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Tato příručka slouží lektorům kurzů projektu Přednost přednostem (PP) jako průvodce k úspěšnému
vedení jednotlivých setkání a k pochopení kurzu jako metodického celku postaveného na oceňujícím
ptaní (OP, appreciative inquiry/living). Pro hlubší seznámení s tímto přístupem slouží Manuál dobré
praxe metody, na který se v textu příručky budeme průběžně odkazovat. (viz Manuál str. 4 a 19 ̶ 20).
Jedním z cílů projektu Přednost přednostem je opilotovat níže popsané metodické postupy, které mají
zvýšit šance cílových skupin na uplatnění na pracovním trhu.

Kurz Přednost přednostem (PP) – základní informace
•
•
•

šest tříhodinových setkání v týdenním intervalu, resp. varianty (3x6 hod., 2x9 hod.)
12 účastníků ve skupině, resp. 10 ̶ 15
dva lektoři, resp. jeden velmi zkušený

Základní průběh jednotlivých setkání kurzu PP

(jednotlivé části mají v setkáních různé časové dotace, nicméně tato kostra je všeobecně platná)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení a ukotvení, kde se v kurzu nacházíme, vazba na metodický cyklus a principy oceňujícího ptaní
Úvodní aktivita, reflexe předešlého týdne
Klíčová aktivita 1.
Příp. teoretické ukotvení
Pauza
Klíčová aktivita 2.
Příp. podpůrná aktivita
Zadání cvičení na doma
Závěrečné kolečko

Cílové skupiny projektu a jejich specifika

Shrnutí základních charakteristik, s nimiž se mohou lektoři během kurzu u jednotlivých cílových skupin nejtypičtěji setkat (viz též Manuál str. 36).
•

•

Děti, mládež a mladí dospělí do 26 let
• mnohdy idealizované a nerealistické představy o trhu práce
• vzhledem k absenci pracovních zkušeností horší schopnost odhadnout své možnosti
• vzhledem ke školskému systému, který převážně poukazuje na nedostatky a chyby, je
pro mládež důraz kladený na silné stránky nový
Uchazeči a zájemci o zaměstnání, dlouhodobě nezaměstnaní
• možná rezignace z důvodu opakovaného neúspěchu při pokusech o vstup na trh práce
• neschopnost identifikovat vhodné a odpovídající pracovní nabídky
• přístup odmítající deficitní pohled může zásadně pozměnit jejich sebevnímání, což ale
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•

může být zároveň vnímáno jako hrozba či narušení komfortní zóny
• v případě schopnosti pojmenovat a prezentovat své silné stránky se zásadně zvyšuje
šance na úspěch
Ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena
rodiny
• samotná účast v kurzu leckdy přináší výjimečnou příležitost vymanit se z domácího a
dětskými potřebami definovaného prostředí
• důležitost identifikace silných stránek nejen skrze profesní historii, ale i skrze koníčky,
péči o rodinu, zapojení do místních iniciativ apod.
• neznalost vlastních silných stránek, neschopnost je popsat a nízké sebevědomí – naopak obvykle velká motivace k práci na sobě

Záměr kurzu
Obsahem a strukturou kurzu i osobním příkladem a přístupem k účastníkům se lektoři snaží naplnit
záměr kurzu, formulovaný do následujících bodů (v závorkách příklady aktivit, jimiž záměr naplňujeme):
• napomoci účastníkům zaměřit se na silné stránky; objevit a pojmenovat je (bublina identity,
otázková aktivita, test)
• umožnit účastníkům ujasnit si představy o budoucím pracovním uplatnění a požadavky na
něj (vizualizace, parametry práce)
• podat účastníkům aktuální informace týkající se pojetí kariéry v dnešní době (cyklické pojetí
kariéry, aspekty dnešní doby)
• seznámit účastníky se základními dovednostmi usnadňujícími úspěšný vstup na trh práce
(hledání práce, životopis, sebeprezentace)
• poskytnout inspiraci k vyrovnávání se s dílčími neúspěchy (vděčnosti, přerámování, vychutnávání, resilience/odolnost, mezi-maily)
• přiblížit účastníkům přístup k osobnímu rozvoji založený na poznatcích z pozitivní psychologie a na metodickém cyklu oceňujícího ptaní (pozitivně-psychologická okénka, mezi-maily,
spirála)
• zážitkovou formou předat účastníkům vzkaz, že sebepoznání přispívá ke spokojenému a
úspěšnému pracovnímu životu (bublina identity, čtyřlístek atd.)

Požadavky na lektory
•
•
•
•

být obeznámen s oceňujícím ptaním a pozitivní psychologií alespoň v rozsahu popsaném v
Manuálu dobré praxe
být obeznámen s kariérně-poradenskými aspekty kurzu alespoň v rozsahu mírně přesahujícím obsah této příručky
splňovat požadavky na lektory Scio
absolvovat alespoň jeden z workshopů se zahraničními partnery projektu Přednost přednostem
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Příprava na kurz z pohledu lektora
Ve spolupráci s vedoucí projektu dohodnout/zajistit/zařídit (dle dohody asi měsíc před zahájením kurzu):
•
•
•
•
•

místo a čas konání kurzu (cca 3 ̶ 4 týdny před začátkem kurzu)
nábor účastníků (cca 3 ̶ 4 týdny před začátkem kurzu)
rozhodnout, bude-li občerstvení, případně dohodnout jeho zajištění
sestavit jmenný seznam účastníků vč. kontaktních informací
formulovat a rozeslat uvítací a praktický info-mail (viz příklad), který by měl obsahovat
o krátký popis kurzu
o informaci o místu a čase konání
o informaci, jak se na kurz připravit (pomůcky, oblečení, občerstvení)
o požadavek potvrzení zájmu a ochoty účastnit se všech šesti setkání
Vycházíme z předpokladu, že všichni účastníci mají přístup k e-mailu.
Od vedoucí projektu převzít (dle potřeby a dohody několik dní před začátkem kurzu):
•

•
•
•
•

•
•

PP bedýnku/tašku s materiálem
o děrovačka nastavitelná na čtyři otvory formát A5
o 15 ks plastových jmenovek
o 3x 12 pastelek
o propisky navíc
o ořezávátko
o 12 fixů (obyčejných)
o 1x malířská páska
o tack-all – bílá lepící hmota na zeď
o papíry bílé formátu A4
o papíry – blok se čtyřmi otvory A5 – bez linek
o papíry na flipchart a 2 sady fixů
o sada fixů na whiteboard (dle podmínek pronájmu)
o nůžky
o vlaječky EU k výzdobě a fotodokumentaci
o zvoneček nebo činelky (volitelné)
o 6x různé post-ity – větší čtverečky
prezenční listiny na všechna setkání
dotazníky pro účastníky
prázdné desky (kroužkové bloky A5) na účastnický deníček
speciální materiály na jednotlivá setkání
o 1. – rozstříhaná pravidla
o 2. – papíry A3 pro každého účastníka
o 3. – fotografie z fotobanky
o 4. – parametry práce (vytištěné, rozstříhané), čtyřlístky
o 5. – tisk prezentace o životopise
o 6. – certifikáty pro účastníky
vytištěné pracovní listy do účastnických deníčků přidělované jednotlivě po setkáních
stopky, hodinky nebo mobil s minutkou
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V rámci lektorské dvojice uskutečnit přípravné setkání (dle potřeby cca týden před začátkem
kurzu), kde si dvojice odpoví na následující otázky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jak můžeme co nejlépe využívat silné stránky nás obou při vedení kurzu?
Kdo bude komunikovat s vedoucí projektu a s pronajímatelem prostor?
Kdo bude zodpovědný za jaký materiál?
Jak uspořádáme místnost? (Ideální je velký stůl uprostřed, příp. sražené menší stoly, na
nichž jsou pomůcky a kolem kterých všichni sedí, lze pracovat i v místnosti beze stolu, kde
je ale třeba dostatečný prostor pro práci ve dvojicích a ve skupinách)
Kdo bude uvádět kterou aktivitu či vést proces?
Kdo povede emailovou komunikaci s účastníky?
Kdo zajistí fotodokumentaci?
Kdy a jak budeme provádět reflexi proběhlého setkání?
Jaká vzájemná pravidla se zavazujeme dodržovat a jak si ideálně představujeme spolupráci?

Příklad formulace info-mailu
- je zasílán z mailové adresy prednosti@scio.cz, odpovědi jsou přesměrovány na jednoho z lektorů
Milé účastnice, milí účastníci,
dovolte, abychom vás tímto oficiálně přivítali v kurzu Přednost přednostem a požádali o bedlivé přečtení následujících řádek a potvrzení jejich přijetí.
Co vás čeká:
V rámci šesti kurzových setkání se budeme společně zaměřovat na vaše přednosti, na to, co se vám
daří, přináší pozitivní energii a radost. Budeme objevovat a popisovat vaše silné stránky, zejména s
ohledem na vaše uplatnění na trhu práce. To vše v rámci skupiny čítající 12 osob.
Místo konání:
Zasedací místnost xxxxx. Cesta od hlavního vchodu budovy xxxxx k místu setkání bude označena
šipkami.
Termín a čas setkání:
Den xxxxx, čas xxxxx a následujících pět xxxxx.
Co byste ještě před začátkem měli vědět:
Na kurz se nemusíte nijak připravovat, nepotřebujete žádné pomůcky atd., vše pro vás bude připraveno na místě. Oblečení přijďte tak, abyste se cítili dobře. Občerstvení xxxxx. V průběhu setkání bude
jedna čtvrthodinová přestávka.
Poslední důležitý krok:
Abychom se ujistili, že s vámi máme v kurzu opravdu počítat a že jste připraveni účastnit se ho v celé
jeho délce, potřebujeme od vás mailové nebo telefonické potvrzení nejpozději do xxxxx.
Těšíme se na vás :-)
Jménem lektorů a realizačního týmu,
XYZ
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Kurz PP je postaven na metodickém cyklu oceňujícího ptaní (OP) a každé ze setkání se navíc nese v
duchu jednoho z principů OP. Viz též Manuál str. 16–7, 28–31, 33–35 a 37.
Návrh načasování všech aktivit je uveden v popisu jednotlivých setkání. Lektoři si jej mohou přizpůsobit podle potřeby.

Principy OP

Fáze cyklu OP

Záměr setkání

Klíčové aktivity
Chvilky
Parťáci

Mezi-mail

1. setkání
Souběžnosti
viz Manuál dobré praxe
metody str. 33–34, dále
jen: str. xy
Cyklus OP, str. 8 a 15–
18
Define & Appreciate,
str. 16, 28, 37
– seznámit se (lidé,
kurz)
– shodnout se na pravidlech
– spoludefinovat kariéru
– poukázat na důležitost otázek a ptaní
– seznámení
– pravidla
– otázková aktivita

2. setkání

3. setkání

Konstrukcionistický, str.
Předjímající, str. 34
34
Discover &
Appreciate, str. 16, 29, Dream &
Imagine, str. 16, 29, 37
37
Přerámování, str. 32
– rozšířit si pohled na
své příběhy
– najít a pojmenovat si
2 až 3 své silné stránky
– lépe poznat sebe
sama pomocí bubliny
identity

– vyzkoušet si techniku
vizualizace
– vytvořit si představu
své ideální práce

– přerámování
– bublina identity

– obrázky v kanceláři
– vizualizace

– využití silné stránky
– tři vděčnosti
– využití silných stránek
–––
– příp. pokr. pozvání do
práce snů
– video: souvislost ra– video: pohon, o moti– video: nebezpečí jeddosti a úspěchu
vaci
noho příběhu
– zpětná vazba vítaná
– příp. Johariho okénko
– test silných stránek
– sdílení kontaktů
(na vyžádání)

– tři vděčnosti

– vychutnávání
– tři vděčnosti
– cenná zkušenost
– pokračování v bublině
identity
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Principy OP
Fáze cyklu OP

Záměr setkání

Klíčové aktivity

Chvilky
Parťáci
Mezi-mail

4. setkání
Poetický a pozitivní, str.
35
Design &
Imagine, str. 16–17, 30,
37

5. setkání
6. setkání
Poetický a pozitivní, str.
Celistvosti, str. 33 a 35
35
Design &
Destiny &
Act, str. 16–17, 30 a 37 Act, str. 16–17, 31 a 37

– zamyslet se nad možnostmi hledání práce
– seznámit se s dovednostmi a náležitostmi
při vstupování na trh
práce
– umožnit účastníkům
zamyslet se nad schopností vyrovnávat se s
neúspěchy
– hledání práce
– kariéra dnes – moti– boxíky (rychlo-nevace a potřeby
tworking)
– čtyřlístek
– životopis a motivační
– parametry práce
dopis
– příprava na sebepre– malé změny
zentaci
– tři vděčnosti
– tři vděčnosti
– jak získat to, co chci – stanovování cílů
– video: síla zranitel– video: řeč těla
nosti
– cíl, sebeprezentace,
– příp. flow (na vyžádáohlédnutí
ní)

– zohlednit silné stránky při konkretizaci představ o ideální práci
– zamyslet se: kariéra
dnes, potřeby a motivace, různá pojetí práce
– zúročit dovednosti
přerámování a vizualizace

– prožít akční plán s
jednotlivými kroky
– vyzkoušet si sebeprezentaci
– završit a slavnostně
uzavřít celý kurz

– akční plán
– sebeprezentace
– zpětná vazba
–––
–––
–––
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Mezi-aktivity
Kromě setkání samotných hraje důležitou úlohu i čas, který účastníci tráví „v duchu kurzu PP” mezi
jednotlivými setkáními. Tento čas je strukturován pomocí následujících prvků:

Chvilky pro sebe
Viz též Manuál str. 22–24, 31 a 36–38.
Chvilky jsou každodenní cvičení, která lektoři účastníkům zadávají na konci jednotlivých setkání.
Jedná se především o tzv. „seznam vděčností“, tj. každodenní sepsání tří věcí, za které jsme vděční,
ze kterých máme radost nebo si jich vážíme. Další variace a detaily k zadávání jsou popsány u jednotlivých setkání.
Chvilky pro sebe jsou do kurzu PP zařazeny z následujících důvodů:
• Vybízejí účastníky, aby zaměřili svou pozornost na to dobré a žádoucí i v čase mezi setkáními a trénovali tak svůj „oceňující sval“.
• Učí účastníky každodenně navozovat pozitivní emoce, které následně pomáhají v identifikaci silných stránek.
• Chvilky umožňují účastníkům zažívat drobné úspěchy, radost a uspokojení, které jsou předpokladem pro zvýšené sebevědomí.
Metodické poznámky
Je klíčové dbát na pojmenování „chvilky pro sebe” nebo alespoň jen „chvilky”, případně „cvičení v
rámci chvilek” (nikoliv „domácí úkoly”, „práce” apod.). Účastníci si potřebují uvědomit, že se jedná
o čas, který věnují sami sobě, a že tento čas by měl být příjemný a pro jejich rozvoj a sebepoznání
je zásadní. Veškerá cvičení v rámci chvilek jsou proto dobrovolná. Zároveň je jasně řečeno, že bez
každodenní drobné změny v zaměřování pozornosti těžko nastává kýžený posun.
• Chvilky jsou účastníkům nabídnuty od prvního setkání.
• Počínaje druhým setkáním se lze účastníků doptávat na to, co jim nejlépe funguje, a nechat
na nich, jak své chvilky pojmou.
• Na začátku setkání (pro detailní zadání viz jednotlivá setkání) probíhá reflexe toho, co účastníkům chvilky pro sebe přinášejí. Reflexe slouží zároveň jako motivace pro ty, kteří potřebují
inspiraci, podporu a motivaci.
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Příklad pracovního listu chvilek v účastnickém deníku

Za co jsem vděčný/vděčná? Co mi dělá radost? Čeho si vážím?
středa
1.
2.
3.

čtvrtek
1.
2.
3.

pátek
1.
2.
3.
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Mezi-mail
Mezi-mail je e-mailová zpráva, kterou jeden z lektorů rozesílá všem účastníkům cca v polovině času
mezi jednotlivými setkáními. Návrh e-mailů je uveden u popisu jednotlivých setkání.
Mezi-mail je do kurzu PP zařazen z následujících důvodů:
• Umocňuje a ukotvuje obsah setkání, zpestřuje ho a obohacuje.
• Slouží účastníkům k zamyšlení a připomenutí kurzu.
• Ukazuje zájem lektorů o účastníky – to, že na ně někdo myslí.
• Pro některé účastníky je vítanou doplňkovou formou získávání informací a inspirace.
Metodické poznámky
• Účastníci by z mailu měli cítit opravdový zájem, péči, podporu, lidskost a vstřícnost, viz příklad.
Příklad jednoho mezi-mailu:

Naši milí úžasní účastníci (=úŽastníci),
zdravíme vás všechny přibližně v polovině času mezi 1. a 2. setkáním
kurzu Přednost přednostem a máme pro vás hrstku informací, otázek a
podnětů k zamyšlení.
Každý z nás se nové věci učí jiným způsobem a každého z nás motivuje
něco jiného. Pro ty z vás, kteří jsou inspirováni vědecky podloženými
daty, i ty, kteří se rádi zasmějí a užívají si u lidí dynamičnost a nadšení
pro věc, doporučujeme povídání Shawna Achora (pozitivní psycholog z
Harvardu). Ten mimo jiné vysvětluje, jak důležitá jsou pro „silnostránkové“
přeprogramování našeho mozku každodenní cvičení podobná tomu, které
jsme vám připravili na Chvilky pro sebe v tomto týdnu. Také se můžete
zamyslet nad tím, jestli je úspěch předpokladem pro radost ze života,
nebo je to naopak. Pokud je 12 minut videa (anglicky s českými titulky)
pro vás příliš, tak kolem 9. minuty se začíná mluvit o konkrétních tipech,
které si určitě nenechte ujít.
http://www.ted.com/talks/lang/cs/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work.html
…
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Parťácký proces
Parťácký proces neboli setkávání parťáků je nabídkou pro účastníky, kteří chtějí využít individuální
kolegiální podporu v čase mezi setkáními.
Parťácký proces je do kurzu PP zařazen z těchto důvodů:
• Umocňuje a rozvíjí obsah setkání.
• Slouží účastníkům ke sdílení významu kurzu a k posílení podpory.
Metodické poznámky
• Parťácký proces je účastníkům nabídnut po druhém kurzovém setkání.
• Kromě samostatného zadání pro parťáky slouží setkání i k celkové reflexi kurzu, chvilek
apod.
• Dle uvážení lektorů je možné parťáky buď určit, nebo to nechat na samotných účastnících.
• Parťácké dvojice mohou zůstat stejné v průběhu celého kurzu, ale mohou se i vyměnit důležité je, aby to parťáky vzájemně lákalo a bavilo.
• V reflexi na začátku některých setkání sdílejí přidanou hodnotu procesu ti, kteří se parťáckého setkání účastnili. Ti účastníci, kteří se mezi sebou nesešli, se mohou nechat inspirovat.
Nikdo není pranýřován.
• Pravidelné reflexi chvilek a parťáckého procesu se věnujeme na začátku některých setkání,
případně je zahrnuta do úvodní aktivity, viz popis jednotlivých setkání.

Ukázka prostoru pro zaznamenání praktických náležitostí parťáckého setkání v deníčku

Parťácké setkání
Tento týden je mým parťákem/mojí parťačkou:
Domluveno máme (co, kdy, kde, kontakt):
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Záměr setkání
– umožnit účastníkům i lektorům seznámit se v rámci skupiny
– podat účastníkům základní informace o obsahu, průběhu a fázích kurzu
– představit účastníkům pravidla odpovídající oceňujícímu přístupu a principům, na kterých je kurz
postaven; zajistit shodu a vyžádat souhlas s takovými pravidly
– poukázat na význam kladení oceňujících otázek a vyzkoušet si fragment oceňujícího rozhovoru

Teoretické ukotvení a relevantní pasáže z manuálu
Metodický cyklus OP – str. 8 a 15–18
Relevantní fáze cyklu (Define & Appreciate) – str. 16, 28 a 37
Princip souběžnosti – str. 33–34

Příprava a materiál
•
•
•
•
•
•

PP bedýnka
desky na deníčky
vytištěné pracovní listy do deníčku na 1. setkání
rozstříhaná pravidla
na flip/whiteboard nakreslit spriálu (viz níže)
prezenční listina a dotazníky pro účastníky
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Popis aktivit 1. setkání
Zahájení
Čas: 15 minut
Příprava a materiál: PP bedýnka, prezenční listina, dotazník k projektu, desky na deník a vytištěné
materiály k prvnímu setkání
Záměr: přivítat, informovat, podepsat prezenční listinu, předat materiály, naladit

Popis:
Před zahájením
Účastníky vítáme již při příchodu, osobně, jednotlivě–každý lektor se přivítá s každým účastníkem a
osobně se mu představí. Předáme dotazník, prezenční listinu k podpisu a jmenovku (jméno tak, jak
chci být oslovován, doporučujeme křestní jméno). Kdo vyplní dotazník, ten hned dostane deníček s
materiály k prvnímu setkání.
Po zahájení
• Přivítat, oslovit, pozdravit
• Připomenout prezenci do projektu a dotazník
o Dotazník, prezenčka, jmenovka >>> deníček
• Praktické informace:
1. Nastavení oslovování–zda si budeme tykat, či vykat a oslovovat jmény na cedulkách.
2. Potřeby–toalety, jídlo, pití, pauza
3. Praktické věci týkající se prostor – cokoliv specifického pro tyto prostory
4. Mobily
5. Získat souhlas k focení
6. Upozornit, že na závěr požádáme o souhlas se sdílením emailových kontaktů – až se
lépe seznámíme
• Co nejrychleji přejít k následující aktivitě

Metodické poznámky:
• Většina „admin“ práce se dá zvládnout před samotným zahájením – jakmile účastník dorazí,
je „zaúkolován“. Předejde se tak i chvílím napjatého ticha, všichni mají co dělat.
• Oficiální zahájení tedy až po několika minutách, když jsou „admin“ záležitosti vyřízeny.
• Je-li na místě občerstvení, mohou se účastníci vybavit např. pitím nebo něčím k zakousnutí
• Čím svižnější, přátelštější a na jednotlivce zaměřený je začátek, tím lépe se pak začíná s
prací.
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Stručné představení
Čas: 25 minut
Příprava a materiál: napsat na flip otázky a podotázky
Stránka v účastnických denících: 1. setkání + tři otázky na úvod
Záměr: zjistit, jak se účastníci o kurzu dozvěděli, co očekávají, jaká je jejich motivace a čím jsou
ochotni přispět. Dát každému slovo, věnovat mu pozornost.

Rozvržení:
3 min. – představení lektorů – zadání aktivity
2 min. – zamyšlení účastníků
20 min. – mluví účastníci (plus rezerva)
Zadání:
1) Nyní se vzájemně představíme.
2) Jako vodítko nám poslouží tři otázky, které vidíte na flipu/tabuli:
• Kdo jsem a co mě sem přivedlo?
o Jaká je moje situace? Jak jsem se dozvěděl o PP? Proč mě to zaujalo?
• Co očekávám?
o Co si chci odnést? Jaký by pro mě byl nejlepší výsledek?
• Jak mohu přispět?
o Alespoň jedna věc, kterou mohu nabídnout pro to, abychom se tu všichni cítili
dobře a co nejvíce si z kurzu odnesli.
3) Nejdříve se představíme my lektoři a pak postupně vy účastníci. MODELUJEME.
4) Nyní dostanete dvě minutky na to, abyste se zamysleli nad tím, co o sobě chcete říct.
5) Každý pak budete mít asi minutu na vlastní představení.

