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Úvod

Mezi podnětem a odpovědí je prostor. V tomto prostoru je vaše síla zvolit si
svou odpověď. Ve vaší odpovědi spočívá váš růst a svoboda. 

 Viktor Frankl

Záměrem toho portrétu je pomoci vám lépe se poznat a pochopit své
chování. Tyto poznatky pak můžete využít k  tomu, abyste se naučil
efektivněji dosahovat svých cílů a vylepšil komunikaci s ostatními.

Základem tohoto přístupu je dotazník, který měří různé aspekty vašeho
chování. Tento portrét, vycházející z dlouholetého psychologického výzkumu,
vám poskytne některé ukazatele vašeho vystupování, potvrdí vaše silné
stránky (i jak to s  nimi občas přeháníte), a identifikuje aspekty chování,
které ukazujete jen zřídka. Rozliší také vaše chování a vaši motivaci.

Nalaďte se

Nejprve velmi důležité základní pravidlo: toto jsou naprosto důvěrné
informace, které mají napomoci vašemu seberozvoji. Doporučujeme však,
abyste zvážil možnost sdílet je s těmi, kterým důvěřujete.

Buďte otevřený zpětné vazbě v tomto portrétu – je určena k tomu, aby vám
pomohla dosáhnout pozitivních změn.

V portrétu se soustřeďte na ta zjištění, o kterých si myslíte, že by vám
opravdu mohla pomoci v  rozvoji. Vnímejte to jako příležitost pracovat na
svém vlastním zlepšení.

Až si budete číst svůj portrét, je potřeba pamatovat na to, že žádná kvalita
není důležitější než jiná. Každý aspekt se může ukázat jako rozhodující silná
stránka v  závislosti na tom, v  jaké situaci jste se ocitl. Tento portrét
neposuzuje, kdo jste; je to jednoduše průvodce vaším sebepoznáním, který
vám má pomoci identifikovat vaše silné stránky a možné oblasti rozvoje
v blízké budoucnosti.
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Jak používat čtyři barevné archetypy

Vaše čtyři barevné archetypy:

 

Využívání Řídící Červené barvy je u vás na prvním místě. Máte velmi
energický přístup k práci a rád povzbuzujete ostatní, aby drželi krok s
tempem, které jste nastavil. Jste racionální člověk a svoji červenou energii
často využíváte k objektivnímu zhodnocení situace. Také využíváte poměrně
hodně Svědomité Modré energie. Druzí uznávají váš smysl pro detail a
důležitost, kterou přikládáte přesnosti. Dodržujete své sliby a dohody. Vaše
slovo je závazek, který jen zřídkakdy porušíte. Vaše třetí barva archetypu je
Podporující Zelená. Raději se vyhýbáte konfrontaci a hledáte kompromisy,
abyste udržel soulad v  rámci skupiny. Dobře si poradíte s byrokratickými
překážkami, abyste mohl pokročit v práci. Svoji čtvrtou barevnou energii,
Inspirující Žlutou, příliš nevyužíváte. Máte rád příležitosti k poznání nových
přátel. Používáte konečné termíny jako výzvu k akci na poslední chvíli.
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Primárně využíváte svůj Červený archetyp

Vaše klíčové Červené silné stránky jsou:

Stanovujete si náročné cíle, a pak jich i dosahujete

Dokážete být objektivním a racionálním "hlasem
rozumu"

Držíte se svých názorů a nebojíte se konfliktu

Někdy můžete používat příliš mnoho Červené:

Máte tendence fixovat se na kontrolu všeho v týmu

Můžete být velmi neúprosný

Někdy můžete používat málo své Červené:

Při vyplnění dotazníku jste neuvedl, že byste používal málo Červené energie

Více o vašem Červeném archetypu:

Ján, velmi vás těší nadšeně a cílevědomě pracovat na dosažení svých cílů. Není pro vás
neobvyklé nastavovat si velmi ambiciózní cíle, které mohou být daleko za hranicí toho, co
ostatní považují za pohodlně dosažitelné. Vy ale nemáte problém dosáhnout vysokého
standardu, který jste si nastavil.

Jste-li pod tlakem, jen zřídkakdy máte problém s vytrvalostí. Pravděpodobně budete souhlasit
s  Thomasem Edisonem (vynálezcem žárovky), který kdysi řekl: „Génius spočívá v jednom
procentu inspirace a 99 procentech potu. – Nikdy jsem nic hodnotného nevytvořil náhodou, ani
žádný z  mých vynálezů nevznikl náhodou. Vznikly díky tvrdé práci.“ Věříte v pot a dřinu a
pravděpodobně vás budou iritovat všichni kolegové, kteří nemají příliš silnou pracovní morálku.

Ján, můžete být známý jako člověk, který je ochoten pár lidí rozčílit a dokonce i slevit z kvality,
jen aby byl splněn termín. V konečném důsledku je pro vás dokončení práce a dosažení vašich
cílů velmi důležité a nestrpíte kolem sebe hlupáky. Máte velmi málo času pro ty, co nesdílejí
vaše ambice a zápal pro věc.
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Váš druhý archetyp je Modrá

Vaše klíčové Modré silné stránky jsou:

Uspokojují vás opakující se úkoly, které vyžadují
vysokou úroveň přesnosti

Věříte, že je důležité dodržovat časový rozvrh, a
organizaci vlastního času berete velmi vážně

Snažíte se zachovávat ve věcech jednoduchost a
vyhýbat komplikovaným záležitostem

Někdy můžete používat příliš mnoho Modré:

Těžko chápete lidi, kteří se zavážou k něčemu neurčitému

V dodržování pravidel a postupů můžete být příliš zkostnatělý

Někdy můžete používat málo své Modré:

Vaši strukturovanější přátelé si mohou myslet, že nejste dostatečně organizovaný

Druzí vás mohou považovat za chaotického, pokud jde o vaše pracovní metody

Více o vašem Modrém archetypu:

Ján, jste známý jako člověk, který rád pracuje s  fakty a solidními důkazy. Cítil byste velmi
nepříjemně, kdybyste byl nucen udělat rychlé rozhodnutí bez náležité pečlivosti a
shromažďování informací. V terminologii  Lumina Learning rádi používáme k popsání tohoto
přístupu termín „založený na důkazech“ (termín byl zpopularizován farmaceutickým průmyslem
jako „evidence-based medicine“).

