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Předmluva

V ruce nyní držíte unikátní dílo, které je souhrnem teoretických poznatků, praktických zkušeností 
a velké míry našeho odhodlání. Při psaní této knihy bylo naším cílem vytvořit efektivní nástroj, který 
vám pomůže poznat druhého člověka. Vždy a všude. Chceme pozitivně přispět vašemu životu tím, že 
vás naučíme lépe se vyznat v sobě i v druhých. Není to jen obyčejná kniha obecně popisující osobnost 
člověka z psychologického hlediska. Jedná se o pomocníka, který vás provede procesem poznávání 
vás samotných. Je o sebezkušenosti, sebereflexi a sebeuvědomění. Protože znát sebe je základním 
předpokladem pro to, abyste mohli poznávat druhé. Pokud je tohle to, co opravdu chcete, obraťte list 
a pusťte se s námi do objevování sebe sama.  
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Úvod

Kniha se skládá ze tří částí, které považujeme při poznávání druhého člověka za nejvýznamnější.  
Jedná se o emoce, hodnoty a vlastnosti (dále jen „kompetence“). U každé z těchto oblastí vám poskyt-
neme výčet konkrétních prvků, se kterými se zde můžete setkat. Popíšeme tedy jednotlivé emoce, 
základní hodnoty a kompetence člověka. Teoretický výklad doplníme praktickými ukázkami a hlavně 
vás prostřednictvím návodných otázek povedeme k tomu, abyste uvažovali nad svou realitou, svým 
vnímáním a prožíváním světa. Chceme vám opravdu ze srdce doporučit to, abyste si odpovědi na tyto 
otázky zapsali. Psané slovo vám pomůže uchopit vaše myšlenky a dát jim takovou podobu, ke které 
se budete moci později vrátit. Písmo vám umožní zachytit prchavost myšlenek, které by jinak zůstaly 
jen neforemným a neuspořádaným proudem nápadů a souvislostí. Je jen na vás, zda naší nabídky 
využijete a zapracujete na zlepšení svého života…
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Ukázka zpracování pojmu

Abychom vám ukázali, jakým způsobem lze s pojmy v knize pracovat tak, aby pro vás bylo uvažování 
nad nimi přínosem, rozhodli jsme se takovýto proces zpracování ilustrovat. Vybrali jsme z knihy jeden 
pojem, a to hodnotu Já a zodpověděli otázky, které k němu pokládáme. Na závěr jsme se také zamysleli 
nad tipy k uvažování nad příběhy v knize.

Co pro vás tato hodnota znamená?
Já pro mě znamená důraz na přítomný okamžik a přijetí mne sa-

motné takové, jaká jsem. Je pro mě o na lezení vlastního vnitřního 
klidu a opory v sobě sama. Je pro mě důležitá, protože souvisí s mým 
vlastním rozvojem a prací na sobě. 

Jak se projevuje ve vašem chování a jednání?
Když jsem v kontaktu se svým já, cítím v sobě silnou oporu a do-

kážu zvládat hodně náročných věc í.Pak je to pro mě spojeno se sebe-
překonáváním a je pro mě snazší vystupovat ze své komfortní zóny. 
Taky jsem autentičtější. 

Jaké vaše chování a jednání je s ní v rozporu?
Když s i toho na sebe beru až příliš a nemám nevytvářím s i pro-

stor pro to zpracovat své zážitky a uvědomění. Zaměřuji se na věc i  
kolem sebe a ne na věc i uvnitř sebe.
Když jsem myšlenkami mimo přítomný okamžik- Například se 

trápím minulými nezdary či myšlenkami, jaké to bylo mohlo být. 
Nebo jsem myšlenkami v budoucnosti s obavou toho, co mě může  
potkat. 

Co se děje, když se chováte v rozporu s touto hodnotou?
Začnu se příliš zaobírat věcmi zvenčí a ztrácím kontakt sama se 

sebou, pak s i nevšímám, jak se cítím, nebo jaké pro mě je být v dané 
situaci .