Metodické poznámky:
• Lze dělat vsedě, nebo vestoje, dle preference lektorů a uspořádání místnosti.
• Lze postupovat po kruhu nebo metodou pop corn (kdo je připraven, ujme se slova).
• Lektoři se při následném představení kurzu a jeho záměrů mohou odkazovat na očekávání
účastníků.
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Představení kurzu v rámci projektu
Čas: 5 minut
Příprava a materiál: spirála ilustrující průběh kurzu na flipu/tabuli
Stránka v účastnických denících: 1. setkání + spirála
Manuál: str. 5–6 a 8–9
Záměr: seznámit účastníky se základní strukturou šesti kurzových setkání

Popis:
Lektor by měl svými slovy říci:1

Kurz Přednost přednostem je součástí stejnojmenného projektu zahraniční spolupráce, který
je podporován z Evropského sociálního fondu a Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ).
Projekt realizuje vzdělávací společnost www.Scio.cz, s.r.o.
Záměr kurzu (zde odkázat na očekávání, která účastníci právě sdíleli):
• napomoci vám zaměřit se na silné stránky; objevit a pojmenovat některé z nich
• umožnit vám ujasnit si představy a požadavky na budoucí pracovní uplatnění
• podat vám aktuální informace týkající se pojetí kariéry v dnešní době
• seznámit vás se základními dovednostmi usnadňujícími úspěšný vstup na trh práce,
včetně vyrovnávání se s dílčími neúspěchy
• zážitkovou formou vám předat vzkaz, že sebepoznání přispívá ke spokojenému, sebevědomému a úspěšnému fungování v práci
• přiblížit vám přístup k osobnímu rozvoji založený na poznatcích z pozitivní psychologie
a na metodickém cyklu oceňujícího ptaní
Celý kurz je tedy postaven na cyklu oceňujícího ptaní. To je v kurzu přítomno (ilustrovat na
spirále, viz níže):
• tím, jak je kurz vystavěn – šest setkání, tři fáze: propátrání minulosti, představy do budoucnosti a kroky v přítomnosti (ukázat na spirále) – OPT (oceňování, představa, tvoření)
• tím, že budeme hodně pracovat s otázkami, ptaním, se zvídavostí, s podněcováním
touhy něco v sobě i v druhých propátrat (první setkání zaměřené na ptaní a otázky)
• tím, že budeme primárně prozkoumávat to, co je dobré, co se daří, co nás nabíjí energií,
tj. silné stránky (ukázat na spirále), a budeme se v tom vzájemně podporovat
K tomu nám pomůže i nastavení určitých společných pravidel fungování v rámci této skupiny.

1 Texty v rámečcích jsou buď otázky, nebo formulace, které lektor čte nebo říká. Je pravděpodobné, že si lektoři budou
některé texty chtít upravit dle svého vyjadřovacího stylu, což je v pořádku při zachování významu.
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Metodické poznámky:
• Není účelem podat vyčerpávající informaci ani o OP – ani o struktuře kurzu, ale propojit obojí
tak, aby účastníci pochopili vzájemnou souvislost formy a obsahu.
• Informace o projektu OPLZZ a SCIO jsou důležité a musejí zaznít!
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Pravidla
Čas: 30 minut
Příprava a materiál: vytištěná a rozstříhaná pravidla kurzu
Stránka v účastnických denících: pravidla
Manuál: str. 32–35
Záměr: podpoření bezpečného prostředí na kurzu. Vytvoření prostředí odpovídajícího principům oceňujícího ptaní, vymezení společného rámce vzájemného fungování a spolupráce, na který se můžeme dále odvolávat, vyjasnění předpokladů, ze kterých vycházíme, získání společného porozumění a
získání souhlasu s těmito principy od všech účastníků

Rozvržení:
6 min. – zadání, vysvětlení, ukázka
6 min. – práce ve dvojicích
15 min. – představení pravidel (6x2 minuty) plus rezerva
3 min. – příp. úprava pravidel
Popis:
1) Společně dohodnutá pravidla nám pomohou, abychom se na kurzu cítili bezpečně a odnesli
si z něj co nejvíce.
2) Nabízíme vybraná pravidla, která souzní s pojetím kurzu, ale je pro nás důležité, abyste se
na jejich konečném znění a pochopení podíleli i vy. Můžeme také přidat nějaké vámi formulované pravidlo, které bude specifické pro tuto skupinu.
3) Budete pracovat ve dvojicích podle toho, jak sedíte vedle sebe.
4) Dostanete papírek s textem jednoho z pravidel.
5) Ve dvojici budete mít za úkol, abyste (tučná slova lze vypsat na flip/tabuli):
1. Přečetli tučný text znění pravidla.
2. Vysvětlili svými slovy ostatním, jak pravidlo chápete vy ve dvojici.
3. Řekli, kde vidíte přínos pravidla a jeho užitečnost pro kurz.
4. Navrhli, v jaké podobě jste s pravidlem ochotni souhlasit.
6) Nyní vám ukážeme, jak může představení jednoho pravidla vypadat. MODELUJEME na pravidle „udržujeme důvěrnost“. (Volitelný bod dle počtu dvojic a naladění skupiny.)
7) Na svou prezentaci budete mít asi dvě minuty do dvojice.
8) Poznámky k pravidlům si můžete dělat do deníčku, kde je jim vyhrazena další stránka.
9) Sdílení ve skupině – lektoři doplňují, kde je třeba, zjišťují, zda panuje ohledně pravidla souhlas. Pokud se skupina rozhodně některé pravidlo pozměnit či přidat, příště je třeba přinést
takto upravená pravidla vytištěná na A3.
10) Pravidla v místnosti vyvěšujeme minimálně ještě před druhým setkáním.
Pravidla:
INSPIRUJEME OSTATNÍ I SEBE
Sdílíme příběhy spíše než názory, pocity spíše než hodnocení, nápady spíše než pravdy.
V příbězích jsou skryty nejen naše zkušenosti, ale i naše postoje a promítá se do nich náš pohled
na svět. Můžeme jimi druhé inspirovat i poučit. Síla příběhů je v tom, že si v nich každý může najít
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svoji interpretaci a odnést si něco pro sebe. Tím, jak příběhy pomocí slov stavíme, vytváříme svůj
svět a svoji realitu.
SOUSTŘEĎUJEME SE NA TO DOBRÉ
Díváme se na věci z té lepší stránky.
Naše myšlenky vytvářejí naši realitu a je na nás, na co se v životě zaměříme. Přijímáme vnitřní
postoj, že se soustřeďujeme na silné stránky, potenciál, talenty a jakékoliv další kladné vlastnosti,
které jsme schopni objevit v každém účastníkovi. Díváme se na každého jako na jedinečnou lidskou
bytost.
JSME OTEVŘENÍ
Nepředpokládáme, objevujeme, znovu začínáme.
Jsme otevření změnám. Tomu, že se mohou objevit nová řešení, nové cesty, o kterých jsme neuvažovali. Jsme otevření ke změně vlastního názoru a k nelpění na starých pravdách.
RESPEKTUJEME HRANICE
Jsme si vědomi hranic svých i hranic ostatních.
Je v pořádku říci, že se dané aktivity nechceme účastnit – stejně tak je v pořádku uvědomit si, že
potřebujeme pomoc, a říci si o ni. Hranice jednoho končí tam, kde začínají hranice ostatních, což si
dáváme včas a ohleduplně najevo.
ZAČÍNÁME U SEBE
…a k sobě se vracíme.
Uvědomujeme si, že jedině my jsme experty na vlastní život a nikdo jiný nemůže žít a dělat rozhodnutí za nás. Hledáme, co my můžeme udělat pro to, abychom si odnesli co nejvíce. Nehodnotíme
ostatní, nedáváme rady ani se nezamotáváme do příběhů někoho druhého. Posloucháme se navzájem a sami sebe se ptáme: „Jak se toto dá využít v mém životě? Jak se mi to může hodit?“
PŘIJÍMÁME ZODPOVĚDNOST
Podílíme se na výsledku a dodržujeme dohody.
Přijímáme odpovědnost za své pocity, postoje, reakce i chování. Přijímáme zodpovědnost za průběh
i výsledek celého kurzu. Aktivně se zapojujeme a podílíme se na spolutvorbě. K výsledku přispíváme i tím, že dodržujeme dohodnutá pravidla, časy apod.
UDRŽUJEME DŮVĚRNOST
Co se stane ve skupině, zůstane ve skupině.
Co bude řečeno ve skupině, zůstane ve skupině, pokud nebude výslovně uděleno svolení ke sdílení
mimo ni. O toto svolení si bez obav říkáme a jsme připraveni přijmout odmítnutí. Je v pořádku sdílet
s dalšími lidmi svůj příběh, ale příběhy ostatních (s uvedením jména apod.) si necháváme pro sebe.

Metodické poznámky:
• Aktivita vyžaduje svižné tempo.
• Je na každé lektorské dvojici, jaké přesné formulace ke shrnutí pravidla zvolí.
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Úvod ke kariéře
Čas: 20 minut
Příprava a materiál: flip/tabule, post-ity (lepíky), několik kusů pro každého
Stránka v účastnických denících: cyklické pojetí kariéry
Záměr: uvést do tematiky práce a kariéry, sjednotit chápání termínu „kariéra“ v rámci kurzu, představit
cyklické pojetí kariéry, které „normalizuje“ to, kde se všichni účastníci zrovna nacházejí ve vztahu k
práci a kariéře.

Rozvržení:
2 min. – úvod, zadání
3 min. – psaní ne lepíky, jejich sběr
5 min. – shrnutí a představení cyklického pojetí kariéry
2 min. – zapsání do deníčků
8 min. – sdílení v kruhu
Zadání:
1) Kariérní záležitosti se budou více projevovat v druhé části kurzu.
2) Dnes jen krátký úvod k tematice práce a kariéry, která souvisí s mnoha dalšími oblastmi našeho života, spoluurčuje naši identitu, promítá se do ní řada faktorů (rodina, výchova, vzdělání,
média, společnost atd.) a ovlivňuje naše postoje (a je jimi ovlivňována).
3) Každý dostanete několik lepíků.
4) Vaším úkolem teď bude, abyste napsali jednu myšlenku (slovo, sousloví) na lepík.
5) Zadání je jednoduché: Co se vám vybaví, když se řekne slovo „kariéra“?
6) Jak účastníci píší, vybíráme lepíky a podle významu je shlukujeme na flip/tabuli.
7) Když vybereme cca tři lepíky od každého, případně když aktivita umdlévá, tak proces zastavíme.
8) Vaše myšlenky se dají shluknout do následujících oblastí. VYČTEME Z LEPÍKŮ. Abychom
mohli dál společně pracovat, je dobré sjednotit se na tom, jak budeme termín kariéra chápat
v rámci kurzu.
9) Kariéra a kariérista může mít negativní konotaci. My ale pracujeme spíše s pojetím „kariérní
dráha“, tj. všechno vzdělání, pracovní i jiné zkušenosti – bez negativního zabarvení.
10) Jak vidíte na následující stránce v deníčku, nechápeme kariéru jako šplhání po žebříku a
boj o pozice, ale jako přirozený cyklický proces, ve kterém se podobně jako v přírodě střídají
roční období.
11) Jaro – čas pučení, naděje, nadšení, očekávání, nových začátků.
Léto – vyvrcholení, prázdniny, dovolené, sklizeň, radost a úspěchy.
Podzim – zpomalování, pohled zpět, jasné barvy nahrazují odstíny hnědé, příprava na klidové období.
Zima – spánek, klid, uzavření, už ne to minulé, ale ještě ne to budoucí, nečinnost, čekání.
12) Zapište si nyní do vyhrazeného prostoru v deníčcích, kde se ve své kariéře právě nacházíte
a proč si to myslíte.
13) To, co jste si zapsali do deníčku je zamyšlení pro vás. Nyní můžete v rámci kruhu sdílet, co
sdílet chcete. Sdílí, kdo chce, metoda pop corn.
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Metodické poznámky:
• Čím rychleji se zvládne první část, tím víc času zbývá na sdílení, které při dobře nastavené
atmosféře může dát účastníkům příležitost otevřít se.
• Je vhodné sdílení opakovaně zasazovat do kontextu cyklického pojetí kariéry, aby například dlouhodobě nezaměstnaní či starší účastníci měli také pocit, že jejich situace je součástí běžného procesu.
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Pauza
Čas: 10 minut

Otázková aktivita
Čas: 55 minut
Příprava a materiál: vymyslet rozdělení do trojic, příp. dvojic, dle počtu účastníků
Stránka v účastnických denících: Síla otázek, Jak vést oceňující rozhovor, Oceňující otázky
Záměr: seznámit se s oceňujícími otázkami a jejich kladením, pocítit, že otázky mohou být nástrojem
změny, vyzkoušet si ptaní, odpovídání i pozorování, zaměřit pozornost na formu i obsah, reflektovat
jednotlivé role i celý proces

Rozvržení:
10 min. – motivační čtení, vysvětlení rolí a postupu, rozdělení do trojic
8 min. – první otázkování
5 min. – první reflexe
8 min. – druhé otázkování
5 min. – druhá refexe
8 min. – třetí otázkování
11 min. – závěrečná reflexe a zapsání do deníčků

Popis:
1) Zásadní aktivita tohoto setkání – seznámení s oceňujícím ptaním prostřednictvím krátkého rozhovoru. Důležitost otázek, které si klademe, ilustruje následující příběh:
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Dva starší irští kněží byli ve městě v hospodě na pivě a cigárku. Jak si tak povídali a zapalovali další a další cigaretu, začali se bavit o kouření a modlitbách.
Jeden povídá druhému:
„Co myslíš, Henry, je v pořádku kouřit a modlit se zároveň?“
Přítel Henry silně potáhl z cigarety a odvětil:
„Já po pravdě nevím, Joe. Asi bychom si v tom měli udělat jasno.“
A tak se oba kněží po dalším půllitru rozhodli, že napíší papežovi a optají se.
Otec Joe sedl a napsal papežovi:
„Je povoleno kouřit při modlení?“
Papež odpověděl:
„Při modlitbách by ses měl soustředit na Boha a kouření by Tě rozptylovalo. Nedoporučuji
tedy kouřit, když se modlíš.“
Otec Henry také napsal papežovi a zeptal se:
„Je dovoleno modlit se při kouření?“
Papež odpověděl:
„Jak říká apoštol Pavel: V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí (Římanům, 12. kapitola). Je tedy samozřejmě přípustné modlit se při kouření.“
A tak dodnes v Dublinu otec Joe nekouří při modlitbě a otec Henry se modlí při kouření.
Každý dostal odpověď na tu otázku, kterou položil.

2) V následující necelé hodině si vyzkoušíte, jaké to je být účastníkem oceňujícího rozhovoru. Začneme se učit dovednost, která je jádrem tohoto kurzu a která vám pomůže
získávat takové odpovědi, které vás posunou vpřed žádoucím směrem. První otázka je totiž
osudová, do značné míry určuje charakter celého rozhovoru.
3) Budete pracovat ve trojicích nebo ve dvojicích.
4) V případě trojic budete střídavě plnit následující tři role. Ve dvojicích nebude pozorovatel.
Tazatel:				
• otevřené otázky (+)
• role zlatokopa
• zájem, řeč těla
• užívat si proces
• případné shrnutí
Tj. uvedené otázky jsou základním návodem, tazatel je může rozšiřovat, doplňovat a klást
upřesňující podotázky. Svůj zájem o vypravěče projevuje tazatel řečí těla – natočením, pokyvováním, vlídným a povzbuzujícím výrazem. Z tazatele by mělo vyzařovat, že si proces
užívá, je jeho úkolem, aby si v něm našel „to svoje“. Na závěr rozhovoru může krátce shrnout své dojmy, např. „Zdá se mi, že tě hodně motivuje…“, příp.: „Připadalo mi, že červená
nit, která se táhla Tvými odpověďmi, byla…“
Vypravěč:
• rozvinout vzpomínku, vcítit se
• oblast práce, rodiny/domova, společnosti
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•
•

x dokonalé odpovědi
první nápad je dobrý

Tj. vypravěče povzbudíme k tomu, aby v rámci své komfortní zóny rozvinul vzpomínku do
příběhu, a dal tak tazateli i reportérovi příležitost vcítit se do jeho vyprávění. Odpovědi se
nemusejí omezovat na oblast práce – cenné mohou být postřehy i z jiných oblastí života.
Důležité je odpovídat spontánně, neexistují dokonalé odpovědi a v tom, co nás napadlo jako
první, je obvykle skryto něco důležitého, inspirativního a cenného.
Pozorovatel:
• svědek procesu
• pozorování
• zajímavé postřehy
• vlastní reflexe
Tj. pozorovatel je „svědkem“ celého procesu, podobně jako na svatbě – svou přítomností
dodává rozhovoru na výjimečnosti a vážnosti. Má za úkol pozorovat celý proces i oba aktéry
rozhovoru. Všímá si zajímavostí, může zaznamenat postřehy pro vypravěče.
5) Tazatel klade vypravěči otázky, které jsou vypsány v deníku:
• Jaká činnost tě dlouhodobě nejvíc naplňuje radostí?
• Co se učíš neporovnatelně rychleji než ostatní, co ti jde tzv. levou zadní?
• O čem s lidmi rád/-a mluvíš?
• Na co se těšíváš tak, že nemůžeš skoro dospat, a jaké to je pak to dělat?
• Ve kterých životních rolích jsi doposud zažil/-a svůj největší úspěch a jaké to bylo?
• V jakém prostředí se cítíš nejvíc „doma“?
• Na co rád/-a vzpomínáš a co bys chtěl/-a dělat, jen co to zase půjde?
6) Po prvních osmi minutách rozhovoru si vyžádáme pozornost ke krátké reflexi (cca 5
minut).
Podle toho, s jakými poznatky přijdou účastníci, se postupně věnujeme:
a) rozboru jednotlivých rolí (tazatel, vypravěč a reportér)
b) rozboru otázek, které jsou kladeny (viz. Manuál str. 34)
c) rozboru procesu a celkové atmosféry
Příklady vhodných otázek:
Jak na vás působily otázky? Čeho jste si na nich všimli?
Jak to ve vaší trojici plynulo? Jaká byla atmosféra? Jak jste se cítili?
Jaké to pro vás bylo v roli tazatele? A v roli vypravěče? A v roli pozorovatele?
7) Proběhne rotace (8 min.), druhá krátká reflexe (5 min.) a další rotace (8 min.).
Pokud nebude obsaženo v závěrečné reflexi, lektoři na závěr shrnou celou aktivitu:
• Otázky jako nástroj změny, první otázka je určující.
• Otázky tvoří rozhovor – objevování druhých i sebe sama.
• Důležitost vnitřních rozhovorů (to, co si v duchu říkáme, na co se sami sebe ptáme a
jak) pro práci se silnými stránkami a osobním rozvojem.
V reflexi či na závěr aktivity lze doplnit některé z charakteristik oceňujících otázek:
• bezpodmínečně kladně formulované a otevřené
• předpoklad, že něco je v pořádku, že něco funguje či se daří
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•
•

pídí se po příběhu, ne po výčtu položek
vzbuzují emoce, vytvářejí vztahy

8) Po závěrečné reflexi si do deníčku účastníci napíší vlastní oceňující otázku dle instrukce:
Na co byste chtěli být dotázáni? Jaká oceňující otázka by odhalila vaše silné stránky?

Metodické poznámky:
• Klíčová aktivita tohoto setkání – je zásadní, aby účastníci pochopili její význam a hloubku.
• Je proto důležité najít rovnováhu mezi prožitkem a jeho reflexí (zejm. čas věnovaný oběma
složkám).
• Střídání prožitku a reflexe ve třech „kolech” pomáhá účastníkům osahat si dovednosti, na
kterých je oceňující rozhovor postaven.
• Zároveň se jedná o „úvod do…“ – v jehož duchu se pak odehrává zbytek kurzu – není proto třeba, aby byl vyčerpávající co do dovednosti formulovat otázky, techniky jejich kladení
či sestavování logického cyklu otázek apod.

Chvilky pro sebe
Čas: 10 minut
Příprava: ideální je mít alespoň krátkodobou vlastní zkušenost s daným cvičením
Stránka v účastnických denících: Vlci v nás, Chvilky pro sebe
Záměr: vysvětlit a zavést jeden z důležitých rituálů kurzu, objasnit důležitost, vysvětlit základní postupy
Rozvržení:
3 min. – vlci přečtení
3 min. – společné čtení v deníčku
4 min. – dovysvětlení a dotazy
Zadání:
1) Než se dnes rozloučíme, podělíme se s vámi o jeden moudrý indiánský příběh:
Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky.
Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist,
sebestřednost a faleš.
Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“
Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“
Starý indián odpověděl: „Ten, kterého pravidelně dennodenně krmíš…“
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2) Všimněte si, že v deníčku je podtrženo jedno slovo: dennodenně.
3) Pokud se má v naší hlavě opravdu něco přeprogramovat, je potřeba opakovaně zaměřovat
pozornost na to dobré. K tomu slouží jedno z nejefektivnějších cvičení pozitivní psychologie,
tzv. deník vděčností.
4) Pojďme si společně v deníčku pročíst co, proč a jak nás v příštím týdnu čeká:

Co?
• napsat si tři věci, za které jsem vděčný/-á, dělají mi radost, vážím si jich
• mohou to být lidé, situace, věci
• z dnešního dne i dlouhodobé
Proč?
• souvislost: vděk >< sebepoznání>< pozitivní emoce><optimismus><úspěch
• velmi efektivní cvičení: posílení, ukotvení, pozorování
Jak?
• příjemné místo, navození klidné atmosféry, čas pro vás
• vlastní oblíbený způsob zaznamenávání a čas dne – ráno nebo večer
• na závěr je opravdu důležité si radost a vděk procítit, stačí půl minuty

Metodické poznámky:
• Je dobré vyšetřit dostatek času na to, aby si na závěr mohli všichni zkusit napsat tři vděčnosti za daný den a procítit si je.

Závěrečné kolečko ̶ košík
Čas: 10 minut
Příprava: napsat otázky na flip/tabuli
Záměr: ukotvit prožitky a informace z tohoto setkání

Zadání:
1) Pošleme si nyní pomyslný košík (je fajn mít i reálný košík), do kterého každý přidá odpovědi
na dvě otázky, které budou na flipu/tabuli.
2)Nyní máte dvě minuty na rozmyšlenou a pak bude mít každý z vás půl minuty na sdílení. Na
otázku tedy odpovídejte souslovím, nejvíce jednou větou.
3) Začne jeden z lektorů, druhý uzavírá.
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Otázky:
• Co nejcennějšího jsem si z dneška odnesl/-a?
•	Na co se budu soustředit během týdne? Alespoň jedna věc.