Máte v  povaze otestovat vlastní porozumění věci obrovským množstvím důkazů. Není
pravděpodobné, že byste uvěřil „dobrým nápadům“ nebo dokonce „odůvodněné logice“
ostatních, pokud je nepodpoří náležitými důkazy. Často sám zjišťujete, že vynakládáte mnohem
více energie na shromažďování informací než mnozí vaši kolegové.

Když potřebujete vyřešit složitý problém, vždy chcete začít otázkami „Kde se nacházíme teď?“ a
„Jaká jsou fakta?“ Jste člověk, který začíná s  fakty a daty, a na nich pak staví racionální
argumenty.
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Váš třetí archetyp je Zelená

Vaše klíčové Zelené silné stránky jsou:

Usilovně pracujete na vytváření harmonických vztahů

Nemáte rád formální postupy a cítíte, že vám stojí v
cestě k úspěchu

Umíte si udržet emoce na uzdě

Někdy můžete používat příliš mnoho Zelené:

Je pro vás těžké otevřít kontroverzní záležitosti a máte tendenci vyhýbat se konfliktům

Vaše starost o pocity jiných lidí může zastřít vaši schopnost udělat racionální rozhodnutí

Někdy můžete používat málo své Zelené:

Ne vždy si užíváte spolupráci s druhými

Někdy vás ostatní považují za člověka, který nebere v úvahu jejich pocity a kterému
chybí soucit

Více o vašem Zeleném archetypu:

Jste znám svými diplomatickými dovednostmi a schopností urovnat potenciální konflikty ještě
dříve, než k nim dojde. Tyto dovednosti pramení z vaší vnitřní touhy po míru a harmonii ve všech
vašich vztazích. Pokud se lidé kolem vás začnou hádat, váš vnitřní hlas vám bude říkat:
„Nehádej se – pojďme dál!“ Tato vrozená touha vyhovět a pomoci ostatním z vás dělá ideálního
týmového hráče.

Jste oddaný týmům, ve kterých pracujete, a poskytujete vynikající služby zákazníkům a/nebo
partnerům. Tato vaše touha být druhým k službám může znamenat, že neumíte říct „ne“.
V  minulosti vás to mohlo dostat do potíží, protože to vedlo k  přehnaným závazkům a
zbytečnému tlaku na vás i na ostatní kolegy.
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Archetyp, který používáte nejméně, je Žlutá

Vaše klíčové Žluté silné stránky jsou:

Vždy máte čím přispět do konverzace

Rád přemýšlíte za pochodu

Váš vynalézavý přístup dokáže zachytit příležitosti,
kterých si jiní nevšimnou

Někdy můžete používat příliš mnoho Žluté:

Pokud jste nadšený úplně ze všeho, můžete ztratit potřebný vliv ve chvíli, kdy na tom
opravdu záleží

Občas překřikujete své kolegy

Někdy můžete používat málo své Žluté:

Někdy se snažíte interpretovat události bez pochopení situace

Cítíte se ohrožen nápady, které by narušily vaši rutinu

Více o vašem Žlutém archetypu:

Nedělá vám potíže seznamovat se s novými lidmi; považují vás za přátelského a vřelého člověka.
Hovořit s lidmi vám vlastně přijde velmi jednoduché a dodává vám to energii. Jste ve svém
živlu, když můžete sdílet informace o sobě, a jste rád, když vám to druzí oplácejí.

Rád ovlivňujete lidi tím, že s  nimi mluvíte, a umíte být poměrně přesvědčivý. Nejspíš vás těší
neformálně pomáhat druhým a víte, že vám tuto službu pravděpodobně oplatí někdy
v budoucnu. Může se ale stát, že váš družný přístup nebyl přijat pozitivně někým, kdo má spíše
tišší a rezervovaný styl.

Ve skupině máte sklony být hovorný. Vlastně pokud někdo odpovídá na vaši otázku moc pomalu,
máte dar dokončit větu za něj. Je proto třeba, abyste se pokusil zapojit svoji schopnost
naslouchat. Váš přirozený přístup je přemýšlet nahlas, což může frustrovat některé
introvertnější lidi (kteří si všechno vždy nejprve promýšlejí).
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Doporučení, jak posílit vaše 4 archetypy

Řídící Červená

Na základě toho, jak jste vyplnil dotazník, se nezdá, že by bylo potřeba více používat váš
Červený archetyp

Svědomitá Modrá

Vytvořte si efektivní dokumentační systém, který vám sedne a pomůže vám se lépe
zorganizovat

Věnujete-li více času plánování, z dlouhodobého hlediska ušetříte čas

Podporující Zelená

Buďte uznalejší a více oceňujte přínosy a silné stránky druhých

Buďte ochoten nahlížet na věci z  pohledu někoho jiného – zkuste si zadat do
internetového vyhledávače „empatické naslouchání“ a uvidíte, co se můžete naučit

Inspirující Žlutá

Neomezujte možnosti, které vám přinášejí nové nápady, jejich okamžitým odsouzením či
cenzurou

Když hledáte řešení, vyzkoušejte nějaký nový přístup
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Doporučení, jak zmírnit vaše 4 archetypy

Řídící Červená

Vyvažte vyprávění o vlastním úspěchu oceněním úspěchu jiných

Snažte se najít rovnováhu mezi dodací lhůtou a kvalitou výsledného produktu

Svědomitá Modrá

Využívejte svůj skepticismus k povzbuzení zdravé diskuse, ale uvědomte si, kdy je čas
ustoupit a dát prostor dobrým myšlenkám druhých lidí

Přijměte fakt, že nečekané události mohou narušit i ty nejlepší plány, a dejte ostatním
vědět, že jste v takových chvílích ochoten být flexibilní

Podporující Zelená

Neskrývejte své zásluhy - buďte ochoten stát si za svým dílem práce, kterým jste do
týmu přispěl

Pochopte, že se nemůžete vždy všem zavděčit – snažte se vyvážit svou přirozenou empatii
trochou odvahy a odhodlání

Inspirující Žlutá

Vaši touhu hovořit využijte k tomu, abyste zapojil ostatní

Budujte týmovou energii zapojením i tišších členů týmu
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Vašich osm aspektů barevné mandaly

Ján, na další straně je Vaše barevná mandala, která ukazuje osm aspektů
vašeho chování.

Mandala (1) na další straně je barevné znázornění, které je potřebné k
pochopení klíčových rozdílů mezi jednotlivci. Můžete na ni vidět své barevné
skóre pro všech osm aspektů chování.