  
 Jak se cítíte?
  Mám obavy a cítím se nejistá. Jsem také méně otevřená věcem,  

 které přichází, jak z vnějšího světa, tak z mého vnitřního.  
 Mám pocit, že nad věcmi ztrácím kontrolu.

  
 Jak se cítí vaše okolí?

  Myslím, že ze mě může cítit moji nejistotu, případně moji  
 neochotu přijímat nové věc i .
  Jo a taky mě vnímá jako nesoustředěnou a občas roztěkanou. 

Jak je tato hodnota důležitá pro vaše blízké?
Co se týče mého partnera, má ji ve svém žebříčku hodnot jako jed-

nu z nejdůležitějších. Představuje pro něj najití své vlastní indi-
vidua lity a opory v sebe samotného, také o rovnosti, kterou vědomí 
vlastního já přináší do vztahu s druhými lidmi .

Pokud tuto hodnotu nemáte v žebříčku, proč?
Mám ji tam.
Byly časy, kdy jsem ji mezi hodnotami neměla, pak to pro mě bylo  

o tom, že jsem s i nebyla jistá, co vlastně chci a proč, zaměřovala jsem 
se spíše na druhé lidi než na sebe.
Nežila jsem přítomností. 
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Potřeby a hodnoty 

Na základě lidské potřeby se vytváří hodnota, která je s potřebou přímo spojena. Existuje jednotná 
pyramida potřeb obsahující komplexní výčet jednotlivých potřeb zařazených do konkrétních stupňů, 
zatímco hodnoty už se mohou lišit. Vzhledem k tomu, že potřeby a hodnoty jsou přímo spojeny, 
ovlivňujícím faktorem je zde prostředí. A buď je prostředí tak silné, že člověka ovlivní skrze jeho 
nedostatečně ukotvené hodnoty, nebo je člověk tak silně hodnotově orientovaný, že si sám prostředí 
vybuduje. 

 
Od následující strany je uvedeno několik příkladů pyramid.

Příklad 1
Muž, říkejme mu Tomáš, žijící ve společnosti na území střední Evropy, je mu třicet let a takto vypadá 

jeho pyramida: 

5.
S ohledem na 
výše uvedené 

naplnění všech 
předchozích kategorií má 

Tomáš v této poslední 
dostatečný prostor pro vlastní 

realizaci a naplnění smyslu svého 
života.  

4.
Tomáš má přiměřenou sebedůvěru, sebeúctu 

a pociťuje i jistou míru osobní pres�že (zejména, 
když si uvědomí, že je na tom pravděpodobně lépe 

než 80 % světové populace). 

3.
Patří do několika sociálních skupin (jeho vlastní rodina, nově vznikající 
rodina; přítelkyně, kterou jsme tak nehezky popsali v první úrovni 

pyramidy; přátelé, kamarádi, formální pracovní kolek�v apod.). Ve všech 
skupinách Tomáš cí� adekvátně silné vztahy. 

2.
Cí� se být v bezpečí, žije ve společnos�, která má základní pravidla existence (říkejme jim zákony). 

1.
Nestrádá z hlediska fyziologických potřeb, tedy má co jíst, má kde spát, je zdravý, nepociťuje žízeň, má 

sexuální partnerku (i když to zní divně, na primární úrovni pyramidy nejde o víc, než jen uspokojení pudu 
pro zachování lidské existence – tedy rozmnožování).
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Co pro vás tato hodnota znamená?