Metodické poznámky:
• Pokud by se v průběhu kolečka účastníci rozpovídali, je dobré usměrnit je a „zestručnit“.
• Je šikovné vybrat od účastníků jmenovky, aby si je příště nezapomněli.
• V tento okamžik je rovněž vhodné zeptat se, jestli je v pořádku sdílet mailové adresy.
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Mezi-mail po 1. setkání
Naši milí úžasní účastníci (=úŽastníci),
zdravíme vás všechny přibližně v polovině času mezi 1. a 2. setkáním kurzu Přednost přednostem a
máme pro vás hrstku informací, otázek a podnětů k zamyšlení.
Každý z nás se nové věci učí jiným způsobem a každého z nás motivuje něco jiného. Pro ty z vás,
kteří jsou inspirováni vědecky podloženými daty, i ty, kteří se rádi zasmějí a užívají si u lidí dynamičnost a nadšení pro věc, doporučujeme povídání Shawna Achora (pozitivní psycholog z Harvardu). Ten mimo jiné vysvětluje, jak důležitá jsou pro „silnostránkové“ přeprogramování našeho mozku
každodenní cvičení podobná tomu, které jsme vám připravili ve Chvilkách pro sebe v tomto týdnu.
Také se můžete zamyslet nad tím, jestli je úspěch předpokladem pro radost ze života nebo je to
naopak. Pokud je 12 minut videa (anglicky s českými titulky) pro vás příliš, tak kolem 9. minuty se
začíná mluvit o konkrétních tipech, které si určitě nenechte ujít.
http://www.ted.com/talks/lang/cs/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work.html
A když už jsme u Chvilek pro sebe: Pokud se vám daří věnovat každý den čas sám/sama sobě, co
vám to přináší? A pokud to zatím příliš nefunguje ̶ co by vám pomohlo? Jaký příjemný rituál by se dal
do chvilek zakomponovat? Vyhovovala by vám podpora zvenčí? A jakou by měla mít podobu?
V neposlední řadě ̶ pokud máte jakékoliv podněty, připomínky, zlepšováky nebo otázky na nás
dva, napište nám. Děkujeme těm, kteří nám bleskovou zpětnou vazbu stihli dát už na odchodu z prvního setkání, bereme si ji k srdci a ceníme si jí.
Mějte se moc fajn!
jménem xxxxx zdraví xxxxx
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Záměr setkání
– rozšířit si pohled na své příběhy pomocí techniky přerámování
– najít a pojmenovat si některé své silné stránky
– lépe poznat sebe sama pomocí bubliny identity

Teoretické ukotvení a relevantní pasáže z manuálu
Konstrukcionistický princip – str. 34
Přerámování – str. 32
Fáze cyklu OP Discover & Appreciate, str. 16, 29, 37

Příprava a materiál
•
•
•
•
•
•
•

PP bedýnka
prezenční listina
A3 list s vytištěnými pravidly (na začátku srolovanými)
ukázka oceňujícího deníku (osobní nebo např. Food for Thought)
vytištěné pracovní listy do deníčku na 2. setkání
bílé papíry A3 pro každého účastníka na bublinu identity
jednotlivě balené čokoládičky, příp. balíček rozinek
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Popis aktivit 2. setkání
Zahájení a molekuly
Čas: 15 minut
Příprava a materiál: prezenční listina, vytištěné sady listů do účastnických deníků, jmenovky rozmístit náhodně na židle
Stránka v účastnických denících: 2. setkání + molekuly
Záměr: přivítat účastníky, zahájit setkání, rozdat materiály, zahřát se, rozmluvit a naladit, zamyslet se
nad minulým setkáním a připomenout pravidla

Rozvržení:
5 min. – přivítání, zahájení, prezenčka, představení nového účastníka
1 min. – vysvětlení aktivity + modelová otázka na pozdrav
2 min. – druhá otázka pro dvojice
3 min. – třetí otázka pro trojice
2 min. – čtvrtá otázka pro čtveřice
2 min. – zopakování pravidel
Zadání:
1) Uvítání na 2. setkání kurzu Přednost přednostem.
2) V případě, že se ke skupině připojil někdo, kdo nebyl na prvním setkání, proběhne kratičké
představení.
3) Nyní prosím povstaňte.
4) Touto aktivitou se vrátíme do dětských let, kdy mnozí z nás hráli milou kontaktní hru molekuly.
5) Každý z vás je jeden atom, který se pohybuje v prostoru. Pojďme se začít pohybovat jako
atomy. Jeden z lektorů může doplňovat do počtu.
6) V okamžiku, kdy zakřičíme číslo (například: dvě!), musíte utvořit molekulu, která bude obsahovat právě tolik atomů. Zkusme si to. Dvě!
7) Následně si ve skupince navzájem odpovíte na otázku, kterou vám přečteme.
8) Na otázku máte omezený a předem daný čas, který vám budeme hlásit.
9) Po určité chvíli dostanete znamení, budete opět rozpuštěni na jednotlivé atomy, pohybujete
se v prostoru a čekáte na další číslo, které určí, jak mají vypadat nové molekuly.
10) Skupiny, otázky a načasování
dvojice – Jaký pozdrav máte rádi? 30 s.
trojice – Která věc z minulého setkání vám nejvíc utkvěla v paměti nebo jsi o ní nejvíc
přemýšleli? 3 min.
dvojice – Který den v minulém týdnu se vám obzvlášť vydařil? Dvěma větami řekněte
proč. 2 min.
čtveřice – Na která naše společná pravidla si dokážete vzpomenout? 2 min.
Necháme skupinky postupně říkat pravidla, které si fajfkujeme na A3 papíře s pravidly z
prvního setkání. Ve chvíli, kdy mají všechno, nebo nevědí, tak pravidla odhalíme.
12členná skupina (plný počet účastníků) >>> Přecházíme ke stolu.
11) Posíláme prezenčku a materiály na dnešek.
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Metodické poznámky:
• Otázky jsou zkopírovány i do deníčků, ale nepracuje se s nimi, slouží jen pro připomenutí
účastníkům.
• Před sesednutím ke stolu je vhodné připomenout včasné příchody.

Diskuze o předchozím týdnu + kde jsme v rámci kurzu
Čas: 15 minut
Příprava a materiál: rozdat listy z deníčku pro toto setkání, oceňující deník (osobní, má-li jeden z
lektorů nebo na ukázku knižní deník Food for Thought od zahraničních partnerů projektu)
Stránka v účastnických denících: otázky k diskuzi a reflexi
Záměr: zmapovat a pojmenovat přínos cvičení mezi setkáními
Motivovat k chvilkám i ty, kteří si na sebe v tomto ohledu v minulém týdnu ještě čas neudělali. Poukázat na to, kde se nacházíme v rámci kurzu, zasadit obsah dnešního setkání do širšího kontextu.

Popis:
Lektoři umožní sdílení ohledně Chvilek pro sebe. Jsou položeny dvě základní otázky:
•

Pokud se vám dařilo věnovat každý den čas sám/sama sobě, co vám to 		
přineslo?
•	A pokud to zatím příliš nefunguje – co by vám pomohlo?

Další možné doplňující otázky:
(odpovědi na ně se mohou samy objevit od účastníků)
• Jaký příjemný rituál se dá do chvilek zakomponovat?
• Vyhovovala by vám podpora zvenčí? A jakou by měla mít podobu?
Shrnutí
1) zaměření pozornosti – umožňuje nám následně vyhledávat to, zač budeme vděční
2) rituál, který si vychutnáváme – pravidelnost
3) možnost podpory – sdílení
4) prožití důležité – kladné emoce fungují jako střelka kompasu, který nás vede i k využívání
silných stránek
5) je třeba najít si to, co nám vyhovuje
6) možné ukázat oceňující deník (buď osobní, nebo Food for Thought)
Metodické poznámky:
• Hovoří jen ti účastníci, kteří mají co říct, tj. věnovali se chvilkám a mohou své zkušenosti
sdílet.
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•
•
•

Pro ostatní to funguje jako motivace – nejsou tedy vyvoláváni, nedělá se kolečko, ale mluví
ten, kdo chce.
Nejprve zadat jednu otázku (Co vám to přineslo?) a až poté, co se vyjádří pár účastníků,
kteří chvilky dělali, zadat druhou pro ty, jež potřebují podporu.
Shrnutí slouží k připomenutí věcí, které již slyšeli na minulém setkání. Je lépe využívat formulace, které říkají přímo účastníci.

Následuje ukázání toho, kde se nacházíme v rámci kurzu. Je vhodné připomenout, zopakovat,
resp. vypíchnout (viz detailní popis spirály u prvního setkání):

•
•
•
•
•
•
•

šest zauzlení – šest setkání
první dvě seznamovací a pohled do minulosti
druhá dvě zaměření na budoucnost
poslední dvě aktuální kroky v přítomnosti
celý cyklus se točí kolem silných stránek a tématu práce/kariéry – jádro spirály
hlavní myšlenka minulého setkání – otázky, které si klademe, a způsob, jakým to děláme,
do značné míry ovlivňují to, jaký svět vidíme
dnešní setkání se bude věnovat příběhům – tomu, jak si vytváříme realitu kolem sebe tím,
jak o ní uvažujeme + technika (dovednost) přerámování

Metodické poznámky:
• Před přechodem k následující aktivitě je dobré se zeptat, zdali k tomuto celku nejsou nějaké otázky.
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Bublina identity – hledání silných stránek
Čas: 40 minut
Příprava a materiál: bublina identity alespoň jednoho z lektorů, papíry A3 pro každého účastníka,
pastelky, fixy, tužky, guma (vše v PP bedýnce)
Stránka v účastnických denících: tabulka – Identita: Popiš obrázek, tj. roli/oblast/činnost, Hodnota:
Co je tam pro mě důležité? Silné stránky: Co tam uplatňuju a rozvíjím?
Manuál: otázky pro inspiraci str. 15
Záměr: najít a pojmenovat si některé silné stránky a uvědomit si, co mě baví dělat a proč, pokračovat v osvojování dovednosti vést oceňující rozhovor

Načasování:
3 min. – zadání
10 min. – vytváření bubliny
20 min. – (2x10 min) sdílení bubliny
2 min. – výběr nejdůležitějších věcí
5 min. – reflexe
Zadání:
1) To, kým jsme, je utvářeno mimo jiné rolemi, které hrajeme, zájmy, které máme, a činnostmi,
kterým se věnujeme. V těchto oblastech lze objevit řadu našich silných stránek.
2) Na list papíru A3 si teď nakreslíte terčovitou bublinu.
3) Blízko středu umístíte svoje současné role, povinnosti, zájmy, vztahy, prostě to, co je pro
vás aktuálně důležité, co vás dělá tím, kým se cítíte být.
4) Dále od středu jsou méně důležité věci a mimo bublinu například to, co vás formovalo v
minulosti, ale už není součástí vašeho života.
5) Práce s obrazy aktivuje naši tvořivou pravou mozkovou hemisféru. Zapomeňte na své výtvarné (ne)schopnosti, použijte piktogramy, náznaky, loga apod.
6) Na práci máte asi 10 minut, výsledná bublina může vypadat například takto (SDÍLÍME),
používejte pastelky, fixy, propisky
7) Po individuálním vypracování bubliny s ní budete pracovat ve dvojicích.
8) Nyní vytvořte dvojice s někým, koho ještě moc neznáte, ale jste ochotni s ním sdílet. Pokud
je lichý počet účastníků, doplní poslední dvojici jeden z lektorů.
9) V deníčku je list se třemi sloupci:
• 1 – Obrázek – role/oblast/činnost (tj. identita)
• 2 – Co je tam pro mě důležité (tj. hodnoty)
• 3 – Co tam uplatňuju nebo rozvíjím (tj. silné stránky aneb v čem jsem dobrý)
10) Představíme a navzájem okomentujeme jeden až dva obrázky ze svých lektorských bublin, a tím ukážeme, jaký má být výsledek, jak se lze doptávat, jak zaznamenávat.
• Je-li v 1. sloupečku fotbal, pak ve druhém může být „rád soutěžím“ nebo „rád pak
chodím s kamarády na pivo“ nebo „potřebuju se fyzicky vybít, mám přemíru energie“
apod.
11) Poté, co se v rámci dvojice vzájemně vyzpovídáte, vyměňte si tabulky s poznámkami. Každý si pak v té své podtrhnete 3–5 silných stránek a 3–5 důležitých věcí, které jsou významné, opakují se nebo jsou něčím překvapivé či zajímavé.
• Ve druhém sloupečku se mohou „hodnoty“ opakovat u různých obrázků: cestuju i čtu
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proto, že rád poznávám nové věci, nebo: cestuju a dělám adrenalinové sporty, protože mám rád vzrušení apod.
12) Krátká společná reflexe.
Ukázka jedné lektorské bubliny
(pro představu rozvržení prostoru na papíru)

Pauza
Čas: 10 minut
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Přerámování – motivace, volné psaní, vysvětlení a pomocné otázky
Čas: 15 minut
Stránka v účastnických denících: příběh jednoho nápisu
Manuál: přerámování – str. 32 a 34
Záměr: motivovat k další aktivitě týkající se přerámování. Ilustrovat, jaký může mít přerámování
efekt, poukázat na to, že existují dvě roviny „přerámování“ – ta povrchní (přeformulování, popření
atd.) a ta hluboká (rozšíření obzorů).
Rozvržení:
5 min. – čtení
3 min. – volné psaní
4 min. – vysvětlení přerámování
3 min. – příklady
Popis:
1) Nyní se budeme věnovat nácviku jedné z klíčových dovedností tohoto kurzu.
2) Jedná se o přerámování, které je schopností nahlížet na své životní příběhy z širšího úhlu
pohledu, z jiných perspektiv.
3) Pro inspiraci si nyní přečteme text „Příběh jednoho nápisu“ v účastnických denících.

Na náměstí malého městečka cvrlikají ptáci, vládne příjemná atmosféra letního dopoledne, děti pokukují po prodavači balónků a prohánějí holuby, kteří zobají drobky štědře rozsypané po dlažbě. Ve
větvích stromů zahlédne malá holčička veverku a radostně na ni upozorňuje rodiče a brášku.
O betonovou zídku jednoho z vyvýšených trávníků je opřený postarší neupravený žebrák. Sedí se
mu nepohodlně, pořád si přesedá a všelijak se kroutí ve svém omšelém oblečení. V jeho plechové
pixle je sotva pár korun, tu a tam mu někdo přihodí drobnou minci. Vedle plechovky stojí utržený kus
kartonu a na něm nápis: „Mějte soucit, jsem slepý.“
Náměstím procházejí spěchající lidé, mimo jiné i jeden elegantně oblečený mladík s kravatou, slunečními brýlemi a aktovkou. Klapot jeho bot je výrazný a zaujme i slepého žebráka. Mladík projde
kolem slepce zdánlivě bez povšimnutí, ale po chvilce se zvuk jeho bot vrátí. Zastaví se přímo před
starcem a postaví kufřík na zem. Zatímco se mladík chopí kusu kartónu s nápisem a něco na jeho
druhou stranu propiskou dopisuje, žebrák rukama prozkoumává mladíkovy boty, jako by se s ním
chtěl skrze lesk hladké černé kůže seznámit. Po chvilce psaní míří nápis zpátky na zem vedle slepce,
kterého mladík přátelsky poplácá po rameni, do plechovky nevhazuje ani korunu a odchází za zvuku
odbíjení hodin na věži.
Stařec se otáčí za vzdalujícím se klapotem mladíkových bot a po chvilce se potěšeně usmívá na kolemjdoucího, jehož ruka s cinknutím vhodila minci do plechovky. A další zachrastění vhozených mincí, další a další. Žebrákovy uši jsou plné vjemů a on sám má na konci dne co dělat, aby všechny nasbírané almužny zvládl z přeplněné plechovky přesunout do děravých kapes u prošoupaného saka.
Náhle jsou tu opět ty známé kroky, klapot vyleštěných mladíkových bot. Slepec se hmatem ujistí, o
koho se jedná, zatímco se k němu mladík skloní a sundává si své sluneční brýle.
„Co jsi udělal s tím mým nápisem?“ dožaduje se udiveně a potěšeně zároveň žebrák.
„Napsal jsem totéž, jenom jinými slovy,“ odpovídá mladík a s úsměvem poplácává muže po rameni.
Mladík se vzdaluje náměstím a vedle žebráka na zemi stojí napsáno na ceduli:
„Dnes je nádherný den, ale já ho nevidím.“
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4) Nyní se pomocí techniky tzv. volného psaní můžete zamyslet nad tím, čím vás příběh oslovil.
Pravidla volného psaní
1. Pište po celou stanovenou dobu vše, co vás k tématu napadá.
2. Pište souvislý text, ne jen jednotlivá hesla nebo body.
3. Nevracejte se k napsanému, neopravujte, nevylepšujte, co jste napsali.
4. Pokračujte v psaní, i když vás nic nenapadá, zapisujte si i pomocné věty („Teď mne nic
nenapadá…“), ale snažte se vrátit k tématu.
5. Nenechte se ve svých nápadech brzdit pravopisem.
5) Odpovězte prosím na následující otázky:
• Co se v příběhu událo? Co vás v něm zaujalo?
6) Následuje vysvětlení toho, jak chápeme přerámování.
V rámci kurzu se učíme být zdrojem svých příběhů. Ať už se nám děje cokoli, je do značné
míry na nás, jakou „nálepku“ tomu přiřkneme, jak o tom budeme mluvit a smýšlet. Volba myšlenek a slov je čistě na nás. Mnohdy nemůžeme měnit skutečnost, ale můžeme měnit svůj
pohled na ni – podobně jako v příběhu, který jsme si přečetli.
•
Technika, která nám umožňuje nahlížet na naše životní příběhy z širšího úhlu pohledu, se tedy nazývá přerámování. Nejde o nasazování růžových brýlí, o povrchní přenálepkování z černé na bílou, z mínusu na plus.
•
Analogie s plátnem v kině – rozšíření obrazu, odhalení opony, jiný pohled, na jinou
výseč. Případné upozornění někým jiným na to, co se na plátně také děje, ale my jsme
si toho nevšimli. Zaměření pozornosti, respektive „prozření“ vůči některým aspektům našich příběhů.
7) Pojďme se nyní podívat na příklady přerámování a na jeho odlišnosti například od rad a
popření:
Nevím, co chci dělat.
Prokrastinuji. 			
					
					
Bojím se zesměšnění.
					

= Moje možnosti jsou otevřené.
= Inkubuji, jsem „těhotný“ nápadem.
= Dělám něco, co v tuto chvíli považuji za důležitější.
= Potřebuji jasnější zadání.
= Chci přijetí, uznání.
= Potřebuji se cítit bezpečně.

Rady a doporučení:
Nevím, co chci dělat.		
Prokrastinuji. 			
					
Bojím se zesměšnění.

= Měl by ses už rozhodnout.
= Pomohl by Ti nějaký chytrý software nebo aplikace.
= Přečti si knížku o efektivním využívání času.
= Jdi na kurz prezentačních dovedností.

Popření:
Nevím, co chci dělat.
Prokrastinuji. 			
					
Bojím se zesměšnění.

= Určitě to víš, jen se trochu zamysli (popření i rada).
= Ale vždyť to není tak hrozné, to děláme všichni.
= Naposledy jsi přece všechno odevzdal v termínu.
= To říkáš jen proto, že už se vlastně nebojíš.
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8) K tomu, abychom se naučili přerámovávat, nejlépe slouží vhodné (oceňující) otázky, jejichž
příklady najdete v deníčku:
Pomocné otázky
Jak by tuto situaci vnímali jiní lidé: dítě, hladovějící člověk, opravdový přítel, bezdomovec, někdo s
nevyléčitelnou nemocí? Jak by se chovali?
Jaký vliv na mě bude tato situace mít za deset dní, deset měsíců, deset let?
Co je na této situaci dobré, co mohu ocenit?
Co potřebuji?
Co v této situaci opravdu chci? Proč?
Jak se mohu zaměřit na to, co chci, případně vnímat to, co už mám?
Co si myslím, že je momentálně realistické? Jak mohu toto své přesvědčení rozšířit o další možné
varianty?
Jaké ponaučení a obohacení si v tom mohu najít a jak se mu otevřít?
Jakou jednu maličkost mohu udělat pro to, aby pro mě byla situace snazší a abych se cítil/-a lépe?
Proč jsem si tuto situaci nechal/-a vstoupit do života, k čemu mi slouží?
Co se mám z této situace naučit?
Jak se změní můj pohled na tuto situaci, když ji začnu vnímat jako dar?
Co ještě na této situaci nevidím? Co tam ještě je?
Co jsem si díky této situaci uvědomil/-a?
•
•

Osvojit si dovednost přerámování je dlouhodobý proces. Přijmout zodpovědnost za
vytváření svého vlastního příběhu znamená zbavit se role oběti a stát se tvůrcem každého životního okamžiku. Je to velká dřina a nedá se to naučit přes noc.
Máte k přerámování v tento okamžik nějaké otázky?

Metodické poznámky:
• Nácvik přerámování je poměrně složitá aktivita. Je dobré uzpůsobit její trvání a hloubku
potřebám skupiny. Je dobré zdůraznit, že jde zatím jen o nácvik. V případě, že s tím část
skupiny zápolí, je lepší přejít k praktické části a pak déle reflektovat.

Přerámování ̶ osobní těžkosti, podvojný deník a diskuze
Čas: 45 minut
Příprava a materiál: pro každého účastníka bílý papír A4
Stránka v účastnických denících: Co mě tíží vzhledem k práci či kariéře?
Záměr: zamyslet se nad vlastní překážkou ve vztahu ke kariéře, vyzkoušet si přerámovat několik
situací/těžkostí, získat přerámovanou svou vlastní těžkost, rozhodnout se pro vlastní přerámování
Rozvržení:
11 min. – zamyšlení nad vlastní překážkou a rozhodnutí
12 min. – podvojný deník
10 min. – sdílení ve skupinkách
12 min. – reflexe
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Popis:
1) Nejprve se sami zamyslete nad odpovědí na následující (neoceňující) otázku:
•

Co mě tíží vzhledem k práci či kariéře?
2) Ještě před tím je ale potřeba rozhodnout se, že jste opravdu připraveni změnit svůj pohled na
danou věc. To je podmínka pro následnou úspěšnou práci.
3) V deníčku je nyní prostor pro zapsání vašeho výroku. Může se týkat něčeho, co se odehrálo
v minulosti, co je přítomné ve vašem životě teď nebo co se týká budoucnosti – jakákoliv skutečnost, která vás tíží a podle vás vám brání v úspěšné cestě za prací.
4) Kdo chce, může nyní svou překážku sdílet.
• Oceňujeme účastníky, pokud přijdou se silnými osobními těžkostmi a překážkami. Takové situace se netýkají jen jich, ale jsou to věci, kterými se ve větší či menší míře
zabýváme všichni. Můžeme se například zeptat, jestli je ještě někdo další, kdo řeší
podobné téma.
5) Nyní se rozdělíme do skupinek po čtyřech.
6) Každý si připravte jeden papír A4 a rozdělte ho přeložením na čtyři díly (viz ukázka níže).

