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Vaše komunikačné preferencie 

 
Akú komunikáciu preferujete s ostatnými: 

 
Akým spôsobom majú ostatní komunikovať s vami: 

 Svoje názory si radšej nechávate pre seba a než  sa s nimi podelíte, 
počúvate ostatných, pretože sa nechcete nikoho dotknúť. 

 Preferujete písomný prejav, pretože máte pocit, že dokumentácia 
zmierňuje možnosť nedorozumenia. 

 V rozhovore uprednostňujte koncentráciu len na projekt, ktorý sa 
snažíte dokončiť. Nemáte rada rozptyľovanie a odvádzanie od témy. 

 Keď  sa hovorí o zodpovednosti a podobných témach, zvyknete sa 
správať veľmi seriózne. 

 Oceňujete otvorenosť ľudí v komunikácii s vami, pretože to je spôsob, 
akým komunikujete aj vy. Máte pocit, že pracovať  dobre a 
garantovať úspech dokážete len pri úplnej otvorenosti. 

 Oceňujete, ak vás ľudia berú vážne a zároveň vám umožňujú reagovať 
a odpovedať v takom čase, ktorý vám vyhovuje. 

 V skupinovej diskusii máte rada, keď ľudia dávajú najavo nadšenie a 
odhodlanie. Ceníte si tých, ktorí majú užitočné návrhy, ako napríklad 
návrhy na zefektívnenie procesu. 

 Páči  sa vám, keď  iní  ľudia pri plnení svojich záväzkov prejavujú 
rovnakú mieru zodpovednosti, ako vy. Prácu s takýmito ľuďmi 
považujete za nenáročnú a produktívnu. 
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Čo vás môže iritovať v komunikácii ostatných: 

 
Návrhy na zlepšenie vašej komunikácie s ostatnými: 

 Nemáte rada, keď  sa  ľudia zameriavajú len na ciele a zabúdajú na 
potreby členov tímu. Pre vás sú pocity tímu dôležité rovnako, ako ako 
samotné ciele. 

 Hnevá vás, keď ľudia neberú do úvahy dôležité fakty, či  už  údaje, 
alebo názory. Máte pocit, že každý by mal mať  v rozhovore priestor 
na vyjadrenie a každá informácia by mala byť náležite zvážená. 

 Obťažuje vás, keď  vás ľudia zahŕňajú návrhmi a nápadmi. Môže vám 
to prekážať  pri dodržiavaní termínov a brzdiť  vo  vami  želanej 
efektivite práce. 

 Máte rada zodpovedné dodržiavanie času a miesta stretnutí. Iritujú 
vás ľudia, ktorí k manažmentu času pristupujú flexibilne. 

 Nedovoľte, aby si ľudia mýlili váš rozvážnejší prístup s nerozhodnosťou. 
Uistite sa, že ste im dostatočne vysvetlili svoju potrebu pouvažovať, 
kým urobíte rozhodnutie. 

 Nie každý si praje byť  vytiahnutý zo svojej ulity. Niektorí ľudia 
najlepšie komunikujú vtedy, keď  im necháte čas, aby si usporiadali 
myšlienky a vyjadrili sa pokojnejším spôsobom. Buďte citlivá k ich 
štýlu komunikácie, keďže z dlhodobého hľadiska to prospeje celému 
tímu. 

 Niekedy je najlepšie nechať  veci vyvíjať.  Akceptujte, že kým vy by 
ste uprednostnili definitívny cieľ  a plán, vaše pracovné prostredie 
môže vyžadovať  viac flexibilný mód. Uvedomte si, čo môže upevniť 
váš  cieľ  a  buďte pripravený sústrediť  sa, keď  sa urobia kľúčové 
rozhodnutia. 