Cíl 
(mít věci naplánované) 

Cíl je místo či stav, kterého chci dosáhnout a upínám na něj svoji pozornost. Lidé s touto hodnotou 
mají rádi naplánované věci, které v ideálním případě ještě běží přesně podle stanoveného rozvrhu. 
Mít naplánováno a dosáhnout cíle jsou však dvě rozdílné věci. Cíle navazují na poslání, což můžeme 
vnímat jako formulovanou vizi. Správně definované cíle by měly splňovat základní principy vedoucí 
k jejich realizaci, například SMART (jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohra-
ničené). Dosahování měřitelných cílů je měřeno a verifikováno pomocí indikátorů či metrik. Lidé  
s touto hodnotou považují za důležité mít nějaké cíle a udržovat si vědomí, že k nim směřují. Ve zdra-
vém pojetí se tato hodnota může projevovat jako orientace na výsledky, v nezdravém pojetí se může 
projevovat jako velmi silné zaměření na výsledky nerespektující nic jiného, což může být provázeno 
absencí empatie a emotivního intelektu. I 

Cílem myšlení nemá být pocit, ale čin. 
Vincent Van Gogh

I PACHER, Petr. Jak si splním úplně každý cíl. Praha: University of Applied Management, 2015.

Zdravé pojetí hodnoty:

Ambiciózní čarodějka

Dokázat, že si zaslouží studovat na Škole čar  
a kouzel v Bradavicích i přes svůj mudlovský pů-
vod. To byl cíl ambiciózní Hermiony Grangerové, 
kamarádky Harryho Pottera, která musela neu-
stálé snášet posměšky ze strany spolužáků, ať už 
za přílišnou snaživost, kdy byla oslovována jako 
„šprtka“, nebo poukázáním na její nečistý původ 
jako „mudlovská šmejdka“. Nenápadná dívka, 
která trávila hodiny v knihovně, znala odpověď 
skoro na každou otázku učitele a excelovala ve 
většině předmětů. To vše navíc dělala ve volném 
čase. Ale díky dárku od profesorky McGonaga-
llové, obraceči času, se i nemožné stalo možným. 
Možnosti býti na více místech najednou využila 
k urychlení své cesty za snem, na rozdíl od ostat-
ních, kteří by ji spíše zneužili.

 (film Harry Potter a vězeň z Azkabanu 3)

Nezdravé pojetí hodnoty:

Plán pomsty

Kathryn si dává záležet, aby každé její slovo 
znělo naprosto neodolatelně. Potřebuje od  
Sebastiana službičku a ví, jak ho přimět poslou-
chat. „Mám pro tebe návrh,“ pronese vyzývavě. 
Chystá pomstu svému bývalému příteli a Sebastian 
perfektně zapadá do jejího plánu. Přímo jemu 
ublížit nemůže, nemusel by si to nechat líbit.  
A Kathryn má svůj společenský život příliš ráda, 
než aby si ho sama nechala zničit. Ale může otrá-
vit jeho současný vztah, když mu Sebastian sve-
de přítelkyni. A Kathryn se už ráda postará, aby 
ji to společensky znemožnilo do konce života. 
„Je docela pěkná, nemyslíš?“ láká ho. Jak mluví,  
prstem svůdně přejíždí po svém poprsí a Sebastian 
z ní nemůže spustit oči. Je jako zhypnotizovaný. 
Nechá se přitáhnout blíž a omámeně kopíruje 
každý její pohyb. Je si jistá, že nakonec podlehne 
jejímu kouzlu a udělá, co mu řekne.

(film Velmi nebezpečné známosti 4)
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Jak se projevuje ve vašem chování a jednání?

Jaké vaše chování a jednání je s ní v rozporu?

Co se děje, když se chováte v rozporu s touto hodnotou?

 Jak se cítíte?

 Jak se cítí vaše okolí?

Jak je tato hodnota důležitá pro vaše blízké?

Pokud tuto hodnotu nemáte v žebříčku, proč?
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Nadšení
(extrémní radost)  

Nadšení je extrémní formou radosti. Nadšený člověk je velice živý a s energičností se pouští do ob-
jevování a prožívání nových situací. Nadšení se výrazně projevuje navenek, je tedy pozorovatelné na 
první pohled. Subjektivně je zažíváno jako příjemný a energetizující pocit podobný radosti, přesto ale 
intenzivnější, extrémnější a rovněž krátkodobější. Nadšení bývá spojováno s praktickým dosažením 
toho, na co člověk dlouho čekal, skutečně se o to snažil a usiloval o to. 