Ukázka grafického vypracování podvojného deníku

38

7) Do levého horního dílku napište výrok, který potřebujete přerámovat.
8) Nyní si budete své listy posílat do kruhu ve skupince.
9) Když dostanete do ruky něčí výrok, pokuste se ho přerámovat. Ne radit, ne hodnotit, ne
řešit, ne popřít, ale rozšířit možný úhel pohledu. Snažte se vcítit do pisatele.
Pište ve stejné gramatické formě. Může vám pomoci podívat se na otázky v deníčku.
Kdybyste si vůbec nevěděli rady s přerámováním, napište alespoň vhodnou otázku, která
může spoluúčastníka nějak nasměrovat.
10) Papíry rotují ve skupince a nakonec se vrátí k pisateli.
11) Práce ve dvou skupinkách – sdílení toho, jak se podařilo přerámovat vlastní těžkost/překážku. Společná reflexe. Nemusejí se vyjádřit všichni, ale je to vhodné. Prostor pro sdílení
ohlasů a budování společného porozumění, co je to přerámování. Užitečné je i jen slyšet
názory a postřehy ostatních.

• Co vás k této aktivitě napadá?
•	Jak se vám přerámování dařilo?
• Pomohlo vám to, co napsali ostatní?
• Kde můžete použít přerámování?
12) Na závěr si každý do deníčku zapíše, co si on sám je ochoten z přerámování druhých vzít
do života (záměrná neboli vědomá konstrukce).

Parťáci, chvilky, test
Čas: 30 minut
Příprava a materiál: samostatně balené čokoládičky, příp. sáček s rozinkami
Stránka v účastnických denících: Parťácké setkání – cenná zkušenost, Chvilky pro sebe – vychutnávání, Vděčnosti
Manuál: Přerámování str. 32, Vděčnosti str. 38
Záměr: připravit účastníky na aktivity mezi setkáními, odpovědět na případné dotazy, umožnit vytvoření parťáckých dvojic
Popis: Spolu s účastníky postupně procházíme posledními listy v deníku, kde je zadání aktivit na
doma.
Parťáci
1) Dnešní cvičení na přerámování je motivací pro schůzku s jiným účastníkem kurzu nad rámec samotného setkání.
2) Za pomoci druhého člověka se nám může podařit nahlédnout na některé situace z nového
úhlu pohledu.
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3) V deníku je vymezen prostor na dohodu mezi parťáky a pak je zadání jedné přerámovací
aktivity.
4) Parťácké setkání lze využít i k dokončení nebo hlubšímu propátrání bubliny.
5) Vytvořte si nyní dvojice podle chuti propojit se a podle časové dostupnosti.
6) Zapište si do deníku, na čem jste se s parťákem dohodli.
Chvilky pro sebe – vychutnávání
1) Každý účastník dostane jednu zabalenou čokoládičku, kdo nechce čokoládu, dostane pár
rozinek.
2) Lektoři přečtou nebo parafrázují zadání cvičení na vychutnávání, viz níže, a vybízejí účastníky, aby si zkusili danou čokoládičku patřičně vychutnat a aktivovat při tom všechny smysly – zrak, sluch, hmat, čich i chuť.
3) V denících je vyhrazeno místo pro zaznamenání vychutnávání v příštím týdnu.
4) Na vychutnávání se dá dívat jako na cvičení pozorovatelské (co jsem si dnes vychutnal,
aniž bych to plánoval) nebo předjímající (co dnes udělám tak, abych si to vychutnal).
Umění vychutnávat
Umění něco vychutnávat se týká soustředěného prožívání zdánlivých drobností prostřednictvím našich pěti smyslů: zraku, sluchu, čichu, chuti a dotyku. V naší uspěchané době
je velkou vzácností najít si chvilku a užít si okamžiky, kdy svými smysly plně vnímáme něco
krásného.
Mezi takové zážitky patří třeba koukání do sluníčka někde v přírodě, přivonění ke květinám,
objímání s někým, koho máte rádi, zhlédnutí inspirativního filmu, vaření a vychutnávání lahodného jídla, vybíraní si ovoce a zeleniny na farmářském trhu, poslech oblíbené hudby,
návštěva muzea nebo výstavy, meditace, pohyb, četba knížky…ten seznam může být nekonečný.
Důležité je, aby vám okamžik vychutnávání opravdu přinesl pocit radosti a hřejivosti, i kdyby
ta chvíle měla trvat jen pár minut každý den.
Vděčnosti
Účastníci již znají z minulého setkání, stačí připomenout, poukázat, pobídnout.
Test
Upozornit účastníky na email mezi setkáními, jenž se bude týkat testu silných stránek a chceme, aby
si ho všichni udělali.

Závěrečné kolečko
Čas: 10 minut
Záměr: ohlédnout se za setkáním a ocenit nejlepší aktivity a výstupy z dneška
Popis: Napište si, co si z dnešního dne pro sebe odnášíte. Čím konkrétnější, tím lepší. Následně
budeme nejdůležitější postřeh sdílet. Na napsání máte dvě minuty.
•	Jaký pocit, jaká myšlenka a jaká zkušenost/zážitek mě dnes obohatily?
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Mezi-mail po 2. setkání
Ahoj, milí úŽastníci,
Zdravíme vás opět v poločase mezi 2. a 3. setkáním kurzu Přednost přednostem s malou dávkou
inspirace, informací a klubíčkem odkazů a příloh týkajících se silných stránek.
Minulé setkání se točilo kolem příběhů a toho, jak svým uvažováním utváříme svět, ve kterém žijeme. Velikost, pestrobarevnost a rozmanitost tohoto světa krásně ilustruje povídání nigerijské spisovatelky Chimamandy Adichie, která poukazuje na to, jak nebezpečné je přijímat jen jednu verzi jakéhokoliv příběhu. V kontextu rozvoje silných stránek a uplatnění na trhu práce možná stojí za zamyšlení,
jaké příběhy o vás samotných vznikaly bez vašeho přičinění, tak nějak „mimo vás“, a naopak jaké
příběhy byste chtěli o sobě vyprávět vy sami, ať už při pohledu do minulosti nebo do budoucnosti.
Kým vším jste kdy byli a kým ještě můžete být?!
http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html
Silné stránky – příběhy a testy
V rámci kurzu jste si asi už některé své silné stránky zvládli pojmenovat díky příběhům a rolím, ke
kterým se vážou. V tento okamžik vám nabízíme možnost zamyslet se nad silnými stránkami trochu
jinak.
Můžete si udělat jediný český test silných stránek, který byl vyvinut v rámci projektu Přednost přednostem. Najdete ho na webových stránkách projektu: http://www.prednostprednostem.cz/
Kontakty
Poslední dnešní přílohou je tabulka s kontakty, kdybyste chtěli/potřebovali kontaktovat někoho ze
skupiny (např. k parťáckému popovídání).
Krásné odhalování a vychutnávání dalších pokladů uvnitř vás samotných!
Příště na viděnou, jménem xxxxx zdraví xxxxx
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Záměr setkání
– ukázat účastníkům, jak lze pracovat s obrazy
– umožnit účastníkům nacvičit si techniku vizualizace
– vytvořit si představu své ideální práce

Teoretické ukotvení a relevantní pasáže z manuálu
Předjímající princip – str. 34
Fáze cyklu OP Dream & Imagine – str. 16, 29, 37
Cvičení na představování ideálu – str. 38

Příprava a materiál
•
•
•
•

PP bedýnka
prezenční listina
fotografie z fotobanky – vytištěný balíček
vytištěné pracovní listy do deníčku na 3. setkání
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Popis aktivit 3. setkání
Zahájení, kuličkové ložisko a diskuze o čase mezi setkáním
Čas: 20 minut
Příprava a materiál: Připravit listy do deníků, rozdat jmenovky náhodně na židle, připravit činelky
nebo zvoneček
Stránka v účastnických denících: 3. setkání – Kuličkové ložisko, Silné stránky
Záměr: přivítání, naladění, reflexe témat zadaných z minulého týdne, resp. testu silných stránek
Rozvržení:
2 min. – přivítání a zadání
6 min. – kuličkové ložisko (4x (2x0,5 minuty) povídání + 2 min rezerva)
1 min. – rozdání materiálů
10 min. – diskuze nad silnými stránkami
1 min. – připomenutí kde jsme v rámci kurzu
Popis:
1) Účastníci si sedají na nová místa podle náhodně rozdaných jmenovek.
2) V úvodní aktivitě si účastníci stoupnou do dvou soustředných kruhů, vždy dva lidé čelem k
sobě. V případě lichého počtu účastníků jeden lektor doplňuje do počtu.
3) Druhý lektor zadává otázky a vyzve účastníky, aby říkali to první, co je napadne. První člověk
půl minuty odpovídá, pak se role vymění, lektor zopakuje otázku, na kterou odpoví druhý ve
dvojici.
4) Následně se vnější kruh posune o jednoho účastníka po směru hodinových ručiček a tímto
způsobem se pokračuje do vyčerpání otázek.
Otázky
•
•
•
•

Co sis v minulém týdnu opravdu vychutnal/-a? A jaké to bylo?
Jaké setkání v nedávné době tě potěšilo nebo inspirovalo?
Za co můžeš být opravdu vděčný?
Za co tě ostatní obvykle chválí?

5) Následně se znovu posadíme. Účastníci dostanou materiály na toto setkání.
6) Proběhne krátká diskuze na téma silných stránek (cca 7 minut). Odpovídá, kdo chce.
• Co obecně považujete za silnou stránku a jak se případně v poslední době změnilo
vaše pojetí silných stránek?
• Jaké silné stránky z testu vás překvapily, otevřely vám oči nebo jste je u sebe nečekali?
7) Minuta je věnována zamyšlení, kdy si účastníci zapisují do deníku:
• Jakou silnou stránku na sobě nejvíc oceňujete?
8) Na závěr této části následuje rekapitulace struktury kurzu a připomenutí, kde jsme v rámci
kurzu, viz spirála. Lektoři by měli vlastními slovy říci:
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•
•
•

První dvě setkání byla zaměřená na minulost, na otázky a příběhy.
Dnes proběhl přesun do fáze vytváření ideálních obrazů budoucnosti.
Příště je budeme konkretizovat a činit reálnými a poslední dvě setkání se zaměří na
praktické kroky v současnosti, které k vysněné budoucnosti můžeme podniknout.

Obrázky z kanceláře
Čas: 30 minut
Příprava a materiál: rozložení obrázků z fotobanky
Stránka v účastnických denících: Obrázky z kanceláře
Záměr: prací s obrázky se naladit na následnou práci s vizualizací, pojmenovat některé aspekty toho,
co je pro účastníky v práci důležité, prohlubovat vlastní pochopení toho, co vnímám jako hodnotu,
pokračovat v budování dovednosti klást oceňující otázky a naslouchat partnerovi v rozhovoru
Rozvržení:
2 min. – zadání
3 min. – výběr obrázků
1 min. – rozdělení do dvojic
16 min. – (2x8 min) povídání ve dvojici
8 min. – reflexe ve dvojicích
Popis:
1) Po stole rozložíme obrázky.
2) Během tří minut dostanou účastníci za úkol najít a vybrat si tři obrázky, které by si pověsili
tam, kde pracují nebo kde by je měli každodenně na očích. Tato fáze slouží k zamyšlení před
tím, než se začne mluvit.
3) Kdo má vybráno si sedne ve dvojici.
4) Vždy jeden hledí na svoje obrázky, nechá se jimi unášet a druhý mu pokládá otázky:
• Co tě přimělo vybrat si právě tyto obrázky?
• Čím tě zaujal každý z nich?
5) Partner položí otázku a pak jen poslouchá. Doptává se, pouze pokud již ten druhý nemá co
říci.
6) Ten, kdo poslouchá, zapisuje postřehy na list z deníku svého partnera. Cílem je zaznamenat
věci, které vnímáme jako pro partnera ve dvojici důležité a mohou souviset s prací.
7) Důležité je, že druhý může potřebovat více času na zamyšlení, proto není cílem ho bombardovat otázkami, ale naopak nechat vypravěče, aby se zasnil, obrázek „propátrával“, vnořil
se do něj.
8) Každý z dvojice má osm minut na to, aby mluvil, pak se účastníci prohodí.
9) Následně se účastníci baví ve dvojici, co jim aktivita přinesla, příp. sdílejí ve skupině.
Metodické poznámky:
• Toto cvičení je možné operativně zkrátit (např. zadat poloviční čas na sdílení a pak zjistit,
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•

jestli je poptávka po krátkém „přídavku“). Čas se pak může hodit/přesunout do diskuze o
ideální práci, viz níže.
Je třeba zdůraznit, že každý potřebuje jiný čas na to, aby se mohl zamyslet, a někomu se
lépe přemýšlí potichu, jinému při mluvení. Proto ten, co se doptává, má za úkol nejprve poslouchat a doptávat se, pouze pokud druhý již nepotřebuje/nechce čas na přemýšlení.

Nácvik vizualizace
Čas: 25 minut
Stránka v účastnických denících: Vizualizace
Manuál: str. 34
Záměr: vyzkoušet dvě formy vizualizace na jednoduchém příkladu, vysvětlit, jak funguje technika
vizualizace, k čemu je a co je na ní zásadní
Rozvržení:
10 min. – motivační čtení a zadání
5 min. – procítění zítřka
5 min. – zapsání zítřka
5 min. – ohlasy na vizualizaci
Popis:
1) Dnes se seznámíme s další dovedností a pokusíme si ji trochu osvojit. Možná už jste slyšeli
o vizualizaci ve sportu...?
Australský psycholog Alan Richardson uskutečnil následující pokus. Náhodně vybral studenty, kteří neměli žádnou zkušenost s vizualizací. Studenty rozdělil na tři menší skupiny, u nichž
testoval schopnost házet míč na basketbalový koš.
•
•
•

První skupina trénovala hody na koš 20 minut každý den po dobu tří týdnů.
Druhá i třetí skupina házela na koš první a poslední den pokusu. Druhá skupina kromě
těchto hodů nedělala nic.
Členové třetí skupiny navíc v průběhu tří týdnů každý den strávili 20 minut tím, že si
vizualizovali to, jak házejí na koš. Když v představách „minuli“, tak si pak zkoušeli představovat, že další hod už zase trefili.

Po třech týdnech měřil Richardson, nakolik se každá skupina zlepšila v hodu na koš. Skupina, která opravdu každý den trénovala, se zlepšila o 24 %. Druhá skupina se celkem podle
předpokladů nezlepšila vůbec. Třetí skupina, která fyzicky netrénovala o nic víc než skupina
druhá, se zlepšila o 23 % ̶ zaznamenala skoro stejný pokrok jako skupina první!
Ve svém článku o tomto experimentu, který byl publikován v odborném časopisu Research
Quarterly, Richardson píše, že je vizualizace nejefektivnější, když „vizualizátor“ prociťuje a
opravdu VIDÍ to, co dělá. Jinými slovy – při tomto pokusu bylo důležité, aby basketbalisti
„cítili“ kůži míče ve svých rukou, „slyšeli“ dunění míče, jak se odráží o palubovku, a pak ho
„viděli“, jak prochází obručí a padá síťkou koše na zem…
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2) Následně se účastníků zeptat na jejich případné zkušenosti s vizualizací. Pak projít (říct svými slovy), co je uvedeno v účastnických denících o vizualizaci, případně doplnit o své vlastní
zkušenosti a poznatky.
CO?
• prožití inspirativního obrazu budoucnosti, jako by to byla skutečnost
• dovednost (nejedná se o jednorázový počin, nutné je opakování)
PROČ?
• určující pro nasměrování našeho chování
• osahání si pocitu, který pak mohu vyhledávat i v přítomnosti
JAK?
• vidění, vžití se, představa
• soustředění na vlastní pocity a prožitek
• formulovat v přítomném čase (jako bychom tam už byli)
• co nejživější, nejdetailnější
• nelpění, lehkost (chce to trénink)
• nepodléhání autocenzuře, dovolení si, otevřenost změně

3) Následně si účastníci vyzkoušejí vizualizaci druhého dne ve dvou provedeních
a) Vyzkoušejí si ji procítit – 5 minut
b) Vyzkoušejí si ji napsat – 5 minut
4) Jeden z lektorů účastníky provází klidným a laskavým hlasem následujícím zadáním:
Pohodlně se usaď, uvolni se, odlož každodenní starosti stranou, nech myšlenky volně plynout, vybav si něco příjemného, co ti vyloudí úsměv na tváři. Pokud je Ti to příjemné, můžeš
si zavřít oči nebo si nějak jinak navodit příjemný pocit.
Zamysli se nad zítřejším dnem a zkus si představit, že se vše bude odvíjet tak dobře, jak
jen může. Ve své mysli si projdi své obvyklé činnosti a aktivity, které máš naplánované, a
představ si sebe sama, že jimi procházíš snadno, s lehkostí a radostí. Představ si, jak se v
průběhu dne dobře cítíš. Ostatní lidi nech takové, jací jsou, a soustřeď se jen na svůj prožitek
a vlastní pocity.
Já teď budu hlídat čas a až uplynou čtyři minuty, dám cinknutím znamení, že zbývá minuta
do konce.

5) Po „probrání“ z prociťované vizualizace vybídne lektor účastníky, aby si nyní v průběhu dalších pěti minut napsali, jak si představují, že se bude odvíjet jejich ideální zítřek.
6) Je dobré připomenout, aby svou vizualizaci formulovali v přítomném čase a odvážili se
představit si opravdu ideální den.
7) V průběhu pěti minut získáme jen několik ohlasů na základě následujících otázek:
• Jak se vám vizualizace dařila?
• Vnímali jste rozdíl mezi představováním a psaním?
• Který způsob vám osobně víc vyhovuje?
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Vizualizace ideální práce
Čas: 20 minut
Stránka v účastnických denících: Vizualizace ideální práce
Manuál: str. 38
Záměr: umožnit účastníkům, aby si představili a zaznamenali, jak by mohla vypadat jejich ideální
práce, nechat je tuto představu procítit a následně prodiskutovat s partnerem
Rozvržení:
5 min. – zadání
15 min. – psaní
Popis:
1) Teď bude vaším úkolem napsat si, jak by mohla vypadat vaše ideální práce.
2) Důvěřujte tomu, že co vás bude napadat, je dobré.
3) Nechte se vést příjemnými pocity, následujte je.
4) Vizualizace je dovednost, která se trénuje opakováním – za nějaký čas si můžete svůj dnešní
obraz ideální budoucnosti upřesnit či rozvinout nebo sepsat úplně nanovo.
5) Nikdo na vás nedohlíží, tak popusťte uzdu své fantazii a umlčte svého vnitřního kritika.
6) Přečtěte si instrukce a postupujte podle nich. Na psaní budete mít 15 minut, dáme vám vědět
vždy po 5 minutách.
Představ si, že se stal zázrak, a tvá dokonalá, ideální a radostí naplněná práce se stala skutečností a ty jsi její součástí. Vybav si každou úžasnou drobnost, která s touto prací souvisí,
když všechno běží úplně nejlépe. Můžeš si představit cokoliv, tak se nedrž při zdi!
Jaké své silné stránky používáš? Jak vypadá tvé okolí? S kým spolupracuješ? Jaké zažíváš
úspěchy? Jaké pocity převažují? Jak dobíjíš baterky?
Sepiš všechny myšlenky tak, jak se vynořují ve tvé mysli. Nech své nejhlubší naděje a touhy,
aby ti vedly ruku, a popiš svou dokonalou, radostnou práci. Představuj si, že se to celé děje
už teď, a prociťuj radost už při samotném psaní. Užívej si svou představu. Piš v přítomném
čase a začni nadpisem: „Moje ideální a radostí naplněná práce“.