Slovo „mandala“ pochází ze  sanskrtu a znamená „kruh“. V  mnoha kulturách se po staletí
využívala symbolika kruhu, často prostřednictvím obrazů a maleb, aby lidem pomohla
zodpovědět otázku „Kdo jsem?" Slavný švýcarský psycholog Carl Jung řekl: „"Když jsem objevil
mandalu jako způsob sebevyjádření, hned jsem věděl, že jsem našel podstatu věci.“
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Ján Vzor - Vaše barevná mandala

 Lumina Splash

 

Bring your Splash to life, simply scan the code on the back cover with the Lumina Splash app!
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.luminalearning.splash
https://itunes.apple.com/us/app/lumina-splash/id952353274?ls=1&mt=8
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https://splash.luminalearning.com/r6dsDk08JPKTRwe0V55SJA**/69hG_Fq4wJD1irASOz4cpBRqwR9qEzq6bniqy1RduY-RW-Rj9sVtXNmxVUMvZnUtFCPCtstA7lhC_bTseg8pkNJVHATNN1S7yr6pBgbMnGjosI_1jwNK-QLrFQQ3peDEj3Fjf8tNaGBa5u1kxKbX7iwR2GR1YvgDgQYD5da3cQ2uac7_4u2h6f26IejIq1MQrVYgLiKYMxl7rc921c5KXuRfVgrrVr3YrA0Y2qCbf7GrpVDG6t9LNuRFvQidDzVr4CXr8O9D-am-4qD-rJsFp4bb5fnbbsrd1CYbTgYOe5VdoeixWM3UGMtipAnqa033ENXVNBklzzUIH6ZegN5841aM27rbUWs1FB4M7Tjsfco*/ABhTBrUg1OG6gHV3sUMl7tr98aU_2k3a4Mr9_0fDgJ_7trxrBxIojA1ycPeeellyARQtUW4v_-mtn28nmdC0kVvjZZy6Z_NmjynBkti5xcEIBQ3M75fhlqnSP6D-o5eL8rNs5WVKIPMNWK9DC05sCpeKkGNyaXCDxOrNs-WgBsfgNNcIsgE42PpFG2wzlx4weh6ehj5k_NSEyrYkJpLUjZFUj8tYl_ot20jDEu86kH1MXSMsAMnOUNoZ195kdK7wwwYkpbArZXbVNuo-9hHLp87gYf2FN2fj_KynMP2jGGZDnFDxVRJVxb5Haap0ysF4kTwhyORBMLs0XahwQ-ywBA**


Váš vnitřní Spark

Jste považován za člověka, který bere své povinnosti velmi vážně. Jste velmi spolehlivý a ostatní
vědí, že vždy dodržíte své slovo. Pouze ve výjimečných případech se opozdíte a nemáte dobré
mínění o kolezích, kteří sami nezvládají základní dochvilnost.

Není pro vás snadné k něčemu se zavázat, a když už to uděláte, očekáváte, že to druzí budou
brát vážně. Pokud někdo požádá o váš čas, pečlivě zvážíte, k  čemu se zavazujete, a vědomě
zvažujete, zda požadavek přijmout, nebo ho ještě prodiskutovat. Pokud jste si jistý, že se mu
můžete věnovat, uděláte absolutně vše pro to, abyste stihl termín. Pevně stojíte za tím, k čemu
jste se zavázal, a využijete všechnu svou disciplínu, které bude potřeba ke splnění požadavku.
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Váš vnitřní Spark

Jako obětavý a pilný pracovník berete organizaci svého času vážně. Víte, že dobrá organizace
času je základ pro to, abyste si byl jist, že jste schopen splnit požadavky. Vážíte si své pověsti
spolehlivého člověka a jste vysoce motivován k tomu si ji udržet.

Máte tendenci dostávat se do sporů s těmi, kteří si rádi nechávají věci na poslední chvíli. Pokud
vám někdo či něco zabrání ve splnění slibu, frustruje vás to a berete si to osobně, a to i v
případě, že je to naprosto mimo vaši kontrolu. Vaše silná nechuť porušovat závazky vám může
způsobovat problémy, protože se dostáváte do velkého stresu, když se náhle posune termín nebo
se změní okolnosti. Obvykle k tomu ale nedochází, protože se všemi možnými prostředky snažíte
minimalizovat riziko, že by se to mohlo stát.

Vaše schopnost být tvrdý a nekompromisní může být často užitečná, když řešíte náročné situace.
Tam, kde druzí váhají, vy víte, kdy je nezbytné jít k jádru věci a zaručit rychlé jednání. To je
velmi důležité, protože existuje mnoho situací, kdy je váhavost stejně nebezpečná jako
nečinnost.

Když čelíte výzvě, jste velmi dobře schopen zaujmout tvrdý a nekompromisní postoj. Často jste
přímočarý, někdy hájíte svoji pozici silou a neuznáváte jiný pohled na věc. Nedržíte se zpátky
ani nepřizpůsobujete své chování, abyste se vyhnul konfliktu.

Některé konflikty vnímáte jako dobrou věc, protože víte, že mohou pročistit vzduch a otevřít
témata, o kterých se předtím nemluvilo. Myslíte si, že veškeré výhrady, které má skupina
ohledně postupu, je lépe vynést na světlo, než je potlačit a nechat je "kvasit". Neodpouštíte
snadno lidem, kteří vás zklamali, a pokud vás někdo rozzlobí, rozhodně mu to dáte najevo. Jste
si dobře vědom rizika, které vznikne, když se lidem říká, co chtějí slyšet, jen aby měli radost.

Kolegové, kteří preferují vstřícný přístup, mohou někdy považovat vaše chování za agresivní a
mocenské. To, co vy považujete za přímé a k věci, mohou jiní vnímat jako nepřátelské.
Zpravidla nemíváte v úmyslu vyvolat konflikt a tajně si přejete, aby ostatní opláceli vaše přímé
způsoby stejnou upřímností. Někdy si přejete rychlejší způsob, jak odkomunikovat plán bez
příkras a zbytečných konverzací.
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Váš vnitřní Spark

Komunikace

Řečí svého těla a gesty vyjadřujete důležité postoje.

Do diskuze přispějete až po zanalyzování situace. Než se o své stanovisko podělíte, dobře jej
zvážíte.

V  rámci diskuze delegujete a určujete lidem úkoly. Máte rád, když mají všichni jasně určené
role, aby se předešlo nejasnostem. Díky tomu také snáze víte, na koho se obrátit.