Biochemický stav v organismu člověka můžeme popsat jako moment, kdy jsou do krevního řečiště 
pumpovány obrovské (tzv. boost) dávky látek majících vliv na sympatickou část nervového systému 
(zvyšuje se frekvence tepu, zvyšuje se krevní tlak, rozšiřují zornice, tělem se šíří vlna energie vyvolaná 
zvýšenou glykémií uvolněnou z jaterního glykogenu apod.) Tento pocit je sice krátkodobý, ale velmi 
snadno na něj vzniká závislost, což je důvodem častého zneužívání psychotropních látek. III

III PACHER, Petr, Lenka STEHLÍKOVÁ a Daniel KETTNER. Anatomie komunikace: jak se dohodnout s každým vždy, když chci. Vydání 3.  
 Praha: University of Applied Management, 2016. 

Od života dostanete to, čím se zabýváte ve svých myšlenkách. Myslete, chovejte se, 
mluvte negativně a váš svět bude také negativní. Myslete, chovejte se, mluvte  

s nadšením a budete se cítit šťastně. 
Michael LeBoeuf

Zapálenost Euforie Příklad 

Představte si sportovce Marka, 
který se roky připravuje na olympijské hry. 

Léta dřiny a odříkání, intenzivního tréninku, extrémního 
zacílení pevné vůle a nezdolnosti. Když jeho přátelé byli na 

zábavě, on dřel na sportovišti. Když mu známí volali, aby se k nim 
zastavil na kávu a kus řeči, ani nezvedl telefon, zrovna totiž trénoval. 

Kolikrát si Marek říkal, že lidé kolem něj ani nemají představu, co všechno 
tomu obětoval. Ani se nedá spočítat, kolikrát se musel zvednout poté, co upadl. 

Na to, aby spočítal hodiny, které věnoval dosažení svého snu, zatímco ostatní ještě 
spali, ještě nebylo pojmenováno číslo :-) 

„Ani jsem se nenadál a stojím na startovní čáře své dosud největší výzvy. Pomalu se 
skláním, připravuji, zaujímám přesně tu polohu, kterou jsem snad milionkrát trénoval. Vím 
přesně, jak se mám postavit, abych vyrazil jako raketa. Prásk. To byl zvuk startovní pistole. 

Vyrážím s hbitostí, kterou jsem ani nečekal. „To dělá ten adrenalin“, bleskne mi hlavou. Wow, 
to je rychlost, další myšlenka. Běžím, běžím, běžím, jak nejrychleji dokážu. Vidím jen záblesky, 
ani nevím, jestli vůbec dýchám. „Dělej, zaber“, zní mi v hlavě; jako bych slyšel svého trenéra, 

jak na mě křičí. Zrychluji, co to dá. Necítím nic kromě tlukotu svého srdce. Jen možná vítr, 
který rozrážím, mě polechtal na hrudi. Moje bleskové promítání myšlenek přerušila 

siréna. A pak se to stalo. Jsem vítěz. To, co mě lechtalo na hrudi, byla cílová páska. Všem 
jsem utekl. Já to dokázal!“ 

Ještě ani v momentě, kdy stál Marek na stupni vítězů a dostával od hlavního 
rozhodčího medaili, pravděpodobně nemůžeme mluvit o nadšení. To byl 
Marek ještě ve stavu, kdy tomu ani nevěřil. Možná až poletí zpět domů 

v letadle, bude sedět na sedadle a bude mu docházet, co se vlastně 
stalo. Bude plakat. Budou to slzy absolutního štěstí a on bude 

uvnitř srdce ten nejbohatší člověk ve vesmíru. Bude 
totiž vědět, že když dokázal tohle, dokáže 

všechno. Cokoliv, co bude chtít.