Pauza
Čas: 10 minut
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Rozhovor s partnerem
Čas: 40 minut
Stránka v účastnických denících: Pomocné otázky pro návštěvníka
Záměr: nechat účastníky, aby si při rozhovoru lépe vyjasnili představu o své ideální práci
Rozvržení:
5 min. – zadání a nalezení partnera
15 min. – první účastník
15 min. – druhý účastník
5 min. – zaznamenání postřehů
Popis:
1) Najděte si partnera, se kterým jste se v rámci PP ještě moc nebavili, ale se kterým budete
ochotni sdílet svou vizi.
2) Představte si, že se opravdu stal zázrak a vy jste začali chodit do své ideální a radostí naplněné práce.
3) Ten, který začíná, pozve svého partnera na návštěvu do své vysněné práce, do jiné části
místnosti, která mu k tomu připadá příhodná a společně se tam s ním přesune.
4) Budete se bavit o tom, jaké to v práci je a jak vypadá váš pracovní den.
5) Návštěvník se může inspirovat otázkami v deníku.
6) Na začátku je aktivní vypravěč – hostitel: pozve návštěvu dál, trochu ji provede, řekne vše
důležité o své práci.
7) Pak přebírá aktivitu návštěvník a doptává se na všechno, co ho zajímá. Úkolem návštěvníka
je projevit upřímný zájem, obdivnou zvídavost a pomoci hostiteli vžít se do své role tím, že
si představí a procítí různé aspekty své ideální práce.
8) Ten, kdo se vžívá, se nyní může zasnít, zavřít si chvílemi oči, pohodlně se usadit, stát, procházet se – co je mu milé. Jeho úkolem je uvolnit se, být otevřený tomu, co přichází, prociťovat, jaké představy a myšlenky jsou vyvolávány otázkami partnera. Popisuje to, co si
představuje.
9) Návštěvník může zapisovat, co mu přijde důležité. Tyto poznámky na závěr předá.
10) Na každého z vás máte 15 minut, budeme vám dávat vědět po pěti minutách.
Pomocné otázky pro návštěvníka
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jak se odvíjí tvůj pracovní den? Co děláš z celého dne vůbec nejraději? Co je pro tebe nejzajímavější?
Jak vypadá tvůj pracovní prostor? Co na něm máš nejradši?
S kým se v práci setkáváš? Čeho si na lidech kolem sebe vážíš, čím tě inspirují?
Jaká vládne v práci atmosféra? Jak se tam cítíš?
Co tě na práci baví, co si užíváš?
Je pro tebe práce zaměstnáním, které ti umožňuje obživu, ale naplnění hledáš ve volném čase?
Nebo je spíše kariérou, kterou buduješ a raduješ se z jednotlivých úspěchů? Nebo je snad posláním, které v sobě nese hodnoty, které v životě považuješ za nejdůležitější?
Jaké úspěchy zažíváš? Co je tvým příštím velkým cílem?
Jaké své silné stránky používáš?
Kdo tě podporuje a jak to děláš, že se ti daří nacházet rovnováhu mezi osobním a pracovním
životem?
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11) Na závěr dostanou účastníci chvilku na to, aby si poznamenali nejdůležitější postřehy do svého
deníku, resp. je sdíleli v kruhu.
12) Doporučená otázka: „Jakou silnou stránku jste nejsilněji vnímali u svého partnera v rozhovoru? A
u sebe?“

Okénko pozitivní psychologie
Čas: 10 minut
Stránka v účastnických denících: vizualizace, nelpění a mýty o radosti a životním štěstí
Manuál: Štěstí? Mýty, mýty, mýty! – str. 24
Popis:
1) Lektoři obrátí pozornost účastníků na obrázek v denících týkající se vizualizace, nelpění a
mýtů o radosti a životním štěstí.
2) Nejprve se zeptají účastníků, co oni vidí.
3) Následně shrnou jejich postřehy a popíší diagram pomocí následujících bodů.
• Přeháníme předpokládaný význam pozitivních (získání práce, dovolená, svatba) i negativních (rozchod, ztráta zaměstnání, vážná nemoc) událostí v budoucnu
• Těšíme se, že až se něco skvělého stane, pak budeme šťastní a spokojení.
• Bojíme se, že kdyby se něco zlého stalo, tak budeme nešťastní.
• Na vizualizaci je důležité procítění, protože nám umožňuje hledat střípky žádoucího
pocitu už v současnosti a v naší každodennosti.
• Jinými slovy – štěstí a radost jsou cestou k životním cílům, ne naopak
• Proto spíš platí, že když se naučíme cítit dobře teď a tady, tak budeme většinu životních událostí prožívat s úsměvem na tváři. Proto v rámci kurzu trénujeme prociťování
vděčnosti.
• Vizualizace nám pak pomáhá naučit se spojovat si své představy s konkrétními pocity
(a naopak), abychom nepodléhali výše zmiňovaným mýtům a vytvořili si návyk a potřebu dobře se cítit.
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Zadání chvilek a parťáků
Čas: 10 minut
Stránka v účastnických denících: Dnes jsem následujícím způsobem…, Parťácké setkání, Za co
jsem vděčný/-á…
Manuál: str. 25
Záměr: nabídnout účastníkům možnost sejít se s parťákem a prodiskutovat otázky týkající se využití
silných stránek, případně otázky využít k samostatné reflexi, připomenout vděčnosti.
Popis:
1) Na konci deníku jsou tři listy určené pro chvilky a pro parťácké setkání.
2) Cvičení, pomocí kterého lze velmi efektivně rozvíjet své silné stránky, je na prvním listě a týká
se každodenního využívání silných stránek.
3) Na druhém listě jsou otázky pro parťácké setkání.
4) Je možné zachovat dvojice z minulého týdne nebo vytvořit dvojice nové – dle preferencí ve
skupině.
5) Pokud z nějakého důvodu k parťáckému setkání nedojde, otázky si zodpovězte sami nebo se
o nich pobavte s kamarádem nebo někým z rodiny.
Otázky k reflexi:
1. Testování silných stránek nám rozšiřuje paletu charakterových vlastností, které
můžeme dále rozvíjet a uplatňovat. Zamyslete se nad silnými stránkami, které
jste odhalili pomocí testu. Dokážete se s nimi opravdu ztotožnit? Jsou pro vás
výsledky testu přijatelné/inspirativní/motivující?
2. Silné stránky si často neuvědomujeme proto, že jejich využívání nás nestojí
úsilí a děje se téměř mimoděk. Kdy zažíváte pocit plynutí, po kterém následuje až
překvapivá pochvala týkající se něčeho, co je pro vás snadnou samozřejmostí?
3. Kombinace našich silných stránek nás činí jedinečnými. Společně se svým
parťákem se rozpomeňte na několik životních situací, období nebo událostí, kdy
jste použili dvě a více svých silných stránek najednou. Jaké se s tím pojí vzpomínky? A jaké důležité okolnosti?
4. Představte si, že ve své budoucí práci kombinujete své nejdůležitější silné
stránky. Prodiskutujte se svým parťákem, jaké možnosti vzájemně vidíte pro využití co nejvíce svých silných stránek ve vlastní pracovní budoucnosti.
6) Na třetím listu jsou již tradiční vděčnosti.
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Závěrečné kolečko
Čas: 10 minut
Příprava a materiál: nákupní taška
Záměr: ukotvit prožitky a informace z tohoto setkání
Popis:
1) Účastníci nejdřív dostanou dvě minuty na rozmyšlenou a pak má každý chvilku na sdílení své
odpovědi.
2) Položeny jsou dvě otázky:
• Co nejdůležitějšího jsem dnes pořídil?
• Co mi ještě zůstalo na „nákupním seznamu“ a rád bych to získal v některém z dalších
setkání?
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Mezi-mail po 3. setkání
Ahoj, milí úŽastníci,
V přípravě na další setkání (a trošku v návaznosti na práci s vizualizací) posílám odkaz na zajímavé
čtení/poslouchání o motivaci v práci: Dan Pink, Pohon (Drive). Kniha vyšla česky. Hezky zpracovaná
animace, ale pouze v angličtině:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u6XAPnuFjJc
Koho by zajímalo tzv. Johariho okénko (co o sobě víme my a jak nás vidí ostatní), tak tady jsou dva
české odkazy:
http://archiv.skoropsycho.cz/Psychoclanky/JOHARI-okenko-do-vlastni-duse
http://archiv.skoropsycho.cz/Psychoclank+ě;y/JOHARI-vrhnete-se-na-to
Anglicky se dá okénko „vypracovat“ i online za pomoci přátel:
http://kevan.org/johari
Příště zase ahoj!
xxxxx
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Záměr setkání
‒ pomoci účastníkům zohlednit jejich silné stránky při konkretizaci představ o ideální práci
‒ společně se zamyslet nad pojetím kariéry v dnešní době, nad otázkami potřeb a motivace v práci a
nad různými pojetími práce (job, kariéra, poslání)
‒ ukázat účastníkům, jak mohou zúročit dovednosti přerámování a vizualizace při vyplnění čtyřlístku

Teoretické ukotvení a relevantní pasáže z manuálu
Pozitivní a poetický princip – str. 35
Fáze cyklu OP Design & Imagine – str. 16–17, 30, 37
Malé změny – str. 31

Příprava a materiál
•
•
•
•
•
•
•

PP bedýnka
prezenční listina
vytištěné prázdné čtyřlístky pro každého účastníka
jeden vzorový lektorský čtyřlístek
vytištěné parametry
vytištěné pracovní listy do deníčku na 4. setkání
mluvící předměty (do dvojic)
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Popis aktivit 4. setkání
Zahájení, šňůra na prádlo, kde se nacházíme v rámci kurzu
Čas: 15 minut
Příprava a materiál: vytištěné listy do deníku na 4. setkání
Stránka v účastnických denících: 4. setkání – Šňůra na prádlo
Záměr: rozehřátí, naladění na témata kurzu, nové rozmístění v rámci prostoru, připomenutí toho, kde
jsme v rámci kurzu
Popis:
1) Přivítáme účastníky a pozveme je do volného prostoru, kde mohou vytvářet řadu (chumel).
2) Účastníci si stoupnou a lektor vymezí linii, které budeme říkat šňůra na prádlo.
3) Jedná se o škálu, jejíž konce jsou pak slovně označeny podle možností odpovědi na následující otázky:

•	Jak moc jsi přemýšlel o tématech z minulého setkání?
(vůbec jsem si na ně nevzpomněl………………..aktivně každou volnou chvíli)
•	Jakou máš představu o své budoucí kariéře?
(zcela jasnou……………………………………………………………velmi mlhavou)
•	Jak jsi spokojený/-á s minulým týdnem?
(naprosto = nejlepší týden v mém životě, byl/-a jsem spokojen/-a jako nikdy předtím………………………………………..vůbec = maximálně nespokojen/-a, jeden z nejhorších
týdnů mého dosavadního života)
• Kolik času jsi věnoval/-a sám/-a sobě?
(k plné spokojenosti……………………………………………………naprosto nespokojen/-a)
•	Nakolik si věříš (myslíš, cítíš…) že jsi mohl/-a svoji spokojenost v průběhu týdne
ovlivnit?
(maximálně = uvědomuji si, že za to jak jsem spokojen si můžu pouze sám a přikládám za
to zodpovědnost pouze sobě a nikomu a ničemu jinému ………………………………………..
minimálně = na to jak jsem spokojen má rozhodující vliv jednání ostatních a okolnosti.)
•	Nakolik jsi tento týden využil/-a své silné stránky?
(maximálně = více už by to ani nešlo. Své silné stránky jsem využíval při všem, co jsem dělal.
Jinými slovy jsem dělal jen to, kde využívám své silné stránky, a opravdu jsem je při tom využíval …………………………………………..……..minimálně = žádné své silné stránky jsem
nevyužil, nebo si toho alespoň jsem vědom/a)
•	Jak sis v minulém týdnu byl/-a vědom/-a využití svých silných stránek?
(SS využívám vědomě = jsem si plně a vždy vědom/-a situací, kdy svoje SS využívám……..……
nevědomě = nejsem si vědom/-a, že bych nějaké silné stránky využíval/-a, nebo jsem si to
nedovolil/-a či mi v tom bránil můj přístup či vnější okolnosti)
•	Nakolik aktivně vyhledáváš situace, ve kterých můžeš svoje silné stránky uplatňovat
a rozvíjet?
(vždy aktivně vytvářím a hledám situace, kde mohu své silné stránky rozvíjet ….vyhýbám se
situacím, kdy mohu svoje silné stránky rozvíjet – je to pro mě bezpečnější)
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Metodické poznámky:
• Je dobré měnit to, který konec šňůry na prádlo symbolizuje aktivní přístup a který pasivitu
– donutí to účastníky více se hýbat, a tudíž i přemýšlet, nebudou pohodlně stále na jednom
místě.
Následuje krátké ukázání toho, kde se nacházíme v rámci kurzu pomocí spirály. Je vhodné
připomenout, zopakovat, resp. vypíchnout následující:
• první dvě setkání seznamovací a pohled do minulosti
• druhá dvě zaměření na budoucnost
• poslední dvě konkrétní kroky v přítomnosti
• celý cyklus se točí kolem silných stránek a tématu práce/kariéry – jádro spirály
• hlavní myšlenka minulého setkání – to, jaké obrazy budoucnosti si ve své mysli vytváříme,
spoluvytváří naši budoucnost; proto jsou užitečné pozitivní vizualizace
• dnešní setkání se také bude věnovat obrazům budoucnosti – ale už je sneseme na zem,
budeme je konkretizovat, bavit se o kariéře v dnešní době a o různých pojetích práce, do
kterých své představy budeme zasazovat
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Lean talk
Čas: 15 minut
Stránka v účastnických denících: Otázky
Záměr: zamyslet se nad tématy dnešního setkání, vyzkoušet si stručnost v mluvení, trénovat kladení
oceňujících otázek
Rozvržení:
2 min. – rozdělení do dvojic a zadání
10 min. – (2x5 minut) – odpovídání ve dvojici
Popis:
1) Rozdělení do dvojic
2) Jeden se bude ptát a druhý odpovídat po dobu pěti minut.
3) Pak se role prohodí, dáme znamení.
4) V této aktivitě budeme trénovat kladení oceňujících otázek a k tomu navíc stručné vyjadřování.
5) Odpovídat smíte pouze TŘEMI slovy. Je obvyklé, že nalezení odpovědi chvilku trvá, ale s
přemýšlením to nepřehánějte, zkuste využít první myšlenku.
6) Návrh otázek máte v deníčku, sami můžete vymýšlet další nebo se nechat inspirovat odpověďmi partnera.
7) Nezapomínejte na dodržování pravidel a na hledání toho, co je dobré a co funguje.
8) Předvedeme vám, jak to může vypadat (lektoři modelují).
9) Jsou otázky k zadání?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Které silné stránky máš na sobě rád/-a?
Kdy se cítíš nabitý/-á energií?
Jak bys popsal/-a chvilky opravdového odpočinku?
Při jakých činnostech úplně zapomínáš na čas a prostor?
Jak to vypadá, když máš věci pod kontrolou?
Kdybys měl/-a do konce života zajištěn slušný pravidelný příjem, čemu by
ses věnovala?
Co je pro tebe nejdůležitější na pracovním prostředí?
Jaké benefity nebo odměny by tě v práci nejvíc motivovaly?
Jakých vlastností si považuješ u lidí, se kterými spolupracuješ?
Jaké silné stránky na tobě oceňují blízcí lidé?
Jaká slova chvály tě nejvíc těší?
Proč potřebuješ pracovat?
Pro jakou práci si připadáš stvořen/-a?

Metodické poznámky:
• Pokud nebyli účastníci mezi setkáními vůči sobě příliš pozorní, tak se jim budou odpovědi o
něco hůře nacházet, ale celá aktivita je o hledání vhodných slov, váhání, zamýšlení.
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Silné stránky – definice a kritéria
Čas: 10 minut
Stránka v účastnických denících: Silná stránka ̶ definice
Záměr: ukotvit pojem silná stránka
Popis:
1) Účastníci jsou vybídnuti k tomu, aby si prolétli list v deníčku a vypíchli jednu věc, která je k
definici, kritériím nebo výčtu silných stránek zaujala.
2) Krátké sdílení a reflexe – užitečnost aktivity pro případnou schopnost pracovat s pojmem
silná stránka i při pracovním pohovoru apod.
SILNÁ STRÁNKA ‒ DEFINICE:
Taková vlastnost nebo rys osobnosti, která/-ý napomáhá nejen úspěšnému fungování v pracovní
oblasti a v mezilidských vztazích, ale také efektivnímu zvládání stresu, řešení náročných životních
událostí a dosahování vytčených cílů. Její adekvátní využívání přispívá k vyšší životní spokojenosti.
SILNÁ STRÁNKA ‒ KRITÉRIA/CHARAKTERISTIKY:
•
•
•
•
•
•

je danému člověku bytostně vlastní, přispívá k jeho jedinečnosti a její využívání vede k prožitku „bytí sama sebou/sebou samým“(JEDINEČNOST, BYTÍ SAMA SEBOU/SEBOU SAMÝM)
souvisí s pocitem vnitřní energie: její uplatňování nevyčerpává, ale energizuje a posiluje/
povzbuzuje (ENERGIE)
pomáhá uskutečňovat potenciál daného člověka a umožňuje mu úspěšně fungovat v práci,
v sociálních situacích a mezilidských vztazích (ÚSPĚŠNÉ FUNGOVÁNÍ)
napomáhá zvládat stres a náročné životní situace (ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE)
je trvalým rysem, tj. projevuje se zřetelně a dlouhodobě za různých okolností (TRVALOST)
lze ji kultivovat, rozvíjet a optimalizovat (ROZVOJ)

V českém testu silných stránek pracujeme s následujícími silnými stránkami:
Zvídavost
Odvaha
Estetičnost
Tvořivost
Komunikativnost
Úsudek
Empatie
Smysl pro humor
Věrnost
Rozhodnost

Výkonnost
Přesah
Energičnost
Zodpovědnost
Přátelskost
Schopnost motivovat a 		
zaujmout
Vytrvalost
Strategičnost
Cílevědomost

Radostnost
Optimismus
Flexibilita
Pokora
Nestrannost
Otevřenost
Tolerance
Autentičnost
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Potřeby a motivace v práci
Čas: 25 minut
Stránka v účastnických denících: Potřeby a motivace
Záměr: představit účastníkům dva klíčové koncepty, které mají vliv jak na hledání, tak na následnou
spokojenost v práci, připravit je na aktivitu čtyřlístek
Zadání:
1) Rozdělení do skupin po třech až čtyřech účastnících, ideálně dvě nebo čtyři skupinky
2) Vaším úkolem bude zamyslet se nad otázkou, kterou vám přidělíme.
3) Svoji odpověď budete následně prezentovat.
4) Zajímá nás, v čem se vaše jednotlivé pohledy shodují a v čem se zase liší.
5) Na práci ve skupince budete mít asi minutu.
6) Potom dostanete dvě minutky, abyste pro druhé dvě skupiny shrnuli, k čemu jste došli.
7) Každý ze skupinky by měl říct alespoň jednu větu o tom, na co jste přišli jako skupina a co
zaujalo jeho/ji jako jednotlivce.
8) Příklad shrnující věty může být např. (lektoři modelují): „Oba dva máme v práci rádi chválu.
Jednoho ale potěší zpětná vazba týkající se pocitů, které u lidí vyvolává, zatímco druhého
spíše ocenění promyšlených a inteligentních řešení.“
9) Vaším úkolem je tedy provést následující kroky (možno napsat i na flip):
zamyslet se, pobavit, odprezentovat, každý něco o skupině a něco o sobě.
10) Otázky k zadání?
Otázky pro skupinky:
• Jaké potřeby vám práce naplňuje? Jinými slovy: když vám TOTO práce nezajistí; když TOTO
nebudete v práci dostávat, pak budete v práci nespokojení.
•

Co vás v práci motivuje k dobrému výkonu? Jinými slovy: když budete TOTO v práci zažívat,
dostávat nebo pociťovat, budete nadmíru spokojení a budete mít chuť podávat dobrý výkon.

Lektorské shrnutí ke skupinovým prezentacím:
1) Důležité sebepoznání, vědět, co potřebujeme a co nás motivuje.
2) Teorie se různí – potřeby: Maslowova pyramida, Herzbergova dvoufaktorová teorie, cukr a
bič, cesta a cíl – ale nejvíc se ukazuje, že každý to může mít trošku jinak, a je proto dobré
se nad tím zamýšlet.
3) Potřeby a motivace jsou body na kontinuu, jedno přechází ve druhé, záleží i na blahobytu
společnosti, ve které žijeme.
4) Různá pracovní prostředí vyhovují různým sadám silných stránek (soutěživost a energičnost
– spíš obchod, podnikání; přesah a empatie – spíš sociální sféra apod.).
5) Různé pojetí práce také může odpovídat různým životním etapám, jsme dynamicky se vyvíjející.
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Čtyřlístek
Čas: 35 minut
Příprava a materiál: vytištěné prázdné čtyřlístky pro účastníky, jeden vyplněný lektorský čtyřlístek
Stránka v účastnických denících: Práce se čtyřlístkem
Záměr: rozšířit účastníkům vnímání pojetí práce, umožnit jim zamyslet se nad rolí silných stránek,
motivace a potřeb v tomto kontextu, zúročit dovednosti přerámování a vizualizace, které si účastníci
osvojili na dvou předchozích setkáních
Rozvržení:
5 min. ‒ zadání
10 min. ‒ na vyplnění osobního čtyřlístku
15 min. ‒ diskuze ve dvou skupinkách
5 min. ‒ závěr, rezerva
Popis:
1) Nyní budeme pracovat s nástrojem, kterému říkáme čtyřlístek (rozdat pracovní listy).
2) Dostanete totiž možnost představit si čtyři možné scénáře toho, jak by mohla vypadat vaše
pracovní budoucnost – a jak všichni víme, až ten „čtvrtý“ lístek je ten, který dělá čtyřlístek
čtyřlístkem, proto je důležité vymyslet opravdu čtyři scénáře.
3) Doporučujeme vymyslet možnosti různorodé, zahrnout různé formy (mateřská, dobrovolnictví, rozjezd podnikání, ale třeba i nezaměstnanost, další studium apod.).
4) Ne všechny scénáře tudíž musejí být výdělečné, některý může být překlenovací a dočasný,
jiný spíše dlouhodobý, další třeba „katastrofický“. Důležité je, aby byly plus mínus realistické
či možné.
5) Pro zjednodušení můžeme na vyžádání nabídnout pomocné metafory:
• cvičená opice – baví, ale neživí
• dojná kráva – živí, ale nebaví
• zářící hvězda – živí i baví
• pestrobarevná mozaika – práce s rizikem, kombinace vícero možností
• lístek pro odvážné – katastrofický scénář – dlouhodobá nezaměstnanost apod.
5) Nejdříve si svůj čtyřlístek podepište na stonku. Pak se zamyslete nad jednotlivými scénáři
a napište si jejich pracovní názvy do okének u lístků. Nebojte se experimentovat, stále se
pohybujeme ve fázi představ.
6) Až si jednotlivé možnosti pojmenujete, začněte si dovnitř do lístků psát, co dobrého by vám
takový scénář přinesl. Zamyslete se nad vším tím, o čem jsme se tady už bavili, a do lístků
čtyřlístku si můžete zapsat například:
• potřeby, které mi tato práce naplňuje
• to, co by mě v této práci motivovalo
• silné stránky, které využiji.
7) Pokud vás napadne něco negativního (což je úplně v pořádku), zapište si to vedle čtyřlístku,
za jeho okraj. Může to být něco, čím vás daný scénář děsí, co vám u něj chybí, čím je nepřitažlivý. Vše je v pořádku.
8) O tom, co vám ukázaly vaše čtyřlístky, si pak budeme povídat ve dvou skupinkách.
9) Takto vypadá možné vyplnění čtyřlístku (SDÍLÍME).
10) Při vyplňování čtyřlístků mohou lektoři individuálně asistovat, nabízet pomocné kategorie
apod.
11) Následuje diskuze o čtyřlístku ve dvou skupinkách.
59

12) Pojďte si sednout do menšího kroužku a vezměte si s sebou svůj čtyřlístek.
13) Podívejte se nyní na to, co jste si do čtyřlístku sepsali. Zkuste zapomenout na to, že se jedná o čtyři různé scénáře, a soustřeďte se na to podstatné, co je napsáno uvnitř čtyřlístku, na
to důležité pro vás.
14) Nyní si odložte čtyřlístky stranou a řekněte, na co jste díky čtyřlístku přišli, co pro vás bylo
nejpřínosnější zjištění.
15) Další možné otázky:
• Opakoval se vám některý aspekt jednotlivých scénářů? Co to o vás vypovídá?
• Jak moc odpovídá to, co se objevilo uvnitř čtyřlístku, vašemu ideálu práce?
• Byli jste odvážní a pracovali i s katastrofickým scénářem? Jak vám to posloužilo?
Lektorské shrnutí a zápis postřehů do deníčku:
1) Zatímco minule jsme si vizualizovali ideální práci, dnes jsme své představy snesli trochu na
zem ‒ a čtyřlístek je způsob, jak se popasovat s různými možnými scénáři, jak se jich nebát.
2) Čtyřlístek můžete jako postup využít i v jiných životních oblastech.
3) Své nejdůležitější postřehy si nyní můžete zapsat do deníčků.

Pauza
Čas: 10 minut
Popis: V průběhu pauzy lektoři vylepí parametry práce
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Aspekty dnešní doby
Čas: 35 minut
Stránka v účastnických denících: Abeceda
Záměr: přesunout pozornost účastníků od sebe k vnějším podmínkám, ve kterých hledají uplatnění
na trhu práce
Popis:
1) V deníku máte list s písmeny abecedy.
2) Zamyslete se nad tím, jaké charakteristiky má podle vás dnešní trh práce.
3) V následujících asi třech minutách napište co nejvíce slov, která podle vás vystihují, jak dnešní trh práce vypadá.
4) Můžete psát jakékoliv výrazy a slovní druhy, gramatika a pravopis nehrají roli.
5) Projděte abecedu od A do Z, zkuste vymyslet co nejvíce slov, nezastavujte se u písmene, u
kterého vás dlouho nic nenapadá.
6) Po třech minutách lektoři řeknou, že „nevidíme svět takový, jaký je, ale takový, jací jsme my“.
Sebepoznání je důležitý krok k úspěšnému uplatnění na trhu práce. Další krok spočívá v
seznámení se s tím, jak vypadá „svět práce“.
7) Pojďme se teď podívat na některá písmena společně. Lektoři se ptají na písmena P, I, Z a J
nebo některá další, dle zájmu. Z pohledu kariérního poradenství se zdůrazňují následující
čtyři aspekty dnešní doby:

Příležitosti – množství
Informace – zahlcení
Změny – neustálé
Jistota ‒ omezená
8) O tom, co od nás pracovní trh možná očekává, je i následující aktivita.