Styl vedení a práce s lidmi

Jakožto vedoucí kladete velký důraz na skupinovou harmonii. Snažíte se vyhnout konfliktu a v
případě, že by mohl nastat, uděláte, co bude ve vašich silách, abyste udržel mír. Vaši
spolupracovníci vědí, že pro vás má velkou hodnotu kamarádství, což může tým často spojit.
Jste celkem smířlivý člověk, což může lidi inspirovat k tomu, aby spolu s vámi pracovali
usilovněji, protože si váží důvěry, kterou jim dáváte.
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Mandala kvalit

 

V dotazníku jste se "přihlásil" k mnohým kvalitám. Symbol  označuje vašich top 5.
 Jsou tu i další kvality, ke kterým jste se nepřihlásil. Symbol  označuje vašich 5 nejslabších.
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Vaše silné stránky a potenciální slabé stránky

Ján, vaše přirozené silné stránky jsou:

Máte skvělý cit pro detail a umíte jej dobře využít. Jste velmi důkladný a jen máloco
unikne vaší pozornosti.

Pracujete energicky a s vervou. Sebe i svůj tým ženete k plnění striktních termínů. Děláte
to proto, abyste sám sebe otestoval a abyste ze svého týmu dostal to nejlepší.

Je pro vás velmi důležité, aby vás ostatní lidé vnímali jako důvěryhodného. Myslíte si, že
důvěra je cenná věc, a nechcete riskovat její ztrátu tím, že byste neplnil své sliby.

Zde jsou některé z vašich možných slabých stránek:

Když po pečlivé úvaze dáte své slovo, že něco uděláte, můžete se stát až posedlým
organizováním času. Toto zaměření na splnění cílů může vést k  nerealistickým
požadavkům kladeným jak na sebe, tak i na ty, se kterými pracujete.

Riskujete, že se ve své snaze uspokojit všechny strany se nakonec nezavděčíte nikomu,
ani sám sobě. Snahou najít kompromis v každé situaci riskujete, že budete zklamaný.

Některé doporučené metody rozvoje:

Jestliže výsledkem vašich původních plánů je to, že nejste schopen zvládat tlaky z
nečekaných problémů, pak potřebujete najít alternativní cesty k  dosažení svých cílů.
Pokud jsou vaše cíle nerealistické, přijměte to jako fakt a posuňte se směrem k těm
dosažitelnějším.

Chopte se příležitosti podpořit změnu, když vidíte, že je potřebná. Žádný systém není
dokonalý a vždy je možné něco vylepšit, takže hledejte způsoby, jak zlepšit ten, ve
kterém právě jste.
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Dva citáty pro inspiraci

Byl důvěryhodný … Proto ho lidé následovali. - Dennis McNally

Uvědomujete si, jak důležité je být důvěryhodný, a rád spatřujete tuto
kvalitu sám u sebe. Víte, že když dáte své slovo a zavážete se něčemu, také
to uděláte a splníte. Víte, že lidé si toho váží, protože to znamená, že
mohou věřit vaší čestnosti a obětavosti. Když si lidé navzájem věří, pracují
efektivněji a jednotlivé části rozsáhlého týmu se pak semknou okolo
důvěryhodného vůdce.

Není to ten nejsilnější svého druhu, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější,
ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit změně. - Charles Darwin

Někdy se věci nedaří, bez ohledu na to, jak pečlivě jste je naplánoval. Tehdy
se musíte rozhodnout, zda se nadále držet starého a známého, nebo zda
změnit způsob, jak věci děláte. Změna vám možná není příjemná, ale pokud
budete lpět na tom, jak by se věci měly dít, místo abyste čelil realitě,
riskujete, že zůstanete pozadu.
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Tři pohledy na to, kdo jste

Vaše tři osobnosti

V  následujících částech se ponoříme hlouběji do vaší osobnosti. Až dosud
jsme si ukazovali informace vycházející ze všech tří vašich osobností, abyste
získal celkový obraz o tom, kdo jste. Nyní vás budeme zkoumat detailněji.
Většina lidí si uvědomuje svoji přirozenou osobnost i svoji každodenní
osobnost. Je to proto, že celkem snadno dokážeme rozpoznat svou motivaci
a každodenní chování.

Je tu však i třetí osobnost, a to vaše přehnaná osobnost. Tato osobnost se
projevuje, když jste pod velkým tlakem okolností, a pozná se podle způsobu,
jakým reagujete v kontaktu s lidmi, když se situace stává náročnější.

Rádi bychom vám poskytli hlubší pochopení vašich osobností. Abychom toho
docílili, rozdělíme je do tří různých položek. To vám dá hlubokou zpětnou
vazbu o tom, jaké se u vás ukázaly tendence a zda existují nějaké oblasti,
které můžete posílit.

 

Vaše přirozená osobnost

Toto je vaše nejpřirozenější já

Tato osobnost vás motivuje

Tuto osobnost neukazujete každému

Vaše každodenní osobnost

Takto jste zvyklý se chovat

Tento typ osobnosti naznačuje, jak vás mohou vnímat ostatní lidé.

Tuto osobnost možná vědomě používáte, když se chcete přizpůsobit
svému pracovnímu prostředí

Vaše přehnaná osobnost

Toto jste vy, když jste ve stresu

Nebo jak reagujete na neočekávané situace

Tato osobnost se může projevovat nevědomě
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Pozice vašich třech osobností

Vaše tři osobnosti v Lumina mandale

Ján, dáváte přednost používání aspektu Nohama na zemi barevné energie Zelená
propojené s s aspektem Introvertní a Orientovaný na výsledek

Ján, nejčastěji používáte aspekt Nohama na zemi barevné energie Modrá propojené s
aspektem Disciplinovaný a Extrovertní.

Ján, když se projeví vaše Přehnaná osobnost, můžete si všimnout, že více využíváte aspekt
Disciplinovaný barevné energie Červená propojené s energií Extrovertní a Orientovaný na
lidi.

Vaše přirozená osobnost

Vaše každodenní osobnost

Vaše přehnaná osobnost
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Vaše tři osobnosti

 

Vaše přirozená osobnost

Ján, dáváte přednost používání aspektu Nohama na zemi barevné energie
Zelená propojené s s aspektem Introvertní a Orientovaný na výsledek 

 Rád trávíte čas ve skupině lidí, které už delší dobu znáte. Těší vás vědomí, že
vazby, které s nimi máte, se nějaký čas budovaly, a že těmto lidem dobře
rozumíte.Rád si nejprve projdete fakta, a až potom děláte závěry. Také si rád
zažijete věci na vlastní kůži a až potom je posuzujete. Podání věcí z druhé ruky
anebo intelektuální dohady mají pro vás jen malou váhu, nejsou-li podloženy
empirickou zkušeností.