Typická chvilková (máme na mysli re-
lativně krátký okamžik; zejména ve 
srovnání s emocemi množiny 
radost, jejichž trvání může 
být mnohonásobně delší) 
emoce doprovázející 
okamžik velkého ví-
tězství, velmi silné 
satisfakce.
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Jak tato emoce ovlivnila vaše další chování?

K čemu to vedlo (pokud jste nebyli sami, jak to ovlivnilo ostatní)?

Jak si tuto emoci uchovat, podpořit ji, sdílet ji s ostatními?

Máte-li pocit, že byste s vašimi emocemi chtěli více/lépe vědomě pracovat, neváhejte se na nás  
obrátit. Bude nám ctí, když vám budeme moci pomoct a podpořit vás v osobním a profesním rozvoji.

135134

Vzpomeňte si na situaci, ve které jste zažívali právě tuto emoci. Vypište si prosím, jak tato situace 
probíhala.

Vlk

Ostatní by to vzdali. Utekli pryč a to měl  
v plánu i Jordan Belfort. FBI ho zahnala do 
kouta, a tak přišel čas dát své firmě, Stratton  
Oakmont, sbohem. Předstoupil před všechny 
své zaměstnance, jal se mikrofonu a začal se 
loučit. Zpočátku bylo smutné ticho, ale to pak 
přešlo v uznalý potlesk. Vše, co dokázal, bylo 
snem každého z nich. Každý by si přál sedět  
v jeho křesle, mít tak krásnou ženu, jako má on, 
nebo nosit obleky za dva tisíce dolarů. A to bylo 
možná to, co mu v tu chvíli došlo. Neodejde. 
Všichni propukají v jásot a oslavují. Líbají se, zpí-
vají, objímají. Radost ve vzduchu je takřka hmata-
telná. Firma pokračuje dál a vydělá ještě miliony, 
s ním v čele. Bez ohledu na to, kolik lidí je bude 
vyšetřovat, oni půjdou dál. Protože on je Jordan 
Belfort, Vlk z Wall street, a toho nic nezastaví.

(film Vlk z Wall Street 45)
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KOMPETENCE
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Jakou úroveň kompetence máte vy? 

Zaznačte si i datum, abyste se mohli k úrovni vrátit a případně ji aktualizovat.

Máte-li pocit, že byste s danou kompetencí chtěli něco udělat (posílit/oslabit), neváhejte se na nás 
obrátit. Bude nám ctí, když vám budeme moci pomoct a podpořit vás v osobním a profesním rozvoji.

338

Důvěra v úspěch 
(víra v pozitivní výsledek) 

Člověk, který má velkou důvěru v úspěch, věří, že jeho snaha povede k pozitivním výsledkům. 
Může být zároveň vysoce cílevědomý, v tom případě však své cíle volí uvážlivě v závislosti na svých 
schopnostech. Pro tohoto člověka je typický optimismus a pozitivní uvažování v souvislosti s plně-
ným úkolem či aktivitou. Jde vlastně o pozitivní náhled na budoucnost. Důvěra v úspěch souvisí 
s motivací, angažovaností a sebedůvěrou člověka. Důvěru v úspěch ovlivňuje minulá zkušenost  
a dosažené výsledky. Na druhé straně člověk může také věřit v úspěch, aniž by byl cílevědomý, v tom 
případě se jedná o idealismus, neboť výsledek se neodvíjí od vlastního konání člověka, nýbrž od 
štěstí a náhody.   



Jakou úroveň kompetence máte vy? 

Zaznačte si i datum, abyste se mohli k úrovni vrátit a případně ji aktualizovat.

Máte-li pocit, že byste s danou kompetencí chtěli něco udělat (posílit/oslabit), neváhejte se na nás 
obrátit. Bude nám ctí, když vám budeme moci pomoct a podpořit vás v osobním a profesním rozvoji.