Parametry mojí práce
Čas: 25 minut
Příprava a materiál: Vylepit na zdi (v případě, že by hrozilo zničení zdi „žvejkačkou“, pak vylepit na
rámy oken/dveří, radiátory apod.) lístečky s parametry práce. Zajistit dostatečné „rozestupy“ lístečků,
aby se u nich účastníci nemuseli tísnit.
Stránka v účastnických denících: Parametry mojí ideální práce
Záměr: dát účastníkům možnost zamyslet se nad konkrétními aspekty práce, které by jim vyhovovaly,
rozšířit jim obzory ohledně toho, o čem všem lze uvažovat a co všechno je třeba brát v potaz

61

Zadání:
1) V následující aktivitě si možná budete už připadat jako při četbě pracovních inzerátů.
2) Cílem ale je, abyste si VY zvolili, které konkrétní aspekty práce by vám vyhovovaly. Je dobré
rozšířit si obzory ohledně toho, o čem všem lze uvažovat a co všechno je třeba brát v potaz.
3) Také se na lístečcích setkáte s výrazy, které patří k personalistické hantýrce – a to se může
hodit například při sepisování životopisu, motivačního dopisu či u pracovního pohovoru.
4) Budete mít asi 20 minut na to, abyste si procházeli místnost a z lístečků si opsali do svých
deníčků ty aspekty práce, které by vám vyhovovaly.
5) Přiblížíte se tak reálnému popisu toho, co od práce očekáváte a co chcete.
6) Na závěr si o cvičení krátce popovídáme v kruhu.
Diskuze a lektorské shrnutí:
1) Jaké silné dojmy nebo nové poznatky si z této aktivity odnášíte?
2) Seznam si schovejte do deníčků, ať se k němu můžeme vracet.
3) Pokud budete chtít, můžete dostat obsah lístečků e-mailem.
4) Kdyby to vyplynulo z komentářů, pak je možné se zmínit o některém z následujících aspektů
pojetí kariéry dnes:

Kariéra dnes
Důraz na zaměstnatelnost
Individuální plánování a řízení kariéry
Změny pracovní náplně, pozice i organizace
Nestrukturovaný průběh
Subjektivní hodnocení
Rozvoj kompetencí
Celoživotní učení
Důležitost kontaktů
Schopnost se prodat

Metodické poznámky:
• Lektoři by měli být obeznámeni s obsahem lístečků, aby mohli zodpovědět případné dotazy
na jednotlivé výrazy, formulace apod.
• Na aktivitu navazuje práce v dalším setkání – je tedy dobré účastníkům říct, že s jejich seznamem budeme dále pracovat a že jim můžeme obsah lístečků zaslat e-mailem, aby se k
němu kdykoliv mohli vrátit a ujasnit si své preference.
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PARAMETRY
Pracovní doba
Pevná pracovní doba
Klouzavá pracovní doba
Volná pracovní doba
Délka pracovní doby
4-hodinová pracovní doba
6-hodinová pracovní doba
8-hodinová pracovní doba
10-hodinová pracovní doba
12-hodinová pracovní doba
Sektor
Státní zaměstnanec
Malá firma
Velká firma
Velká nadnárodní korporace
Neziskový sektor
Podnikatel
OSVČ
Kultura
Česká společnost
Zahraniční společnost
Mezinárodní společnost

Realistický typ
Praktická činnost
Práce s materiálem či věcmi
Použití síly, koordinace pohybů či dovedností
Použití nástrojů a zařízení
Technologie a konstrukce
Technické dovednosti
Fyzická zdatnost
Tělesná pohyblivost
Síla
Riziko
Vědecký typ
Teoretické problémy
Složité matematické či vědecké problémy
Symbolické, tvořivé a systematické
myšlení
Analýza problémů
Abstraktní myšlení
Rozvážnost
Opatrnost
Pečlivost
Kritické myšlení

Pracovní prostředí
Samostatná kancelář
Sdílená kancelář
Open space
Obchod / provozovna
Výrobní hala či továrna
Práce venku
Práce doma

Umělecký typ
Písemná tvorba
Hudba
Výtvarné umění
Grafika
Herectví
Tanec
Umělecká řemesla
Marketing
Svobodné povolání
Tvořivost
Otevřenost
Nekonvenčnost
Flexibilita
Kreativita
Samostatnost
Svoboda

Pracovní kolektiv
Mužský kolektiv
Ženský kolektiv
Smíšený kolektiv
Samostatná práce
Mladý kolektiv
Věkově strukturovaný kolektiv
Starší kolektiv

Společenský typ
Společenská aktivita
Výchova
Vyučování
Duchovní pomoc
Ošetřování
Řešení osobních problémů
Empatie a takt

Jazyky
Využití anglického jazyka
Využití francouzského jazyka
Využití ruského jazyka
Využití německého jazyka
Využití ................. jazyka
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Etické a sociální hodnoty
Pomoc druhým
Sebevyjádření
Empatie
Idealismus
Přátelství
Vlídnost
Podnikavý typ
Zájem o majetek
Obchodní témata
Přesvědčování lidí
Řízení a vedení lidí
Strategické myšlení
Obchodování
Moc
Postavení
Bohatství
Zisk
Průbojnost
Rozhodování
Konvenční typ
Schopnost pracovat podle pravidel a
řízení
Spolehlivost
Detaily
Spravedlivé ohodnocení
Zacházení s údaji a záznamy
Příprava podkladů
Úřednické prostředí
Administrativní práce
Organizovanost
Plánovitost
Odpovědnost
Pořádkumilovnost
Úroveň
Vrcholná profesionální či řídicí (VŠ)
Střední profesionální či řídicí (VŠ)
Poloprofesionální (SŠ s maturitou)
Kvalifikovaná (učňovské vzdělání)
Polokvalifikovaná (odpovídající kurz či
výcvik)
Nekvalifikovaná
Kariérní kotvy
Technicko-funkční kompetence
Manažerská kompetence
Bezpečnost a stabilita

Autonomie a nezávislost
Podnikatelská kreativita
Služba a poslání
Osobní vítězství a soutěž
Životní rovnováha
Schopnosti
Řídící schopnosti
Technické schopnosti
Schopnost matematického myšlení
Prostorová představivost
Jazykové schopnosti
Administrativní schopnosti
Sociální schopnosti
Umělecké schopnosti
Schopnost vědeckého myšlení
Potřeby
Potřeba výkonu
Potřeba vztahů
Potřeba moci
Pracovní hodnoty
Výkon
Status
Altruismus
Jistota zaměstnání
Samostatnost
Pestrost, různorodost
Výdělek
Tvořivost
Práce podle zájmu
Seberealizace (potřeba využít své
schopnosti a mít pocit, že dělám něco
významného)
Dobrý plat
Status – prestižní postavení v povolání
Pohodlí
Nezávislost
Práce v kolektivu
Další
Odpovědnost za sebe
Odpovědnost za druhé
Ochota pracovat podle pravidel a nařízení
Aktivní přístup
Cestování
Služební cesty
Mluvení před lidmi (prezentování)
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Komunikace s lidmi
Organizace aktivit a událostí
Rozhodování
Praxe
Projektový přístup
Proklienstký přístup
Různorodá práce
Tradice
Výzva
Benefity
Kariérní postup
Stravenky
Pracovní automobil
Pracovní mobil
Pracovní počítač
Poukázky na aktivity
Firemní školka
Další nepeněžní benefity
Vzdělávání
Účast na konferencích
Teambuildingy
Orientace
Orientace na výsledek
Orientace na proces
Specifické dovednosti
Řízení automobilu
Uživatelská znalost PC
MS Office
Linux
Sociální sítě
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Pozitivně-psychologické okénko
Čas: 5 minut
Stránka v účastnických denících: Teorie rozšiřování a stavění, Poměr pozitivity
Manuál: Teorie rozšiřování a stavění, Poměr pozitivity – str. 22
Záměr: přimět účastníky k zamyšlení o významu pozitivních emocí pro práci se silnými stránkami a
spokojenost v práci
Popis:
1) Co vás napadá při pohledu na následující obrázek v deníku?

2) Poté, co se několik účastníků vyjádří, představí lektor teorii rozšiřování a stavění.
• Kladné emoce nejsou samoúčelné a zbytné – jsou podmínkou k rozšiřování obzorů a
ke schopnosti vidět nová řešení, pestré možnosti a příležitosti k jejich využití.
• Dlouhodobě otevřenější přístup – k sobě a ke světu > vybudování/vystavění dovedností a zdrojů, které napomáhají jak optimálnímu fungování, tak v zátěžových situacích a
při zvládání případného nezdaru.
• Proto zejména začátek kurzu PP – pozitivní emoce, vděčnosti, silné stránky, oceňování, vyprávění o „nej“ časech apod.
3) Příklady využití teorie:
• Z příjemných nezávazných interakcí s jinými lidmi se mohou vyklubat přátelské vztahy,
které nám pomohou v čase životních zkoušek.
• Hraní a nezacílené fyzické aktivity mohou být zárodkem skvělých sportovních výkonů.
• Tramvaj, která nám ujede, nemusí být zdrojem frustrace a naštvanosti, ale příležitost
pro zvídavé prozkoumání okolí zastávky, kde se třeba nemáme obvykle příležitost porozhlédnout. Pro někoho to může být vítaná příležitost jít jednu zastávku pěšky, aby
udělal něco pro zdraví.
4) Následuje zmínka o výzkumu ohledně poměru pozitivity, který poukazuje na počet pozitivních
prožitků vůči negativním prožitkům, které jsou potřeba k dlouhodobé efektivitě týmu (5:1),
spokojenosti v partnerství (5:1) či životní pohodě jednotlivce (3:1).
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Chvilky a parťáci
Čas: 10 minut
Stránka v účastnických denících: Jak získat, co chci, Malá změna, Za co jsem vděčný/-á…
Manuál: Generativita a malé změny – str. 31
Záměr: motivovat účastníky k práci mezi setkáními – chvilkám a parťáckému setkání
Popis:
1) Společně s účastníky procházíme listy v deníku, které se věnují zadání parťáckého setkání
a chvilek.
2) Pro parťácké setkání je nabídkou cvičení, které dokáže dělat divy v případě, že po něčem
lehce nedosažitelném toužíme – a „jsme ochotni to v životě mít, aniž bychom to ve skutečnosti dostali“.
3) Pokud z nějakého důvodu k parťáckému setkání nedojde, otázky si zodpovězte sami nebo se
o nich pobavte s kamarádem nebo s někým z rodiny.
4) Chvilky pro sebe tentokrát obsahují kromě již tradičního prostoru pro vděčnosti cvičení týkající se malých změn. Uskutečňování malých změn v životě má oproti změnám radikálním
několik výhod:
• Umožňují, abychom si v rámci vnitřního dialogu postupně zvykali na pozměněnou realitu i způsob, jak o ní uvažujeme.
• Dávají šanci našim podpůrným systémům (blízcí lidé, návyky, životní okolnosti), aby se
spolu s námi změně pomalu přizpůsobily.
• Svojí drobností mají větší šanci na trvalý úspěch, protože nám dávají zažít drobná vítězství cestou.
5) Umět dělat malé změny ‒ plánovat si je a pravidelně je vyhodnocovat ‒ je velmi užitečná dovednost, kterou si v tomto týdnu můžete vyzkoušet. V případě, že se vám nebude dařit, pak
jste na sebe možná příliš nároční, chcete výsledky příliš rychle nebo svůj úspěch vkládáte
do rukou někoho jiného. Buďte shovívaví, dělejte malé krůčky, chvalte se.

Metodické poznámky:
• V této fázi kurzu je dobré přizpůsobit zadávání chvilek a parťáků tomu, jakou aktivitu účastníci projevují, jak se o mezidobí vyjadřují apod. Podle toho lze odhadnout, zda je důležité více
motivovat a vysvětlovat důležitost chvilek a parťáků nebo zda je v pořádku jen krátce popsat,
co je ten který týden na programu.
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Závěrečné kolečko
Čas: 10 minut
Záměr: ohlédnout se za setkáním a ocenit nejlepší aktivity a výstupy z dneška
Popis:
1) Závěrečná otázka na všechny účastníky:
• Jaké tři nejdůležitější věci vztahující se k práci jsem si dnes pojmenoval nebo uvědomil?
2) Otázka slouží k tomu, abyste si uvědomili, co z dnešního setkání je pro vás nejdůležitější, a
také si navzájem připomněli, čemu jsme se dnes věnovali.
3) Slouží také pro nás lektory jako zpětná vazba, proto si budeme dělat obecné (neadresné)
poznámky.
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Mezi-mail po 4. setkání
Naši milí úŽastníci,
Na minulém setkání bylo pár věcí, které jsme si slíbili poslat a na které jsme se odkazovali. Snad na
nic nezapomenu a střípky inspirace padnou i tentokrát na úrodnou půdu:
V příloze najdete slova z aktivity o parametrech vaší budoucí práce, která některé z vás hodně zaujala. Parametry se vám budou hodit i příště.
Dnešní bonusové video úzce souvisí s tématem zvládání zátěžových situací, o kterém se pobavíme
příště. Možná jste se s ním již setkali, ale dá se na něj dívat opakovaně a nalézat vždy něco podnětného: http://www.ted.com/talks/lang/cs/brene_brown_on_vulnerability.html
Jménem svým xxxxx,
xxxxx
Volitelně pokud byla zmínka o flow, lze odkázat na:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mihaly_Csikszentmihalyi
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Záměr setkání
‒ umožnit účastníkům, aby se zamysleli nad výhodami a nevýhodami různých možností hledání práce
‒ seznámit účastníky se základními dovednostmi a náležitostmi usnadňujícími úspěšný vstup na trh
práce – životopis, motivační dopis
‒ umožnit účastníkům zamyslet se nad svou schopností vyrovnávat se s dílčími neúspěchy

Teoretické ukotvení a relevantní pasáže z manuálu
Poetický a pozitivní princip – str. 35
Fáze cyklu OP Design & Act – str. 16‒17, 30, 37
Cvičení na uskutečňování – str. 39

Příprava a materiál
•
•
•
•
•
•

PP bedýnka
prezenční listina
vytištěné jednotlivé způsoby hledání práce, každý na A4
handouty s prezentací o životopisu
vytištěné životopisy těch účastníků, kteří je lektorům stihli zaslat
vytištěné pracovní listy do deníčku na 5. setkání
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Popis aktivit 5. setkání
Zahájení a ohlédnutí
Čas: 18 minut
Stránka v účastnických denících: 5. setkání – Jaké malé změny…
Záměr: přivítat, zamyslet se nad chvilkami, zjistit pohled jiného účastníka, naladit na kurz, seznámit
se s tím, kde jsme v rámci kurzu
Rozvržení:
5 min. – zamyšlení a psaní
10 min. – diskuze ve dvojicích
2 min. – připomenutí
Popis:
1) Účastníci si do deníků napíšou odpovědi na následující otázky:
•
•
•

Jaké malé změny se ti dařilo uskutečňovat v poslední době?
Které procesy a změny ti dělají největší radost?
Jak v životě získáváš to, co chceš?

2) Následně se o svých odpovědích baví pět minut ve dvojicích a sdílejí své pohledy.
3) Pokračujeme ohlédnutím za minulým týdnem – jak se vám dařilo?
4) Poté ukážeme, kde se nacházíme v rámci kurzu pomocí spirály. Je vhodné připomenout,
zopakovat, resp. vypíchnout následující:
• Máme za sebou již čtyři setkání, během kterých jsme propátrali minulost, vizualizovali
a konkretizovali jsme si své budoucí představy
• Nyní se dostáváme k praktičtější části zaměřené na kompetence potřebné k samotnému hledání a získávání práce, tj. JAK na to.
• Kromě soustředění na to, jak uspět, se podíváme i na to, jak se vyrovnávat s případnými dílčími neúspěchy

Metodické poznámky:
• Čím dříve se stihne tato část a pokročí se k další aktivitě, tím lépe.
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Nástup ihned
Čas: 20 minut
Příprava a materiál: losovátka
Stránka v účastnických denících: Nástup ihned
Záměr: pod určitým časovým tlakem přimět účastníky, aby na základě výstupů z minulého setkání
(parametry mé práce) specifikovali pracovní pozici, do které by byli schopni a ochotni v horizontu několika dní nastoupit, snesení dosavadních představ na zem, jejich prioritizace
Rozvržení:
1 min. – zadání
8 min. – specifikace svojí ideální práce
1 min. – rozdělní do dvojic
2x5 min. – prezentace svojí ideální práce
Popis:
1) Nyní se podíváme na vaši příští práci konkrétněji.
2) Představte si, že jste potkali kouzelného dědečka, pomohli jste mu a on vám nabídl, že vám
zajistí práci.
3) Docela ale spěchá, takže chce do deseti minut vědět, jakou práci má zařídit.
4) Jak už to bývá v pohádkách – nepřestřelte, ani se nepodceňujte. Tzn. popisovaná pozice by
neměla být příliš náročná, aby vás nestresovala, ale ani pod vaši úroveň, abyste se nenudili.
Měla by vás motivovat a umožnit vám zároveň spokojené fungování a další rozvoj.
5) Nastoupit byste měli být schopni během dvou tří týdnů za stávajících okolností. Pokud se v
tomto časovém horizontu do práce ještě nechystáte, zkuste si představit brigádu, zaučování, dobrovolnictví – prostě cokoliv, co by momentálně plně vyhovovalo požadavku „nástup
ihned“.
6) Dědeček vám dá pár minut na rozmyšlenou a zapsání myšlenek.
7) Pak budete mít pět minut na to, abyste mu co nejkonkrétněji řekli, jak ta práce vypadá ̶ takový
inzerát naruby. To mimo jiné znamená:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

co budete dělat – jaká bude vaše pracovní náplň
kde budete pracovat
v jaké oblasti
s kým budete spolupracovat
v jaké struktuře či jaké kontakty pro vás budou zásadní
jaké silné stránky v té práci využijete
jak za to budete odměněni
jak budou naplněny vaše potřeby
atd.

8) Vy už plno z toho znáte, tak to pro vás bude hračka, vzpomeňte si na minulé setkání, na parametry ideální práce…
9) Rozdělíme účastníky do dvojic. Ve dvojici bude vždy jeden kouzelný dědeček a druhý mu
bude popisovat svoji ideální práci, pak se role prohodí.
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Metodické poznámky:
• Aktivita navazuje na cvičení Parametry ideální práce z minulého setkání.
• Je proto na místě vyzvat účastníky, aby se vrátili ke svým seznamům parametrů pro inspiraci.
• Pokud někdo minule chyběl, měl možnost se na parametry podívat alespoň elektronicky, ale
bude asi trochu znevýhodněn – lektor může případně podpořit, připomenout elektronický
dokument apod.

Hledání práce
Čas: 25 minut
Příprava a materiál: vytištěné nápisy s jednotlivými způsoby hledání práce, každý velkým písmem
na jeden list A4
Stránka v účastnických denících: Hledání práce
Záměr: motivovat účastníky ke kritickému zhodnocení účelnosti jednotlivých způsobů hledání práce,
stanovit si ten nejvýhodnější způsob a první kroky
Rozvržení:
5 min. – společné objasnění pojmů
3x5 min. – skupinová práce
5 min. – Paretovo pravidlo, zápis individuálních kroků, shrnutí
Popis:
1) Lektoři rozmístí po zemi na papírech různé druhy hledání práce a vyzvou účastníky, aby vytvořili kruh kolem rozmístěných papírů.
2) Vyzvou účastníky, aby vysvětlili jednotlivé způsoby hledání práce, společné vyjasnění pojmů.
• osobní doporučení – skrze přátele či známé, v poslední době stále obvyklejší, ne
„tlačenka“
• networking – síťování, budování sítě kontaktů, preventivní technika
• osobní marketing – vytváření vlastní značky, web, profily
• odpověď na inzeráty – standardní způsob, ne vždy pozice skutečně k mání, dobré
doptávat se
• happenstance – využívání náhod a příležitostí, které se samy nabízejí
• headhunting – lovci mozků oslovují výše postavené odborníky
• oslovování firem – preventivní metoda, může přinést výsledky po čase, kombinovat s
inzeráty
• personální agentury – úřady práce i soukromé agentury, podpora a přehled o trhu
práce
3) Účastníci si ve dvou až třech kolech budou postupně vybírat, který ze způsobů je pro ně
nejsmysluplnější, který nejvíce využívají nebo na něj nejvíce spoléhají. Skupinky, které se
vytvoří kolem jednotlivých papírů, budou vždy chvíli diskutovat o tom, proč si vybrali právě
tento přístup k hledání práce.
4) Následně se jednotlivých skupinek (skupinka může být i jeden člověk) zeptáme, proč si vybrali právě tento přístup. To, co zazní, si účastníci mohou zapisovat do „myšlenkové mapy“
v deníčku.
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5) Účastníky necháme zvolit si ještě druhý a třetí způsob hledání práce a nových skupinek či
jednotlivců se ptáme, jestli je napadá ještě něco, co doposud nezaznělo.
6) Následně vysvětlíme Paretovo pravidlo (obecně: 20 % příčin způsobuje 80 % výsledků).
Necháme účastníky napsat si tři způsoby hledání práce, které jsou pro ně nejsmysluplnější
na základě skupinových diskuzí. K tomu si zapíší 1‒3 kroky, které spadají do paretovských
20 % (tj. konkrétní kroky v rámci daného způsobu, o nichž si účastníci myslí, že přinesou
největší efekt).
7) Zbývá-li čas, můžeme shrnout výhody a nevýhody jednotlivých přístupů. Rovněž lze odprezentovat modelový způsob hledání zaměstnance z pohledu zaměstnavatele.

Obsazování pozice z pohledu toho, kdo hledá (firemního personalisty, majitele):
1) Zjistím, zda nemám vhodného člověka ve firmě (+ vlastní zdroje, osobní zkušenost,
min. náklady).
2) Zamyslím se, jestli někoho vhodného neznám (+ osobní zkušenost (networking), min.
náklady).
3) Zeptám se na doporučení člověka, který odchází či kolegů (+ doporučení, min. náklady).
4) Podívám se od šuplíku na uložené životopisy (oslovování firem + min. náklady).
5) Vyvěsím inzerát na stránky či volně dostupná místa (+ menší náklady).
6) Využiji agenturu pro inzerci/nakoupím životopisy (velké náklady, může být výhodné,
pokud sháním specializovanou pozici).
7) Organizuji vlastní výběrové řízení (velké náklady).
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Metodické poznámky:
• Tuto aktivitu lze hodně svěřit do rukou účastníků, ale v případě potřeby mohou být lektoři
zdrojem cenných informací.

