
 

 

 

 

 

 

 

Umění  

dostat se na vrchol 
7 kroků k objevené a využití osobního  

i skupinového potenciálu 
prostřednictvím základních principů strategického sebeřízení 

 
                     

 



 

 

PRINCIP ZAMĚŘENÍ A VAŠE OSOBNÍ POSLÁNÍ 

 

Naše vědomé zacílení nemá vliv pouze na dosažené výsledky. Pomáhá k hlubšímu uvědomění si toho, 
kdo opravdu jsme, jaké je naše jedinečné osobní poslání.  

Odpovězte si na následující otázky. Můžete použít výběr z vašich cílů nebo cokoliv, o co stojíte a 
chcete toho v navrženém čase dosáhnout. 
 

A) Osobní pokrok a očekávané výsledky. 

Uveďte tři nejdůležitější věci, kterých chcete během následujících tří let osobně dosáhnout – tzn. 

ve vaší osobní sféře. Jedinou podmínkou výběru je, že dosažený výsledek povede k všestranné 

spokojenosti všemi nebo více zúčastněných. „Všemi“ se myslí lidé ve vaší rodině, v zaměstnání, 

komunitě – obci, církvi apod. 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

   

2. ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

     Uveďte, proč chcete těchto věcí dosáhnout: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

Jak by dosažené výsledky – pokrok - ovlivnily váš život? 



 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

Jak se budete cítit, až těchto věcí dosáhnete? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

Jak na to budou lidé reagovat? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

Jaký obraz si přitom budete představovat? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

Co si budete říkat sami sobě? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

 

Když se díváte na výše uvedené odpovědi, co z nich vyplývá? 

 

 

 

 

B) Profesní pokrok a očekávané výsledky. 

Nyní uveďte tři nejdůležitější věci, kterých chcete dosáhnout ve své práci. Platí stejná 

podmínka, totiž, že to povede ke spokojenosti všech zúčastněných. „Všemi“ se rozumí lidé ve 



 

 

vaší organizaci – vaši kolegové, studenti, ti, s kterými se pracovně týkáte na různých 

úrovních.  

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
 

 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Uveďte, proč chcete těchto věcí dosáhnout: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

Jak by ovlivnily váš život? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

Jak se budete cítit, až těchto věcí dosáhnete? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

 

              Jak na to budou lidé reagovat? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
 

 

Co budete říkat sami sobě? 



 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
 

 

Když se díváte na výše uvedené odpovědi, co z nich vyplývá? 

 

Odpovídají si cíle, které jste uvedli v bodu 1, s cíly v bodě 2?  Pokud ano, znamená to, že vaše 

pracovní či osobní zaměření se významně shodují. Pravděpodobně i Vaše pracovní a osobní 

poslání bude vykazovat shodné rysy. Je-li tomu tak, pokračujte později v tomto přemýšlení a 

formulujte si písemně osobní poslání. Bude fungovat jako vodítko a bude vás vést 

v jakýchkoliv rozhodnutích a volbách.  

 

Formulace poslání je krátký odstavec, ve kterém shrnujete své hodnoty a zaměření. Je to 

souhrn přesvědčení a zásad, které jsou klíčové pro vaše snahy. Když si ho budete pro sebe 

číst, musí rozezvučet emoční strunu, vyvolávat pocit: „Ano. Přesně tohle chci. Představuje to 

přesně to, čím chci být.“ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Krok 1.:  

ROZHODNUTÍ A ZÁVAZEK 
 Ujasni si, co skutečně chceš 
 



„Největších úspěchů 
v životě dosáhli lidé,       
kteří nebyli dost chytří 
na to, aby věděli,                      
že se pokouší                  
o nemožné.“ 
Dough Larson 
 

„Nezbytným krokem 
k získání toho,  
co od života chcete,  
je rozhodnout se,    
co chcete.“ 
Ben Stein,            
herec a spisovatel 



 
6 KROKŮ EMOČNÍ SVOBODY 
  
 

5. A co tedy bude za daných okolností  
     to nejlepší? 

2. Co cítím? 

3. Co mám tendenci udělat? 
 4. A je to „to nejlepší“? – ANO/NE 

1. Co se děje? 

6. Co skutečně udělám (řeknu…)? 

šest kroků k nejlepší volbě  



Krok 2.: 

PÍSEMNÉ DEFINOVÁNÍ CÍLŮ 
 Své cíle si zapiš podle pravidel mozku 
 
 



„Většina úspěšných lidí,      
které jsem poznal,                     
se dostala tam, kde jsou,                                     
do značné míry díky       
pečlivému plánování         
svého života.“ 
Ben Carson 

„Úspěch není cíl,             
je to cesta, je to směr,       
kterým vytrvale jdete.“          
Zig Ziglar 



R – realistický a radikální 

O - osobní 

T - termínovaný 
 O - ovlivnitelný 

M - měřitelný a motivující 

CÍL - MOTOR PRO TVŮJ MOZEK  
 

M  O  T  O  R 