Vaše každodenní osobnost

Ján, nejčastěji používáte aspekt Nohama na zemi barevné energie Modrá
propojené s aspektem Disciplinovaný a Extrovertní.

 Je pro vás skutečně obtížné zaujmout k záležitostem uvolněný postoj. Vaše
pracovní prostředí může nicméně vyžadovat ležérnější přístup. Navíc tím
můžete jen získat, protože budete pod menším stresem a s nečekanými
problémy se dokážete vyrovnat uvolněněji. Ne vždy vám věci vyhovují tak, jak
jsou. Nicméně často zjišťujete, že je lepší pracovat se současným stavem, než
plýtvat časem na hledání způsobů, jak ho obejít. I když to nemusí být vaše
osobní preference, ostatní vás vnímají jako tradičního člověka, který je
poměrně odolný vůči změnám.

Vaše přehnaná osobnost

Ján, když se projeví vaše Přehnaná osobnost, můžete si všimnout, že více
využíváte aspekt Disciplinovaný barevné energie Červená propojené s
energií Extrovertní a Orientovaný na lidi.

 Obvykle netoužíte po řízení týmu. Když však máte pocit, že věci nejdou dobře,
často zasáhnete a převezmete kontrolu nad celým procesem. Pokud dovolíte,
aby se vám tato potřeba kontroly vymkla z rukou, pravděpodobně všechno
ještě více zpomalíte, protože se snažíte o nerealistický mikromanagement. Jen
málo lidí by ve vás vidělo obhájce metodických postupů krok za krokem. Ale
když máte několik dodacích termínů těsně za sebou, můžete se stát až posedlý
striktním dodržováním časových harmonogramů.
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Váš archetyp podle osobností

Přirozená

Každodenní

Přehnaná

91%

Podporující archetyp

86%

Svědomitý archetyp

76%

Řídící archetyp

62%

Inspirující archetyp

91%

Svědomitý archetyp

87%

Řídící archetyp

72%

Podporující archetyp

62%

Inspirující archetyp

72%

Řídící archetyp

44%

Svědomitý archetyp

39%

Podporující archetyp

35%

Inspirující archetyp
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Vaše přirozené kvality

24 kvalit, které tvoří přirozenou osobnost

Procenta ukazují, kde se podle skóre nacházíte vzhledem ke všeobecné pracující populaci. Například skóre nad 50 %
vás umísťuje do horní poloviny populace.

30% 48%

79% 84%

66% 45%

34% 91%

37% 90%

38% 1%

79% 84%

22% 70%

58% 91%

46% 48%

80% 98%

27% 50%

Naslouchající
Nejprve naslouchá a upřednostňuje
osobní rozhovory

Taktní
Usiluje o soulad a je ochoten upravit
své stanovisko v konfliktních situacích

Spolupracující
Týmový hráč s oboustranně výhodným
přístupem

Empatický
Vnímavý a napojený na pocity
druhých lidí

Adaptabilní
S nadšením pracuje na nově vzniklých
cílech

Flexibilní
Bezstarostný a neformální

Spontánní
Činí rychlá rozhodnutí na základě
vnitřních pocitů

Abstraktně myslící
Abstraktně myslící, nemá problém s
komplexností a mnohoznačností

S představivostí
Zdroj nových a nekonvenčních
myšlenek

Inovativní
Vítá změnu a ochotně mění zaběhnuté
zvyklosti a postupy

Společenský
Přátelský, čerpá energii v interakci s
ostatními

Projevující se
Nadšeně projevuje pozitivní emoce

Ovlivňující
Chopí se iniciativy ve skupině a

přitahují ho pozice autority

Přímý
Silně argumentuje a nemá problém

s konfliktními diskusemi

Soutěživý
Se silnou vůlí a s jednostranně

výhodným přístupem

Logický
Objektivní a racionální přístup,

důsledně pracuje s příčinami

Zaměřený
Stanovuje ambiciózní cíle a

usilovně pracuje na jejich splnění

Strukturovaný
Organizovaný a efektivní plánovač

Rozvážný
Disciplinovaný a plnící závazky

Konkrétně myslící
Používá realistický přístup a zdravý

selský rozum

Založený na
důkazech

Zaměřený na pozorovatelná fakta a
všímavý k detailům

Opatrný
Brání se změně, raději setrvává u

vyzkoušených a otestovaných
metod

Pozorující
Odtažitější a získávající energii ze

svého vnitřního světa

Rezervovaný
Vážný a zdrženlivý ve vyjadřování

svých pozitivních emocí
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Vaše každodenní kvality

24 kvalit, které tvoří vaši každodenní osobnost

Procenta ukazují, kde se podle skóre nacházíte vzhledem ke všeobecné pracující populaci. Například skóre nad 50 %
vás umísťuje do horní poloviny populace.

79% 51%

68% 50%

31% 74%

23% 58%

9% 94%

87% 39%

46% 85%

70% 64%

59% 92%

10% 83%

63% 26%

70% 68%

Naslouchající
Nejprve naslouchá a upřednostňuje
osobní rozhovory

Taktní
Usiluje o soulad a je ochoten upravit
své stanovisko v konfliktních situacích

Spolupracující
Týmový hráč s oboustranně výhodným
přístupem

Empatický
Vnímavý a napojený na pocity
druhých lidí

Adaptabilní
S nadšením pracuje na nově vzniklých
cílech

Flexibilní
Bezstarostný a neformální

Spontánní
Činí rychlá rozhodnutí na základě
vnitřních pocitů

Abstraktně myslící
Abstraktně myslící, nemá problém s
komplexností a mnohoznačností

S představivostí
Zdroj nových a nekonvenčních
myšlenek

Inovativní
Vítá změnu a ochotně mění zaběhnuté
zvyklosti a postupy

Společenský
Přátelský, čerpá energii v interakci s
ostatními

Projevující se
Nadšeně projevuje pozitivní emoce

Ovlivňující
Chopí se iniciativy ve skupině a

přitahují ho pozice autority

Přímý
Silně argumentuje a nemá problém

s konfliktními diskusemi

Soutěživý
Se silnou vůlí a s jednostranně

výhodným přístupem

Logický
Objektivní a racionální přístup,

důsledně pracuje s příčinami

Zaměřený
Stanovuje ambiciózní cíle a

usilovně pracuje na jejich splnění

Strukturovaný
Organizovaný a efektivní plánovač

Rozvážný
Disciplinovaný a plnící závazky

Konkrétně myslící
Používá realistický přístup a zdravý

selský rozum

Založený na
důkazech

Zaměřený na pozorovatelná fakta a
všímavý k detailům

Opatrný
Brání se změně, raději setrvává u

vyzkoušených a otestovaných
metod

Pozorující
Odtažitější a získávající energii ze

svého vnitřního světa

Rezervovaný
Vážný a zdrženlivý ve vyjadřování

svých pozitivních emocí
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Vaše přehnané kvality

24 kvalit, které tvoří vaši přehnanou osobnost

Procenta ukazují, kde se podle skóre nacházíte vzhledem ke všeobecné pracující populaci. Například skóre nad 50 %
vás umísťuje do horní poloviny populace.