Životopis
Čas: 45 minut
Příprava a materiál: vytištěné handouty prezentace o životopisech
Stránka v účastnických denících: Životopis
Záměr: předat účastníkům nejnutnější základ týkající se životopisů a dát jim prostor pro vyhledání
těch aspektů životopisu, které jsou pro ně aktuálně nejužitečnější
Rozvržení:
5 min. – zadání
20 min. – práce ve dvojicích
10 min. – otázky
10 min. – motivační dopis
Popis:
1) Příměr dodávka vs. kabriolet ‒ když kupuji jedno, nechci druhé a naopak.
‒ důraz na autentičnost
‒ ohled na čtenáře, personalistu, firmu
‒ ušít na míru dané pozici
2) Můžete pracovat samostatně nebo společně s partnerem ve dvojici, případně oba způsoby
kombinovat.
3) Vaším vodítkem bude prezentace, kterou vám nyní rozdáme.
4) V následujících 20 minutách budete mít za úkol svůj životopis projít a navrhnout tři změny,
které by životopis pomohly co nejvíc vylepšit.
5) Společně projdeme otázky a odpovědi týkající se klíčových součástí životopisu.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Jaké informace mají být v kontaktních údajích?
Jaké informace jsou osobní a v kontaktních údajích by být neměly?
Jak má vypadat fotka, pokud ji dáme do životopisu?
V jakém pořadí uvádíme praxi či vzdělání? Uvádíme dříve sekci praxe, či vzdělání?
Jaký je význam shrnutí a co obsahuje?
Jaké vzdělání má smysl uvádět? A v jaké podobě?
Co uvádíme k jednotlivým položkám u praxe?
V jakém formátu můžeme uvádět délku trvání jednotlivých položek u zaměstnání či
vzdělání?
9) Jak můžeme vyjádřit znalost jazyků?
10) Co patří do profesních osobnostních předpokladů a má cenu uvádět v životopise?
11) Proč má smysl uvádět v životopise zájmy?
12) Co můžeme zařadit do ostatního vzdělávání?
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6) Krátce zjistíme, jaké mají účastníci zkušenosti s psaním motivačních dopisů.
7) Existuje více způsobů, jak k MD přistupovat – v případě kombinace s životopisem, kde je
shrnutí, stačí skutečně jen průvodní dopis o třech až čtyřech odstavcích:
• Na jakou pozici se hlásím, jak jsem se o ní dozvěděl.
• Proč jsem vhodným kandidátem (obdoba shrnutí z životopisu), nakolik splňuji podmínky zadavatele.
• Je-li něco navíc, co mohu nabídnout a co mě činí vhodným kandidátem.
• Odkaz na přiložený životopis, výzva k dalšímu kroku, ochota poskytnout další informace, reference apod.
Metodické poznámky:
• Náročnost celého bloku je třeba přizpůsobit skupině.

Pauza
Čas: 10 minut
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Boxíky aneb Co mohu nabídnout
Čas: 25 minut
Stránka v účastnických denících: Co mohu nabídnout
Záměr: nechat účastníky zamyslet se nad tím, co mohou nabídnout ostatním, a jak mohou s ostatními
spolupracovat, podpora networkingového uvažování a podnikavého přístupu
Rozvržení:
2 min. ‒ zadání
3 min. ‒ napsání
4x3 min. ‒ korzování
7 min. ‒ sdílení
Popis:
V deníku si všichni nalistují stránku, kde jsou sloupce s „boxíky“ označené:
Nabízím…, Našel jsem…, Společně můžeme…
1) V následující aktivitě si pod určitým časovým tlakem zkusíte vzájemně nabídnout schopnosti,
dovednosti a silné stránky, které považujete za jedinečné, uplatnitelné a užitečné.
2) Na začátku budete mít každý tři minuty na to, abyste si do připravené tabulky napsali pět věcí,
které můžete nabídnout ostatním. Může to být znalost, dovednost, vlastnost, schopnost,
postoj. Prostě něco, co považujete za svoji přednost. Něco, v čem jste dobří a/nebo co vás
baví.
3) Následně budete mít několik kol po třech minutách, kdy budete vždy s jedním partnerem
sdílet, co můžete nabídnout, jak můžete své silné stránky zkombinovat, a budete vymýšlet,
jakou společnou aktivitu či projekt byste spolu mohli potenciálně uskutečnit.
4) Nabídku partnera i návrh společné myšlenky si budete zapisovat do „boxíků“, tj. do tabulky
v denících.
2) Může to vypadat třeba následovně (lektoři modelují) – např. jazykové schopnosti + lektorské
dovednosti = sepsání mezinárodního vzdělávacího projektu.
•

Co vás při této aktivitě nejvíc překvapilo – jaký byl „aha“ moment?

Metodické poznámky:
• Účastníci se silnými stránkami zabývají už měsíc, tak by je měli vysypat z rukávu a zvládnout
napsat i za tři minuty. Po třech minutách lze případně přidat chvilku času a ubrat ze závěrečného sdílení.
• Zpočátku mohou být účastníci trošku „leniví“ a neochotní k pohybu. Je dobré je povzbudit
buď pozitivně („Neváhejte propátrat všechny nabídky, co se v místnosti nacházejí!“) či negativně („U nás neplatí: Sedávej panenko v koutě, najdou tě…“).
• Jedná se o hravou aktivitu, která může mít silný účinek, ale je do ní potřeba jít aktivně.
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Resilience – odolnost/pružnost
Čas: 10 minut
Stránka v účastnických denících: chyba, omyl atd.
Manuál: Vděčnost, oceňování, odolnost – str. 24, Případová studie – str. 14
Záměr: upozornit účastníky na možné neúspěchy a zasadit schopnost vyrovnávat se s nimi do kontextu kurzu
Rozvržení:
4 min. – instrukce a samostatná práce
6 min. – sdílení a lektorské shrnutí
Popis:
1) Účastníci jsou vyzváni, aby se podívali na seznam slov v deníčku:

chyba, omyl, selhání, zklamání, pochybení, nezdar, fiasko, průšvih, trapas, ostuda,
neúspěch, nedopatření, přehlédnutí, nedbalost, přehmat, opominutí, zameškání,
vynechání

2) Do vedlejšího sloupečku si v následujících třech minutách mají zapsat, co je při čtení slov
napadá.
3) Lektoři se zeptají, jaké měl kdo při pohledu na seznam pocity.
4) Následuje ujištění, že negativní první reakce je naprosto přirozená a že chyby a nezdary patří
neodmyslitelně k životu a k procesu hledání práce.
5) To, co by si účastníci měli odnést z tohoto kurzu, jsou strategie, jak posílit svoji schopnost
se s případnými nezdary vyrovnávat. Tato schopnost, též zvaná resilience, je kombinací
určité odolnosti a pružnosti a čím je vyvinutější, tím méně jsme náchylní k dlouhodobému
nezvladatelnému stresu.
6) Trénování resilience spočívá jak v oceňování a vděčnostech (sbírání toho dobrého, oč se v
časech nepřízně můžeme opřít), tak v záměrném vyhledávání vhodných výzev, které nás
posilují a rozvíjejí.
7) Ne nadarmo se říká: „Rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými je ten, že ti první výzvy vyhledávají a ti druzí se jim vyhýbají.“
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Metodické poznámky:
• Aktivita navazuje na video z mezi-mailu a je koncipovaná jako krátké naťuknutí, které by
mělo podnítit přemýšlení doma.
• Další mezi-mail na aktivitu navazuje.

Chvilky pro sebe, parťáci
Čas: 10 minut
Stránka v účastnických denících: Stanovování cílů, Příprava na sebeprezentaci, Za co jsem vděčný…
Záměr: motivovat účastníky k přípravě na poslední setkání prostřednictvím chvilek a parťáků
Popis:
1) Společně s účastníky procházíme listy v deníku, které se věnují zadání parťáckého setkání
a chvilek.
2) Pro parťácké setkání je nabídkou cvičení, které je zároveň přípravou na práci s akčním plánem na posledním setkání. Je proto užitečné, abyste si cvičení se svým parťákem nenechali
ujít.
3) Pokud z nějakého důvodu k parťáckému setkání nedojde, stanovte si svůj SMART cíl sami
nebo se o něm pobavte s kamarádem nebo někým z rodiny.
4) Chvilky pro sebe tentokrát obsahují kromě již tradičního prostoru pro vděčnosti i přípravu na
příští setkání v podobě nácviku sebeprezentace.
5) Stejně jako řada jiných dovedností v tomto kurzu se dá sebeprezentace nacvičit a je tedy
užitečné začít trénovat již před příštím setkáním – aby pak bylo co zkoušet.
6) V deníku máte instrukce i pomocné otázky, které vaši prezentaci mohou dát lepší strukturu.
•
•
•
•
•
•

Co chci dělat?
Co mě na tom baví?
Jaké silné stránky při tom mohu využít?
Jaké mám za sebou výsledky?
Co je pro mě důležité?
Čeho chci dosáhnout?

Metodické poznámky:
• Zadání parťáků i chvilek v tomto týdnu se liší od jiných setkání – jedná se do určité míry o
přípravu na 6. setkání a je tedy dobré zdůraznit, že kdo bude připraven, nebude překvapen.
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Závěrečné kolečko
Čas: 10 minut
Záměr: ohlédnout se za setkáním a ocenit nejlepší aktivity a výstupy z dneška
Popis:
1) Na flip napíšeme otázky, na které mají účastníci odpovědět.
2) Dáme dvě minuty na rozmyšlenou, a pak odpovídáme v kolečku.
3) Účastníci si mohou předávat nějaký mluvící předmět.

•
•
•
•

Jaká forma hledání práce je pro mě nejvíce zajímavá a proč?
Jakou novou věc týkající se životopisu jsem si dneska uvědomil/-a nebo pojmenoval/-a?
Jakou silnou stránku by mě nejvíce bavilo využívat ve společném projektu?
Jaké jedno slovo nejlépe vystihuje můj pocit z dnešního setkání?
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Mezi-mail po 5. setkání
Naši milí úžastníci,
Přejeme vám krásné dny a ozýváme se se svým pravidelným mezi-mailem.
Než pošlu očekávanou dávku inspirace, zde je pár podnětů k přípravě na setkání nadcházející, které
bude naše poslední:
1) Vraťte se ke svým bublinám, stromům a kvadrantům, abyste si připomenuli průběh celého kurzu.
Zároveň se podívejte na poslední zadání chvilek a parťáků ohledně stanovování cílů, abychom s
tímto tématem mohli příště úspěšně pracovat.
2) Nezapomeňte si připravit krátké (cca dvouminutové) povídání o sobě a svých silných stránkách
podle instrukcí v deníčku. Budeme s ním pracovat ve skupinkách, takže žádný velký stres, ale určitě
bude příjemnější být připraven, nikoliv pak překvapen :-)
A nyní už slíbená inspirace ‒ úžasné povídání Amy Cuddyové ‒ o souvislosti řeči těla a naší mysli,
pocitů a nakonec i úspěšnosti např. u pracovních pohovorů. Považujte to za malý trénink na poslední
setkání, kdy se pohovorům budeme blíže věnovat.
http://www.ted.com/talks/lang/cs/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are.html (anglicky s českými titulky)
Plno pozdravů jménem svým i xxxxx,
yyyyy
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Záměr setkání
‒ dát účastníkům možnost prožít akční plán s pomocí partnera a prozkoumáváním jednotlivých kroků
‒ umožnit účastníkům, aby předvedli svou sebeprezentaci a získali jak oceňující, tak korektivní zpětnou vazbu
‒ slavnostně uzavřít a završit celý kurz, povzbudit a „vystrčit“ účastníky do světa

Teoretické ukotvení a relevantní pasáže z manuálu
Princip celistvosti – str. 33-35
Destiny & Act – str. 16‒17, 31 a 37

Příprava a materiál
•
•
•
•
•

PP bedýnka
prezenční listina
certifikáty pro účastníky
vytištěné pracovní listy do deníčku na 6. setkání
dostatek papírů formátu A5 (cca 8‒10 na každého účastníka)
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Popis aktivit 6. setkání
Zahájení a naladění
Čas: 10 minut
Příprava a materiál: vytištěné stránky z deníku pro účastníky na 6. setkání
Stránka v účastnických denících: Tři věci, které v životě chci…
Záměr: přivítat, naladit se na téma kurzu, ukázat si, kam jsme v kurzu došli
Popis:
1) Rozdáme listy do deníku.
2) První aktivitou dnes bude bleskové zamyšlení nad tím, kam v životě směřujeme, jaké nás
vedou hodnoty a touhy.
3) V deníčku máte zadání a na napsání odpovědi máte jednu minutu:
•

Tři věci, které v životě chci, jsou…

4) Chcete někdo sdílet jednu nebo více z věcí, které jste si napsali?
5) Jaké to pro vás bylo zapsat odpověď v tak krátké době?
•
•
•

Ukazuje se, že pokud budete mít na rozmýšlení tři hodiny, dojdete pravděpodobně k
podobným věcem, jen budou konkrétněji formulované. To, co si přejeme, souvisí s tím,
co je pro nás důležité, a to si neustále nosíme v našem podvědomí.
Důležité je naučit se rozlišovat, co opravdu chci a co si myslím, že bych měl/-a chtít.
Výsledky bývají hodně podobné a většinou se pojí se seberealizací, spokojeností,
zdravím, přesahem, rodinou, blahobytem, vztahy.

6) Celý kurz je inspirován mimo jiné prací Jackie Kelmové, která pomocí oceňujícího ptaní pomáhá lidem dosáhnout toho, co v životě chtějí.
7) V průběhu své práce Jackie zjistila, že nakonec je jediným společným jmenovatelem touha
být šťasten a radovat se ze života.
8) Dobrou zprávou je, že schopnost toto ovlivňovat máte nyní o poznání větší než před pěti
týdny.
9) Dneškem nastává poslední šesté setkání kurzu, který si mimo jiné kladl za cíl ukázat vám, že
čím hlouběji budete znát sebe sama, tím úspěšnější a dlouhodobě spokojenější můžete být
jak v práci, tak v dalších oblastech svého života.
10) Dnešní setkání se bude věnovat akčnímu plánování, sebeprezentaci a ukončení celého
kurzu.
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Debata o chvilkách
Čas: 15 minut
Stránka v účastnických denících: Jak si stanovuji cíle a jak ve svém životě plánuji? Co mi při tom
funguje?
Záměr: zamyslet se nad jedním z témat chvilek i dnešního setkání – stanovování cílů a plánování
Popis:
1) Ve dvojicích dostanete 2x5 minut, abyste se pobavili o tom, jak ve svém životě přistupujete k
stanovování cílů a k plánování.
2) Konkrétně se můžete zmínit o následujících otázkách:
• Kdy plánování využíváte a s jakým výsledkem?
• V jakém časovém horizontu plánujete?
• Stanovujete si cíle sami nebo plánování využíváte jen pro věci, které máte zadané
zvnějšku?
• Nakolik si stanovujete cíle konkrétně, měřitelně, dosažitelně, relevantně a termínovaně
(SMART)?
• Je pro vás cesta (proces) někdy cílem?

Akční plán ̶ postupné kroky
Čas: 50 minut
Příprava a materiál: dostatek prázdných papírů A5, cca 8 na účastníka
Stránka v účastnických denících: Akční plán – postupné kroky
Záměr: nechat každého účastníka prakticky si stanovit SMART cíl, rozpracovat jednotlivé kroky k
němu a prožít pocity, které se s těmito kroky mohou pojit
Rozvržení:
5 min. – zadání
10 min. – stanovení cíle a kroků
30 min. – práce ve dvojicích
• 8 min. – sestavování cesty
• 2 min. – zhodnocení cesty, celkový náhled
• 5 min. – procítění cesty
5 min. – zapsání si poznámek
Popis:
1) V následující aktivitě si stanovíte jeden jasně formulovaný cíl. Pak si k němu naplánujete
cestu.
2) Nejprve si představíme, jak si stanovit tzv. SMART cíl, viz zadání z chvilek:
S – specifický, konkrétní (mám jasnou představu, čeho chci dosáhnout)
M – měřitelný (vím, jak rozhodnout a zhodnotit, zda jsem cíl splnil/-a)
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A – dosažitelný, angl. attainable, achievable (tento cíl mohu objektivně splnit, mám na to
dostatečné zdroje, podporu a možnosti)
R – relevantní, odpovídající (cíl je pro mou situaci a motivaci adekvátní, ladí s dalšími
aspekty mého života)
T – ohraničený v čase, angl. time-bound (cíl splním do určité doby, v tomto případě max.
do tří měsíců)
3) Zformulujte si nyní svůj SMART cíl, který pak budeme všichni sdílet v kolečku. Pokud se
jedná o cíl týkající se něčeho neměřitelného, můžeme pracovat s vyjádřením spokojenosti
na škále od 1 (minimální spokojenost) do 10 (maximální spokojenost). Například tréma na
pohovoru nyní a za tři měsíce. Je třeba, aby si účastníci stanovili cíle „tak akorát“, protože
když si stanoví triviální cíle, ke kterým vede minimum kroků, nevyzkouší si danou metodu.
Pokud si naopak stanoví cíle moc náročné, nestihnou si plán rozpracovat. Mohou pracovat
i jen s dílčím cílem, např. napsání diplomky namísto dodělání školy. SDÍLENÍ V KOLEČKU.
4) Nyní si vezměte asi 8‒10 papírů A5 a na jeden z nich si napište „tady a teď“. Na druhý si napište svůj cíl pro nadcházející tři měsíce.
5) Poté si účastníci rozepíší všechny kroky vedoucí od „tady a teď” ke stanovenému cíli, na
každý papír jeden krok. Není třeba psát kroky popořadě, prostě cokoliv, co nás v tuto chvíli
napadne. V této části lektoři stále procházejí mezi účastníky a pomáhají, kde je potřeba.
6) Ve dvojici si jeden z partnerů nyní rozpracuje svůj akční plán. Tento člověk si před sebe na
zem položí papír „tady a teď” a do vzdálenosti pár metrů formulaci svého cíle. Poté si za pomoci průvodce, který pomáhá kladením praktických, logických a logistických otázek, vystaví
cestu po krocích k cíli, papír za papírem, jako nášlapné kameny. Průvodce pomáhá udržovat
účastníka v racionálnu, to znamená ještě ho nenechává prožívat daný krok, ale ptá se ho na
praktické věci, např. Bude to fungovat? Nepotřebuješ k tomu ještě něco dalšího? Víš jak na
to? Kdo ti s tím může pomoci? Jak dlouho to bude trvat? Víš, jak to bude vypadat?
Důležité je, aby měl představu ten provázený. Průvodce tomu rozumět nemusí, ale jeho nechápavost může posloužit k vyjasnění nelogičností v plánu.
7) Po vyskládání následných kroků si cestu ještě jednou projdou a zaměří se na to, zda prováděný může udělat všechny kroky, zda z každého kroku může následovat do kroku následujícího.
8) Poté, co je vystavěná a naplánovaná celá cesta, vybere si prováděný několik milníků, které
si následně za pomoci průvodce procítí. Úkolem průvodce je udržet „cestovatele” v pocitech
a prožívání jednotlivých kroků, jako by je již prováděný uskutečňoval. Jak se tam cítíš? Jaké
to teď je? Co potřebuješ, aby ses cítil dobře? Průvodce udržuje provázeného v představách,
pokud si provázený potřebuje něco zaznamenat, pouze to nahlásí průvodci, který to zapíše.
V této části nemusí provázený procházet všechny kroky, opravdu stačí vybrat určité milníky,
mezi kterými ho průvodce přesunuje. Záleží na počtu kroků a čase, který je k dispozici.
9) Poté se role vymění. Pokud účastníci nestíhají, je cenné, když si projdou alespoň část kroků
a vyzkouší si všechny části procesu s tím, že si mohou toto cvičení dodělat doma na stejném
příkladu nebo na jiném cíli. Každopádně mají pouze 15 min. na jednoho a čas na prvního
přetahovat nemohou, protože by se pak nedostalo na druhého.
10) Po skončení aktivity dostanou účastníci několik minut na to, aby si do deníku napsali, co
důležitého si z tohoto cvičení odnášejí.
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Metodické poznámky
• Během psaní cílů a kroků procházíme mezi účastníky, ptáme se jich na jejich cíle a pomáháme jim zhodnotit, zda jsou vhodné pro tuto aktivitu. Pokud má někdo nevhodný cíl (není
SMART), tak mu pomáháme najít/zformulovat cíl vhodnější. Lze udělat i v kolečku, ale to
zabere hodně času.
• Lektoři budou v druhé části v roli pomocných průvodců, kteří se pohybují mezi dvojicemi.
Neměli by bez dovolení zasahovat do procesu, pouze na vyžádání.
• Pokud dvojice stíhají rychleji, mohou si pak udělat vlastní pauzu nebo si povídat do začátku
další aktivity. Aby se předešlo skluzu, je třeba, aby jeden z lektorů dával pravidelná časová
znamení a upozorňoval na to, kde se mají účastníci v danou chvíli v procesu nacházet.

Pauza
Čas: 10 minut
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Sebeprezentace
Čas: 55 minut
Stránka v účastnických denících: Sebeprezentace
Záměr: umožnit účastníkům krátce představit sebe sama a získat zpětnou vazbu od spoluúčastníků
Rozvržení:
6 min. – rozdělení a zadání
45 min. – (15x3) – sebeprezentace a zpětná vazba
4 min. – zapsání poznámek
Popis:
1) Nyní máte chvilku na to, abyste si oprášili kostru toho, jak se následně budete před skupinou
prezentovat. Pomoci vám mohou otázky z deníku:
• Kdo jsem (nálepka, značka)?
• Co dělám (obecněji na úvod)?
• Co už jsem v této oblasti udělal/-a (činnost konkrétně)?
• Jaké mám za sebou výsledky (jaký to mělo dopad)?
• Jak se mi to podařilo (moje silné stránky)?
• Co je pro mě důležité, jaké mám přesvědčení, hodnoty (proč to celé)?
• Co chci? Čeho chci dosáhnout (teď a tady či dlouhodobě)?
2) Účastníci jednotlivě předstupují před skupinu (nebo sedí na místě), po jejich dvouminutové
prezentaci lektoři zahájí poskytování zpětné vazby oceňujícím způsobem (případně sendvičovou formou), skupina na to navazuje. Je-li málo času, může si zpětnou vazbu poskytnout
sám účastník odpověďmi na otázky: Co se mi podařilo? Co bych mohl/-a do příště vylepšit?
3) Na závěr aktivity dostanou všichni účastníci pět minut na to, aby si jakékoliv nové poznatky
zapsali do svých deníků.