341340

Nízká úroveň projevu kompetence:

Bez šance

Záď autobusu zdobí tvář Anny Scottové v nad-
životní velikosti. William do něj nastoupí, projde 
až dozadu a sklesle se sveze na zadní sedadlo. 
Zhrzení milenci mohou vidět podobu své lásky  
v každé skvrně nebo kaluži, ale s Willem si fanta-
zie hrát nemusí. Její obličej vídá i tak na každém 
rohu. Ráno na stránkách novin, odpoledne na 
plakátech a večer na plátně v kině. Dalo se če-
kat, že zůstane se svým slavným přítelem. Co by 
také žena jako Anna hledala u něj? Co by jí mohl 
nabídnout obyčejný kluk z Notting Hillu. Možná, 
kdyby byl režisérem, milionářem nebo kolegou, 
kterého potká na večírku celebrit, mohlo být 
všechno jinak. Ale místo aby se smířil s realitou, 
i po dlouhém osamělém roce stále myslí jen na 
ni. Nemělo by smysl snažit se ji kontaktovat. Byl 
pro ni prostě jen malým povyražením. A přes-
ně tím i zůstane. Než se jednoho dne sama zjeví  
u jeho dveří. 

(film Notting Hill 105)

Vysoká úroveň projevu kompetence:

Vizionář

Začal v garáži. Velký nápad, velká vize, víra  
v úspěch. Steve Jobs uskutečnil svůj sen a vdechl 
život legendě, která je mezi námi dodnes. Macin-
tosh, počítač, který měl změnit chod země, bylo 
to jediné, na čem mu záleželo. Obětoval svému 
snu vše, aby to dokázal. Jenomže ne všechno 
jde vždy podle plánu. Problémy na prezentacích,  
vyhazov nebo názory rozdílné od okolí. Překážky, 
které měly Steva zastavit, ale on hledal způsoby, 
jak čelit hrdě všemu, co se mu postaví do cesty, 
a vyřešit to. Nebyl tím, kdo počítač zkonstruoval, 
ale tím, kdo dotahoval věci dokonce. Byl tím, kdo 
rozhodoval, jaký systém bude Macintosh mít, jak 
bude vypadat a k čemu bude využit. Byl tím, kdo 
si stál za svým a věřil, že jeho sny se splní. Byl to 
člověk, který změnil počítačové dějiny.

(film Steve Jobs 106) 
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také žena jako Anna hledala u něj? Co by jí mohl 
nabídnout obyčejný kluk z Notting Hillu. Možná, 
kdyby byl režisérem, milionářem nebo kolegou, 
kterého potká na večírku celebrit, mohlo být 
všechno jinak. Ale místo aby se smířil s realitou, 
i po dlouhém osamělém roce stále myslí jen na 
ni. Nemělo by smysl snažit se ji kontaktovat. Byl 
pro ni prostě jen malým povyražením. A přes-
ně tím i zůstane. Než se jednoho dne sama zjeví  
u jeho dveří. 

(film Notting Hill 105)

Vysoká úroveň projevu kompetence:

Vizionář

Začal v garáži. Velký nápad, velká vize, víra  
v úspěch. Steve Jobs uskutečnil svůj sen a vdechl 
život legendě, která je mezi námi dodnes. Macin-
tosh, počítač, který měl změnit chod země, bylo 
to jediné, na čem mu záleželo. Obětoval svému 
snu vše, aby to dokázal. Jenomže ne všechno 
jde vždy podle plánu. Problémy na prezentacích,  
vyhazov nebo názory rozdílné od okolí. Překážky, 
které měly Steva zastavit, ale on hledal způsoby, 
jak čelit hrdě všemu, co se mu postaví do cesty, 
a vyřešit to. Nebyl tím, kdo počítač zkonstruoval, 
ale tím, kdo dotahoval věci dokonce. Byl tím, kdo 
rozhodoval, jaký systém bude Macintosh mít, jak 
bude vypadat a k čemu bude využit. Byl tím, kdo 
si stál za svým a věřil, že jeho sny se splní. Byl to 
člověk, který změnil počítačové dějiny.

(film Steve Jobs 106) 