41% 88%

95% 75%

51% 58%

75% 38%

4% 73%

25% 83%

47% 100%

40% 23%

47% 23%

23% 53%

64% 46%

89% 36%

Naslouchající až
Pasivní

Taktní až Vyhýbavý

Spolupracující až
Posedlý spoluprací

Empatický až
Emocionální

Adaptabilní až
Nezaměřený

Flexibilní až
Chaotický

Spontánní až
Impulzivní

Abstraktně myslící
až Nerealistický

S představivostí až
Fantasta

Inovativní až Rebel

Společenský až
Neumí být sám

Projevující se až
Expresivní

Ovlivňující až
Kontrolující

Přímý až Konfliktní

Soutěživý až Touží
vyhrát za každou cenu

Logický až Přísně
logický

Zaměřený až Fixovaný
na cíl

Strukturovaný až
Posedlý plánováním

Rozvážný až Váhavý

Praktický až Se zúženým
viděním

Založený na důkazech až
Ztracený v detailech

Opatrný až Rezistentní
ke změně

Pozorující až
Samotářský

Rezervovaný až
Nečitelný
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Vašich čtyřiadvacet kvalit detailně

    Přirozená
    Každodenní
    Přehnaná

    
    
    

    Přirozená
    Každodenní
    Přehnaná

    
    
    

    Přirozená
    Každodenní
    Přehnaná

    
    
    

    Přirozená
    Každodenní
    Přehnaná

    
    
    

    Přirozená
    Každodenní
    Přehnaná

    
    
    

    Přirozená
    Každodenní
    Přehnaná

    
    
    

    Přirozená
    Každodenní
    Přehnaná

    
    
    

    Přirozená
    Každodenní
    Přehnaná

    
    
    

    Přirozená
    Každodenní
    Přehnaná

    
    
    

    Přirozená
    Každodenní
    Přehnaná

    
    
    

    Přirozená
    Každodenní
    Přehnaná

    
    
    

    Přirozená
    Každodenní
    Přehnaná

    
    
    

 
Naslouchající

  
 

 
30%

 79%
 41%

 

 
 

 

 
 

 
48%

 51%
 88%

Ovlivňující
 Přirozená 

 Každodenní 
 Přehnaná

Taktní
  

 

 
79%

 68%
 95%

 

 
 

 

 
 

 
84%

 50%
 75%

Přímý
 Přirozená 

 Každodenní 
 Přehnaná

Spolupracující
  

 

 
66%

 31%
 51%

 

 
 

 

 
 

 
45%

 74%
 58%

Soutěživý
 Přirozená 

 Každodenní 
 Přehnaná

Empatický
  

 

 
34%

 23%
 75%

 

 
 

 

 
 

 
91%

 58%
 38%

Logický
 Přirozená 

 Každodenní 
 Přehnaná

Adaptabilní
  

 

 
37%

 9%
 4%

 

 
 

 

 
 

 
90%

 94%
 73%

Zaměřený
 Přirozená 

 Každodenní 
 Přehnaná

Flexibilní
  

 

 
38%

 87%
 25%

 

 
 

 

 
 

 
1%

 39%
 83%

Strukturovaný
 Přirozená 

 Každodenní 
 Přehnaná

Spontánní
  

 

 
79%

 46%
 47%

 

 
 

 

 
 

 
84%

 85%
 100%

Rozvážný
 Přirozená 

 Každodenní 
 Přehnaná

Abstraktně myslící
  

 

 
22%

 70%
 40%

 

 
 

 

 
 

 
70%

 64%
 23%

Konkrétně myslící
 Přirozená 

 Každodenní 
 Přehnaná

S představivostí
  

 

 
58%

 59%
 47%

 

 
 

 

 
 

 
91%

 92%
 23%

Založený na důkazech
 Přirozená 

 Každodenní 
 Přehnaná

Inovativní
  

 

 
46%

 10%
 23%

 

 
 

 

 
 

 
48%

 83%
 53%

Opatrný
 Přirozená 

 Každodenní 
 Přehnaná

Společenský
  
 

 
80%

 63%
 64%

 

 
 

 

 
 

 
98%

 26%
 46%

Pozorující
 Přirozená 

 Každodenní 
 Přehnaná

Projevující se
  
 

 
27%

 70%
 89%

 

 
 

 

 
 

 
50%

 68%
 36%

Rezervovaný
 Přirozená 

 Každodenní 
 Přehnaná

100% 0% 100%
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Hodnota různorodosti

Rozpoznání vašeho psychologického protikladu

Ján, každý někdy potkal člověka, jehož osobnost je jeho úplným protikladem…

Pravděpodobně si vzpomenete na moment nebo situaci, kdy jste během práce narazil na lidi, kteří se
vám zdáli naprosto odlišní svým způsobem uvažování a práce. Tito lidé mají pravděpodobně velmi
odlišné osobnostní skóre než vy. Podívejte se na mandaly níže a porovnejte tu svoji s  mandalou
vašeho psychologického protikladu.

Vaše osobnost: Osobnost vašeho psychologického protikladu:

Bez ohledu na to, jaký jste, existuje mnoho výhod a nevýhod, které můžete získat z práce se svým
psychologickým protikladem. Jednou z hlavních předností spolupráce s někým, kdo se od vás tolik
liší, je to, že vzájemně kompenzujete své slabé stránky. Vaše silné stránky budou pro váš protiklad
velmi užitečné a pomohou mu s jeho slabinami, a naopak. Dokud bude vaše komunikace dobře
fungovat a postaráte se, aby nedocházelo k nedorozuměním, můžete mít velmi efektivní pracovní
vztah, ve kterém bude jen velmi málo problémů, které by alespoň jeden z vás nedokázal vyřešit.