 Niekedy musíte povedať  veci, ktoré nie sú populárne. Pred 
prezentáciou ťažkých správ sa dobre sa pripravte a porozmýšľajte o 
pravdepodobných reakciách vašich poslucháčo v .  Čokoľv e k  však 
zmeníte, je dôležité, aby vaše posolstvo zostalo zrozumiteľné. 
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Ako vytvoriť vysokovýkonný tím 

 
Pár spôsobov, ako efektívne budovať vysokovýkonné tímy: 

Niekedy to môžete so svojimi silnými stránkami preháňať: 

 Myslíte na potreby každého člena tímu a pozorne volíte slová a skutky, 
aby ste sa vyhli urážkam a nedorozumeniam. 

 Máte povesť človeka, ktorý urobí všetko, čo je potrebné na splnenie 
úlohy. To pridáva tímu silnú dôveru, že budú schopní dosiahnuť svoje 
ciele. 

 Dobre sa vám darí zostať  zameranou na aktuálne úlohy. Skupina 
potrebuje túto zručnosť,  najmä ak sú okolo vás niektorí schopní 
odvádzať diskusiu inými smermi. 

 Vaše organizačné schopnosti môžu byť pre tím mimoriadne užitočné v 
každom štádiu projektu. Pomáhajú zadeliť,  kto bude čo robiť  a 
naplánovať,  k edy  a  kde .  Vaše  z r učnosti pomáhajú dodržiavať 
pravidelnosť stretnutí a monitorovanie plánu. 

 Nesplnené záväzky vás znepokojujú. Žiaľ, sú situácie, kedy nie možné 
úplne všetko splniť. 

 Váš  výrazný prejav môže byť  prisilný pre tichších členov tímu, čo 
spôsobí, že budú váhať pri prezentovaní hodnotných návrhov. 

 Pokiaľ budete riadiť  všetko, môžete skončiť  tak, že nik z ostatných 
nebude mať pocit spolupatričnosti ani zodpovednosti. 

 Vaša samostatnosť  a sebestačnosť  môže znamenať,  že sa nesnažíte 
spoznať  svojich kolegov na osobnej úrovni. Preto možno nebudete 
pracovať tak efektívne, ako by ste pracovala s ostatnými. 
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Niektoré slepé miesta, na ktoré môžete naraziť pri práci v tíme: 

Niektoré odporúčania na zlepšenie vašej tímovej práce: 

 Niekedy sa vyhýbate riešeniu nedostatočne vykonanej práce, nakoľko 
nechcete hádku.  Vyhýbaním sa konf l iktu umožňujete, aby 
nedostatočný výkon pokračoval. 

 Vaša potreba kontrolovať  zameranosť  tímu môže zabrániť  použitiu 
nových alebo tvorivých riešení. 

 Niekedy sa v rozhovoroch s inými vyhýbate humoru, aj keď  trocha 
ľahkej srdečnosti by pomohlo. 

 Vaša nižšia schopnosť  robiť  rýchle rozhodnutia môže spôsobiť,  že pri 
práci s inými sa vaše príspevky stratia. 

 Potrebujete sa naučiť  pracovať  s nejednoznačnosťou iných. Nastanú 
situácie, keď  sa nebudete môcť  venovať  všetkým vstupom a bude 
potrebné sa sústrediť na oblasti, ktoré viete zadefinovať. 

 Poznajte svojich poslucháčov a rešpektujte potreby svojich tímových 
spolupracovníkov. Je rovnako dôležité vypočuť si názory iných, ako ich 
povzbudzovať, aby si oni vypočuli ten váš. 

 Keď  delegujete, buďte asertívna. Vysvetlite, prečo je ten‐ktorý tým 
najvhodnejší pre danú prácu. Snažte sa rozdeľovať  prácu dôsledne 
podľa času, ktorý majú ľudia rezervovaný pre tím. 

 V každom prípade sa snažte diskutovať o záležitostiach a konceptoch. 
Potom vytvorte plán, ako s nimi jednať  a uistite sa, že plán bude 
použitý. 
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