Je ale také možné, že při práci se svým protikladem narazíte na překážky. Můžete ho začít vnímat
jako odpověď na všechny své problémy, a příliš toho od něj očekávat. Snažte se sám pracovat na
svých slabších kvalitách. Také byste se měl snažit pomáhat svému psychologickému protikladu více
pracovat na svých slabých místech. Dalším častým problémem je selhání v komunikaci; jelikož
přemýšlíte velmi odlišně a myšlenky mohou zůstat nepochopené.

Se svým psychologickým protikladem byste mohl dobře spolupracovat, protože máte problém udržet
si u svých cílů otevřenou perspektivu. Váš protiklad vám může pomoci vypořádat se s neočekávanými
okolnostmi a začlenit je do konečného cíle. Na druhou stranu, vy a váš protiklad byste mohli narazit
na problémy, neboť vám velmi záleží na dodržení svého slova, ale váš protiklad může mít problém
soustředit se na své priority.

Osobní portrét pro Ján Vzor - připravil Marcela Ruzkova
 ©2020Lumina Learning Ltd

27



Práce s vaším protikladem

 
Co je dobré na spolupráci s vaším protikladem:

Těžko se vám pracuje v dynamickém, měnícím se prostředí, ale váš
protiklad je v tom velmi schopný. Může vám pomoci přizpůsobovat
vaše plány za běhu, abyste se nemusel vracet k plánovacímu stolu.

Obvykle máte potíže udržet na svém pracovišti pořádek, ale váš
protiklad má talent udržovat věci organizované a v souladu s plánem.
To vám může pomoci udržovat správný směr a držet se předem
stanovených časových harmonogramů.

Možná zjistíte, že pracovní vztah s vaším protikladem se točí spíše
kolem emocí a osobního zapojení nežli okolo cílů a úkolů. Snažte se k
němu přiblížit a ukažte mu, co vás motivuje a jaké jsou vaše
aspirace.

Některé problémy, na které můžete narazit:

Vaše touha splnit své cíle a úkoly může vás i váš protiklad dostat do
nerealistického časového tlaku. Může se stát, že nebude souhlasit s
vašimi prioritami už ve chvíli, kdy tyto závazky přijímáte.

Vaše potřeba zajistit, aby byli všichni šťastní, může nakonec všem
včetně vás způsobit zármutek. Váš protiklad může tato vlastnost
znepokojovat a můžete se spolu dostat do sporu ohledně toho, zda je
důležitější potěšit lidi či udržet si respekt pro svá přesvědčení.

Několik návrhů, jak budovat pracovní vztah:

Když jste oba pod tlakem, zjistíte, že váš protiklad se v porovnání s
vámi umí snáze chopit příležitostí. Když si ve svých závazcích dokážete
vytvořit manévrovací prostor pro nové možnosti, ocení vaši flexibilitu.

Můžete být příliš pasivní a váš protiklad na vás v důsledku toho může
tlačit, abyste vyslovil své stanovisko. Není na tom nic špatného, když
se držíte svých přesvědčení a stojíte si za tím, v co věříte.
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Rozpoznejte své podobnosti v ostatních

Poznejte svůj zrcadlový obraz

Někdy je vaše největší slabina v zrcadle…

Možná instinktivně poznáte, když pracujete s lidmi, kteří mají opačné kvality než vy. Jelikož se
od vás tak liší, je snazší je rozpoznat. Budete narážet na nesrovnalosti ve způsobu vaší
spolupráce. Ještě obtížnější pro vás ale může být rozpoznat problémy při práci s někým
s někým, kdo je vám velmi podobný.

Toto je vaše osobnost…

  Řídící archetyp

97%

  Svědomitý archetyp

88%

  Podporující archetyp

60%

  Inspirující archetyp

43%

   

Takový pracovní vztah má zkrátka své výhody i nevýhody. Pokud pracujete s někým, kdo pracuje
podobným způsobem jako vy, může to být velmi úspěšné. Vaše silné stránky se spojí a navzájem
si rozumíte v tom, jak o věcech uvažujete. Můžete vyřešit problémy, než nastanou, a vyhovět
preferencím svého kolegy dřív, než je vyjádří; a platí to i naopak.

Jeden z příkladů, že spolu můžete velmi dobře pracovat, je, že je pro vás oba velmi důležité
splnit, co jste slíbili. Ceníte si této vlastnosti jeden na druhém a uděláte vše, co je ve vašich
silách, abyste si vzájemně pomohli splnit závazky a termíny. Naproti tomu je tu příklad, jak vy a
váš zrcadlový obraz můžete mít problémy při společné práci. Pokud jsou mezi vámi problémy,
může se stát, že je nevyřešíte ze strachu z konfliktu, a ony pak budou narůstat.
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Práce s vaším zrcadlovým obrazem

 
Co je dobré na spolupráci se svým zrcadlovým obrazem:

Oba máte smysl pro přesnost a jen velmi málo unikne vaší pozornosti.
Předsevzali jste si, že ve všem, co děláte, budete precizní, a lidé
vědí, že máte detaily vždy pod kontrolou.

Když dojde na stanovování cílů, oba jste ve svých plánech extrémně
ambiciózní. Snažíte se posouvat jeden druhého dál a dál. To může být
extrémně produktivní a poskytuje to skvělý příklad cílevědomosti a
zápalu.

Oba přikládáte velkou hodnotu tomu, že vás lidé vidí jako
důvěryhodné. Líbí se vám, že se na vás lidé mohou spolehnout, a
uděláte vše pro to, abyste zajistili, že každý z vás dodrží své slovo a
splní své závazky.

Některé problémy, se kterými se můžete setkat:

Oba se hodně zabýváte organizací času. Může být náročné udržet vaše
priority souběžně, ale je to potřeba, protože si oba hodně zakládáte
na plnění svých závazků.

Vy a váš zrcadlový obraz můžete být velmi frustrovaní, když jste
obklopeni kolegy, kteří se často dostávají do konfliktu. Je to proto,
že oba horlivě usilujete o harmonii, a je vám velmi nepříjemné, když
ji nedokážete udržet.

Několik návrhů, jak budovat váš pracovní vztah:

Nejlepší ponaučení ze sdíleného selhání občas bývá vědomí, že jste do
toho dali maximum. Netrapte se tím, co jste neudělali.

Vy i váš zrcadlový obraz často skrýváte své vlastní názory.
Připomínejte si navzájem, že se můžete svobodně vyjádřit a nemusíte
se neustále snažit všem vyhovět.
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Vaše komunikační preference

 
Jak nejraději komunikujete s druhými lidmi:

Rád prodiskutujete každý aspekt projektu až do nejmenších detailů.
Přestože vaši kolegové nemusí sdílet tuto míru pečlivosti, vy si dobře
uvědomujete, jak je taková preciznost důležitá pro dosažení úspěchu.

Jste radši, když se diskuse zaměřuje pouze na projekt, který se právě
snažíte dokončit. Nemáte rád rozptylování a odbíhání od tématu.

Když se mluví o zodpovědnosti a jiných podobných tématech, máte
sklony být velmi vážný.

Raději si necháte své názory pro sebe a nasloucháte ostatním, než se
vyjádříte, protože se nechcete nikoho dotknout.

 
Jakým způsobem by měli druzí komunikovat s vámi:

Máte rád, když jsou si lidé plně vědomi situace a v  diskuzi mají
důkazy pro podložení svých názorů. Nechcete ztrácet čas
posloucháním lidí, kteří nemají žádná fakta.

Ve skupinové diskuzi se vám líbí, když ostatní prokazují své nadšení a
odhodlání. Ceníte si lidí, kteří mají užitečné návrhy, jako například
podněty k zefektivnění procesu.

Líbí se vám, když lidé při plnění svých závazků projevují stejnou míru
zodpovědnosti jako vy. Práci s takovými lidmi považujete za
nenáročnou a produktivní.

Oceňujete, když jsou lidé v  komunikaci s  vámi otevření, protože vy
s  nimi mluvíte také tak. Máte pocit, že dobrou spolupráci a úspěch
vám zajistí jen naprostá otevřenost.
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Co vás může iritovat v komunikaci s ostatními:

Často vás rozčílí, když lidé nedokážou obhájit svůj postup ničím
jiným, než svým vnitřním instinktem.

Obtěžují vás lidé, kteří vás přepadnou a zahrnou vás návrhy a nápady.
Může vám to bránit v  plnění termínů a znemožňuje vám to pracovat
tak efektivně, jak byste chtěl.

Nemáte rád, když po vás lidé něco okamžitě požadují, protože
potřebujete čas, abyste si uspořádal myšlenky a všechno promyslel,
než promluvíte. Máte pocit, že věci, které řeknete pod tlakem, o vás
mohou vytvořit zkreslený dojem.

Nemáte rád lidi, kteří se zaměřují pouze na své cíle a neberou v
úvahu potřeby ostatních lidí v týmu. Pocity v týmu jsou pro vás stejně
důležité, jako samotné cíle.

 
Návrhy na zlepšení vaší komunikace s ostatními:

Nedovolte, aby si druzí lidé mylně vyložili vaši snahu být solidní a
spolehlivý jako nerozhodnost. Vysvětlete jim, že potřebujete nějaký
čas na rozmyšlenou, než se rozhodnete.

Naučte se občas říkat ne. Nemusíte vždycky každému vyhovět.

Občas je nejlepší nechat věci vyvíjet. Akceptujte, že zatímco vy byste
upřednostnil definitivní cíle a plány, vaše pracovní prostředí může
vyžadovat proměnlivější nastavení. Uvědomte si, co cíl upevní, a
buďte připraven se na to zaměřit, jakmile padne klíčové rozhodnutí.

Vytvořte si plány, které reflektují vaše potřeby v průběhu práce.
Ostatním to pomůže získat povědomí o tom, co je třeba udělat, a
také uvidí, jak do sebe věci zapadají.
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Jak vytvořit vysoce výkonný tým

 
Několik způsobů, jak efektivně budovat vysoce výkonné týmy:

Rád pracujete s  fakty a shromažďujete důkazy na podporu svých
názorů, které mohou zefektivnit diskusi, když je sdílíte s ostatními.

Máte pověst člověka, který udělá všechno, co je třeba ke splnění
úkolu. Ostatní členové týmu si díky tomu věří, že se jim podaří splnit
své cíle.

Organizace času je pro vás velmi důležitá. V  týmu to má mnoho
výhod. Dokážete dohlédnout na to, aby se schůzky držely tématu,
respektujete čas ostatních lidí a udržujete celou skupinu na správné
cestě..

Myslíte na potřeby každého člena týmu a pečlivě volíte svá slova i činy,
abyste se vyhnul urážkám či nedorozuměním.

Někdy to můžete se svými silnými stránkami přehánět:

Otevřené závazky vám nevyhovují. Přesto nastanou chvíle, kdy lidé
nebudou ochotni se k něčemu zavázat na sto procent.

Raději se vyhýbáte sporným záležitostem. V kontextu týmu vám tak
mohou uniknout zásadní informace pro přesnou zpětnou vazbu, anebo
příležitosti se něco nového naučit.

Váš výrazný projev může být příliš silný pro tišší členy skupiny, což
způsobí, že budou váhat při prezentaci svých hodnotných návrhů.

Když převezmete vůdčí roli ve všem, může se stát, že nikdo jiný pak
nebude mít pocit závazku či přímo zodpovědnosti.
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Některá slepá místa, na která můžete narazit při práci v týmu:

Nerad se necháváte svazovat striktními plány a strukturou. Povaha
týmové práce ale bohužel vyžaduje takováto formální opatření, aby
tým společně dosáhl toho nejlepšího výsledku.

Vaše potřeba kontrolovat zaměření týmu může bránit vzniku nových
nebo kreativnějších řešení.

Vaše lpění na vlastních osvědčených metodách mohou ostatní vnímat
jako tvrdohlavost.

Někdy jste necitlivý k potřebám ostatních a nevšimnete si, když člen
vašeho týmu prochází těžkostmi.

Několik doporučení, jak se zlepšit v týmové práci:

Potřebujete se naučit pracovat s nejednoznačností jiných lidí.
Nastanou situace, kdy se nebudete moci věnovat všem vstupům a
budete se muset soustředit na oblasti, které dokážete definovat.

Konfrontace jsou přirozenou součástí lidské interakce. Do některých
věcí jsou lidé emocionálně zaangažováni a je důležité je
prodiskutovat, aby se tým shodl na tom, jak bude pokračovat.

Když delegujete, buďte asertivní. Vysvětlete, proč je ten který člověk
tím nejlepším pro danou práci. Snažte se práci rozdělit v  souladu
s časem, který mají lidé vyhrazený pro práci v týmu.

Využijte svou schopnost spolupracovat k tomu, že vytvoříte prostředí
kolektivní odpovědnosti. Členové týmu se pak mohou zaměřit na ‚vyšší
zájem‘ spíše než jen na své vlastní krátkodobé cíle.
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