Metodické poznámky:
• Lze absolvovat i ve dvou skupinkách, pokud je skupina velká a nedostává se času.
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Ohlédnutí, závěrečné kolečko + Certifikáty
Čas: 30 minut
Příprava a materiál: certifikáty pro všechny účastníky
Stránka v účastnických denících: Závěrečné ohlédnutí za kurzem PP
Záměr: umožnit účastníkům zrekapitulovat si celý průběh kurzu a identifikovat nejzásadnější okamžiky a výstupy
Rozvržení:
15 min. – prolistování a zaznamenání
10+5 min. – sdílecí kolečko a rozdání certifikátů
Popis:
1) Vraťme se zpět k prvnímu setkání ‒ očekávání, příspěvek, motivace
2) Prolistujte si nyní své deníčky a odpovězte na tři následující otázky (různé možné formulace):
• Očekávání – Co jsem si odnesl/-a z kurzu (pro sebe sama)? Co oceňuju? Co nejcennějšího si z kurzu odnáším?
• Příspěvek – Jak jsem přispěl/-a skupině, procesu? Za co se můžu ocenit? Za co bych
se rád/-a pochválil/-a a co chci vzkázat ostatním?
• Motivace – Svět venku si něčeho žádá (žádal) – V jaký krok hodlám to, co jsem v kurzu
získal/-a, přetavit? Co bude můj první krůček na další cestě?
3) Následuje kolečko sdílení odpovědí.
4) Po skončení kolečka lektoři rozdají účastníkům certifikáty, poděkují za účast a kurz oficiálně
zakončí.
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Metodickou příručku, k jejímuž konci jste se právě pročetli, můžeme s trochou nadsázky považovat
za společné dítko mnoha rodičů. A jak už to u dětí bývá, nelze zastavit čas a „zakonzervovat“ ideální
okamžik či období – děti se neustále mění, vyvíjejí a rostou. S naším dítkem to tak doposud bylo a
snad bude i v budoucnosti.
Za své dva roky vývoje prošla metodická příručka bezpočetnými úpravami, vylepšeními, testováním
a pilotážemi. Každý z autorů a spoluautorů přispěl svým jedinečným vkladem a vlivem. Vedli jsme
dlouhé diskuze o celkové skladbě a podobě příručky i o náležitostech a charakteristikách každého
jednotlivého metodického listu. Všichni zástupci cílových skupin, kteří se účastnili pilotních kurzů
Přednost přednostem v Praze, Liberci, Brně, Plzni a Pardubicích, se podepsali na vypilování jednotlivých aktivit, způsobu jejich zadávání, vysvětlení i reflexe. Každý z lektorů, který se na vedení kurzů
podílel, zanechal svůj otisk na výsledné podobě metodických listů v této příručce. Zahraniční partneři
nám pomohli držet se teoretické báze appreciative inquiry (oceňujícího ptaní) a poskytli nám cennou
zpětnou vazbu ohledně vytěžitelnosti jednotlivých aktivit. Zástupci spolupracujících organizací přispěli
kladením důrazu na praktické využití výstupů kurzu pro potřeby cílových skupin projektu ve snaze o
zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.
V tento okamžik nelze než popřát našemu společnému dítku, aby ho v dalším životě čekala řada obohacujících setkání, aby ono samo dokázalo mnohé inspirovat a aby se ho ujali lidé, kteří přispějí k jeho
dalšímu rozvoji a k rozšíření oceňujícího přístupu založeného na přednostech a silných stránkách v
České republice.
jménem kolektivu autorů a spoluautorů
Lucie Čížková
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Jméno

Datum
Místo
Čas

„Vědět, čemu dáváte přednost, místo abyste pokorně přikyvovali tomu, do
čeho vás druzí tlačí, znamená udržovat svou duši naživu.“
Robert Louis Stevenson

Jak mohu přispět?

Co očekávám?

Co mě sem přivedlo?

7. Udržovat důvěrnost

6. Přijmout zodpovědnost

5. Začínat u sebe a k sobě se vracet

4. Respektovat hranice

3. Být otevření

2. Soustředit se na to dobré

1. Inspirovat ostatní i sebe

Pravidla pro společná setkání

„To, co je opravdu těžké a opravdu úžasné, je vzdát se snahy být
dokonalý a začít se snažit být sám sebou.“
Anna Quindlenová

V jakém ročním období své kariéry se teď nacházím a proč si to myslím?

„Kam míří vaše pozornost, tam směruje vaše energie a tam se objeví
i výsledky.“
Harv Eker

A tak dodnes v Dublinu otec Joe nekouří při modlitbě a otec Henry se modlí
při kouření: každý dostal odpověď na tu otázku, kterou položil.

Otec Henry také napsal papežovi a zeptal se:
„Je dovoleno modlit se při kouření?“
Papež odpověděl:
„Jak říká apoštol Pavel: V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí (Římanům, 12. kapitola). Je tedy samozřejmě přípustné modlit
se i při kouření.“

Otec Joe sedl a napsal papežovi:
„Je povoleno kouřit při modlení?“
Papež odpověděl:
„Při modlitbách by ses měl soustředit na Boha a kouření by Tě rozptylovalo.
Nedoporučuji tedy kouřit, když se modlíš.“

Moje poznámky:

Pozorovatel:
- svědek procesu
- pozorování
- zajímavé postřehy
- vlastní reflexe
- poznámky pro vypravěče

Vypravěč:
- rozvinout vzpomínku, vcítit se
- oblast práce, rodiny/domova, společnosti
- x dokonalé odpovědi
- první nápad je dobrý

Tazatel:				
- otevřené otázky (+)
- role zlatokopa
- zájem, řeč těla
- užívat si proces
- případné shrnutí

Dva starší irští kněží byli ve městě v hospodě na pivě a cigárku. Jak si tak
povídali a zapalovali další a další cigaretu, začali se bavit o kouření a modlitbách.

Jeden povídá druhému:
„Co myslíš, Henry, je v pořádku kouřit a modlit se zároveň?“
Přítel Henry silně potáhl z cigarety a odvětil:
„Já po pravdě nevím, Joe. Asi bychom si v tom měli udělat jasno.“
A tak se oba kněží po dalším půllitru rozhodli, že napíší papežovi a optají
se.

Jak vést oceňující rozhovor

Síla otázek

Na co byste chtěli být dotázáni? Jaká oceňující otázka by odhalila
vaše silné stránky?

Poznámky od reportéra:

• Jaká činnost Tě dlouhodobě nejvíc naplňuje radostí a čím to?
• Co se učíš neporovnatelně rychleji než ostatní, co Ti jde tzv. levou
zadní?
• O čem s lidmi rád/-a mluvíš a proč?
• Na co se těšíváš tak, že skoro nemůžeš dospat, a jaké to je pak to
dělat?
• V jakém prostředí se cítíš nejvíc jako ryba ve vodě a čím to je?
• Na co rád/-a vzpomínáš a co bys chtěl/-a dělat, jen co to zase půjde?
• Ve kterých životních rolích jsi doposud zažil/-a svůj největší úspěch a
jaké to bylo?
• …
• …

Oceňující otázky:

Jak?
‒ příjemné místo, navození klidné atmosféry, čas pro vás
‒ vlastní oblíbený způsob zaznamenávání a čas dne – ráno nebo
večer
‒ na závěr je opravdu důležité si radost a vděk procítit, stačí půl minuty

Proč?
‒ souvislost: vděk >< sebepoznání>< pozitivní emoce><optimismus><úspěch
‒ velmi efektivní cvičení: posílení, ukotvení, pozorování

Co?
‒ napsat si tři věci, za které jsem vděčný/-á, dělají mi radost, vážím
si jich
‒ mohou to být lidé, situace, věci
‒ z dnešního dne i dlouhodobé

Každodenní chvilky pro sebe:

Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“
Starý indián odpověděl: „Ten, kterého pravidelně dennodenně krmíš…“

Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“

Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost,
hrubost, nenávist, sebestřednost a faleš.

Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v
nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou
mezi dvěma vlky.

Vlci v nás

pondělí
1.
2.
3.

neděle
1.
2.
3.

sobota
1.
2.
3.

pátek
1.
2.
3.

čtvrtek
1.
2.
3.

středa
1.
2.
3.

úterý
1.
2.
3.

Za co jsem vděčný/-á? Co mi dělá radost?
Čeho si vážím?

„Nevidíme věci takové, jaké jsou, vidíme je takové, jací jsme my.“
Anais Nin

(Vyhovovala by Ti podpora zvenčí? A jakou by měla mít podobu?)

(Jaký příjemný rituál by se dal do chvilek zakomponovat?)

A pokud to zatím příliš nefunguje - co by Ti pomohlo?

Pokud se Ti dařilo věnovat každý den čas sám/sama sobě, co Ti to přineslo?

Otázky k reflexi a diskuzi

Na která naše společná pravidla si dokážeš vzpomenout?

Která věc z minulého setkání Ti nejvíc utkvěla v paměti nebo jsi o ní nejvíc
přemýšlel/-a?

Který den v minulém týdnu se Ti obzvláště vydařil a čím to bylo?

Molekuly

Hodnota:
Co je tam pro mě důležité?

Silné stránky:
Co tam uplatňuju a
rozvíjím?

„Když někdy zvážím, jak nesmírné následky mívají malé věci…, přikláním se k názoru, že…malé věci neexistují.“
Bruce Barton

Identita:
Popiš obrázek, tj. roli/
oblast/činnost

Bublina identity

Stařec se otáčí za vzdalujícím se klapotem mladíkových bot a po
chvilce se potěšeně usmívá na kolemjdoucího, jehož ruka s cinknutím vhodila minci do plechovky. A další zachrastění vhozených mincí, další a další.
Žebrákovy uši jsou plné vjemů a on sám má na konci dne co dělat, aby
všechny nasbírané almužny zvládl z přeplněné plechovky přesunout do děravých kapes u prošoupaného saka.
Náhle jsou tu opět ty známé kroky, klapot vyleštěných mladíkových
bot. Slepec se hmatem ujistí, o koho se jedná, zatímco se k němu mladík
skloní a sundává si své sluneční brýle.
„Co jsi udělal s tím mým nápisem?“ dožaduje se udiveně a potěšeně
zároveň žebrák.
„Napsal jsem totéž, jenom jinými slovy,“ odpovídá mladík a s úsměvem poplácává muže po rameni.
Mladík se vzdaluje náměstím a vedle žebráka na zemi stojí napsáno
na ceduli:
„Dnes je nádherný den, ale já ho nevidím.“

Náměstím procházejí spěchající lidé, mimo jiné i jeden elegantně
oblečený mladík s kravatou, slunečními brýlemi a aktovkou. Klapot jeho bot
je výrazný a zaujme i slepého žebráka. Mladík projde kolem slepce zdánlivě
bez povšimnutí, ale po chvilce se zvuk jeho bot vrátí. Zastaví se přímo před
starcem a postaví kufřík na zem. Zatímco se mladík chopí kusu kartónu s
nápisem a něco na jeho druhou stranu propiskou dopisuje, žebrák rukama
prozkoumává mladíkovy boty, jako by se s ním chtěl skrze lesk hladké černé kůže seznámit.
Po chvilce psaní míří upravený nápis zpátky na zem
vedle slepce, kterého mladík přátelsky poplácá po rameni, do plechovky
nevhodí ani korunu a odchází za zvuku odbíjení hodin na věži.

O betonovou zídku jednoho z vyvýšených trávníků je opřený postarší neupravený žebrák. Sedí se mu nepohodlně, pořád si přesedává a všelijak se kroutí ve svém omšelém oblečení. V jeho plechové piksle je sotva
pár korun, tu a tam mu někdo přihodí drobnou minci. Vedle plechovky stojí
utržený kus kartonu a na něm nápis: „Mějte soucit, jsem slepý.“

Na náměstí malého městečka cvrlikají ptáci, vládne příjemná atmosféra letního dopoledne, děti pokukují po prodavači balónků a prohánějí holuby, kteří zobají drobky štědře rozsypané po dlažbě. Ve větvích stromů zahlédne
malá holčička veverku a radostně na ni upozorňuje rodiče a brášku.

Příběh jednoho nápisu

Nevím, co chci dělat. = Moje možnosti jsou otevřené.
Prokrastinuji.
= Inkubuji, jsem „těhotný“ nápadem.
			
= Dělám něco, co v tuto chvíli považuji za důležitější.
			
= Potřebuji jasnější zadání.
Bojím se zesměšnění.
= Chci přijetí, uznání.
				
= Potřebuji se cítit bezpečně.

Pravidla volného psaní
1. Pište po celou stanovenou dobu vše, co vás k tématu napadá.
2. Pište souvislý text, ne jen jednotlivá hesla nebo body.
3. Nevracejte se k napsanému, neopravujte, nevylepšujte, co jste napsali.
4. Pokračujte v psaní, i když vás nic nenapadá, zapisujte si i pomocné věty
(„Teď mne nic nenapadá…“), ale snažte se vrátit k tématu.
5. Nenechte se ve svých nápadech brzdit pravopisem.

„Zkušenost je to, co dostaneš, když nedostaneš to, co chceš.“
anonym

Co jsem si díky této situaci uvědomil/-a?

Jak by tuto situaci vnímali jiní lidé: dítě, hladovějící člověk, opravdový přítel, bezdomovec,
někdo s nevyléčitelnou nemocí? Jak by se chovali?
Jaký vliv na mě bude tato situace mít za deset dní, deset měsíců, deset let?
Co je na této situaci dobré, co mohu ocenit?
Co potřebuji?
Co v této situaci opravdu chci? Proč?
Jak se mohu zaměřit na to, co chci, případně vnímat to, co už mám?
Co si myslím, že je momentálně realistické? Jak mohu toto své přesvědčení rozšířit o další
možné varianty?
Jaké ponaučení a obohacení si v tom mohu najít a jak se mu otevřít?
Jakou jednu maličkost mohu udělat pro to, aby pro mě byla situace snazší a abych se cítil/-a
lépe?
Proč jsem si tuto situaci nechal/-a vstoupit do života, k čemu mi slouží?
Co se mám z této situace naučit?
Jak se změní můj pohled na tuto situaci, když ji začnu vnímat jako dar?
Co ještě na této situaci nevidím? Co tam ještě je?

Přerámování – pomocné otázky

x popření
Nevím, co chci dělat. = Určitě to víš, jen se trochu zamysli.
Prokrastinuji.
= Ale vždyť to není tak hrozné, to děláme všichni.
			
= Naposledy jsi přece všechno odevzdal v termínu.
Bojím se zesměšnění.
= To říkáš jen proto, že už se vlastně nebojíš.

x rady a doporučení
Nevím, co chci dělat. = Měl by ses už rozhodnout.
Prokrastinuji.
= Pomohl by Ti nějaký chytrý software nebo aplikace.
			
= Přečti si knížku o efektivním využívání času.
Bojím se zesměšnění.
= Jdi na kurz prezentačních dovedností.

Přerámování – nácvik

Co se v příběhu odehrálo? Co Tě v něm zaujalo? – volné psaní

Přerámování – podvojný deník a vědomá (záměrná) konstrukce:

Tento týden je mým parťákem/mojí parťačkou:

Co mě tíží vzhledem k práci či kariéře?

„Když se snažíme objevit to nejlepší v druhých, tak nějak mimoděk
odhalíme to nejlepší sami v sobě.“
William Arthur Ward

Jak je Tvůj život díky té zkušenosti spokojenější?

Jaké hodnoty sis díky tomu uvědomil?

Jakou silnou stránku jsi tehdy využil, případně rozvinul?

Otázky pro partnera

Vzpomeňte si na situaci nebo období, které bylo náročné nebo složité, ale
které vedlo k cenným životním zkušenostem.

Cenná zkušenost

Domluveno máme (co, kdy, kde, kontakt):

Parťácké setkání

Jste připraveni ke změně? Odvážíte se? ANO x NE

Jaký pocit, jaká myšlenka, zkušenost nebo zážitek mě dnes obohatily
a jak?

Důležité je, aby vám okamžik vychutnávání opravdu přinesl pocit radosti a
hřejivosti, i kdyby ta chvíle měla trvat jen pár minut každý den.

úterý

Umění vychutnávat
Umění něco vychutnávat se týká soustředěného prožívání zdánlivých
drobností prostřednictvím našich pěti smyslů: zraku, sluchu, čichu, chuti
a dotyku. V naší uspěchané době je velkou vzácností najít si chvilku a užít
si okamžiky, kdy svými smysly plně vnímáme něco krásného.
Mezi takové zážitky patří třeba koukání do sluníčka někde v přírodě, přivonění ke květinám, objímání s někým, koho máte rádi, zhlédnutí inspirativního filmu, vaření a vychutnávání lahodného jídla, vybíraní si ovoce
a zeleniny na farmářském trhu, poslech oblíbené hudby, návštěva muzea
nebo výstavy, meditace, pohyb, četba knížky...ten seznam může být nekonečný.

„Moudrost začíná žasnutím.“
Sokrates

pondělí

neděle

sobota

pátek

čtvrtek

středa

Dnes si vychutnávám, dnes jsem si vychutnal/-a:

Chvilky pro sebe

pondělí
1.
2.
3.

neděle
1.
2.
3.

sobota
1.
2.
3.

pátek
1.
2.
3.

čtvrtek
1.
2.
3.

středa
1.
2.
3.

úterý
1.
2.
3.

Za co jsem vděčný/-á? Co mi dělá radost?
Čeho si vážím?

„Celý život jsem chtěla být „někdo“. Teď vidím, že jsem měla být
trošku konkrétnější.“
Lily Tomlinová

Jakou silnou stránku na sobě nejvíc oceňuješ?

K zamyšlení

Co považuješ za silnou stránku a jak se změnilo Tvoje pojetí silných stránek?

Silné stránky

Za co Tě ostatní obvykle chválí?

Za co můžeš být opravdu vděčná?

Jaké setkání v nedávné době Tě potěšilo nebo inspirovalo?

Co sis v minulém týdnu opravdu vychutnala? Jaké to bylo?

Kuličkové ložisko

„Někteří lidé vidí věci takové, jaké jsou, a říkají: „Proč?“ Jiní si představují to, co doposud nenastalo, a ptají se: „Proč ne?’”
George Bernard Shaw

Čím Tě zaujal každý z nich?

Co Tě přimělo vybrat si právě tyto obrázky?

Otázky a poznámky pro partnera:

Obrázky z kanceláře

Ve svém článku o tomto experimentu, který byl publikován v odborném
časopisu Research Quarterly, Richardson píše, že je vizualizace nejefektivnější, když „vizualizátor“ prociťuje a opravdu prožívá to, co dělá. Jinými
slovy – při tomto pokusu bylo důležité, aby basketbalisti „cítili“ kůži míče
ve svých rukou, „slyšeli“ dunění míče, jak se odráží o palubovku, a pak ho
„viděli“, jak prochází obručí a padá síťkou koše na zem…

Po třech týdnech měřil Richardson, nakolik se každá skupina zlepšila v
hodu na koš. Skupina, která opravdu každý den trénovala, se zlepšila o
24 %. Druhá skupina se celkem podle předpokladů nezlepšila vůbec. Třetí
skupina, která fyzicky netrénovala o nic víc než skupina druhá, se zlepšila
o 23 % ‒ zaznamenala skoro stejný pokrok, jako skupina první!

• První skupina trénovala hody na koš 20 minut každý den po dobu tří
týdnů.
• Druhá i třetí skupina házela na koš první a poslední den pokusu.
Druhá skupina kromě těchto hodů nedělala nic.
• Členové třetí skupiny navíc v průběhu tří týdnů každý den strávili 20
minut tím, že si vizualizovali to, jak házejí na koš. Když v představách „minuli“, tak si pak zkoušeli představovat, že další hod už zase
trefili.

Australský psycholog Alan Richardson uskutečnil následující pokus.
Náhodně vybral studenty, kteří neměli žádnou zkušenost s vizualizací.
Studenty rozdělil na tři menší skupiny, u nichž testoval schopnost házet
míč na basketbalový koš.

Vizualizace ve sportu

Po procítění si napiš, jak si představuješ, že se Tvůj ideální zítřek bude
vyvíjet:

Já teď budu hlídat čas, a až uplynou čtyři minuty, dám cinknutím znamení,
že zbývá minuta do konce.

Zamysli se nad zítřejším dnem a zkus si představit, že se vše bude odvíjet tak dobře, jak jen může. Ve své mysli si projdi své obvyklé činnosti a
aktivity, které máš naplánované, a představ si sebe sama, že jimi procházíš snadno, s lehkostí a radostí. Představ si, jak se v průběhu dne dobře
cítíš. Ostatní lidi nech takové, jací jsou, a soustřeď se jen na svůj prožitek
a vlastní pocity.

Pohodlně se usaď, uvolni se, odlož každodenní starosti stranou, nech
myšlenky volně plynout, vybav si něco příjemného, co Ti vyloudí úsměv
na tváři. Pokud je Ti to příjemné, můžeš si zavřít oči nebo si nějak jinak
navodit příjemný pocit.

Vizualizace zítřka

JAK?
‒ vidění, vžití se, představa
‒ soustředění na vlastní pocity a prožitek
‒ formulovat v přítomném čase (jako bychom tam už byli)
‒ co nejživější, nejdetailnější
‒ pět kroků – naladění, prostředí, pohled třetí osoby, vžití, vystoupení
‒ nelpění, lehkost (chce to trénink :)
‒ nepodléhání autocenzuře, dovolení si, otevřenost změně

PROČ?
‒ určující pro nasměrování našeho chování
‒ osahání si pocitu, který pak mohu vyhledávat i v přítomnosti

CO?
‒ prožití inspirativního obrazu budoucnosti, jako by to byla skutečnost
‒ dovednost (nejedná se o jednorázový počin, nutné je opakování)

Vizualizace - nácvik

„Chceš-li postavit loď, neposílej muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve v nich vzbuď touhu po nekonečných dálkách
otevřeného moře.“
Antoine de Saint Exupéry

Sepiš všechny myšlenky tak, jak se vynořují ve Tvé mysli. Nech své
nejhlubší naděje a touhy, aby Ti vedly ruku, a popiš svou dokonalou,
radostnou práci. Představuj si, že se to celé děje už teď, a prociťuj
radost už při samotném psaní. Užívej si svou představu. Piš v přítomném čase a začni nadpisem: „Moje ideální a radostí naplněná práce.“

Jaké své silné stránky používáš? Jak vypadá Tvé okolí? S kým spolupracuješ? Jaké zažíváš úspěchy? Jaké pocity převažují? Jak dobíjíš
baterky?

Představ si, že se stal zázrak, a Tvá dokonalá, ideální a radostí naplněná práce se stala skutečností a Ty jsi její součástí. Vybav si každou
úžasnou drobnost, která s touto prací souvisí, když všechno běží úplně nejlépe. Můžeš si představit cokoliv, tak se nedrž při zdi!

Vizualizace ideální práce

„Nikdo si nesplní své nejdivočejší sny, pokud nezačne tím, že bude
mít nějaké divoké sny.“
Ralph Charell

• Kdo Tě podporuje a jak to děláš, že se Ti daří nacházet rovnováhu
mezi osobním a pracovním životem?

• Jaké své silné stránky používáš?

• Co je Tvým příštím velkým cílem?

• Jaké úspěchy zažíváš?

• Je pro Tebe práce zaměstnáním, které Ti umožňuje obživu, ale naplnění hledáš ve volném čase?
• Nebo je spíše kariérou, kterou buduješ a raduješ se z jednotlivých
úspěchů?
• Nebo je snad posláním, které v sobě nese hodnoty, které v životě
považuješ za nejdůležitější?

• Jaká vládne v práci atmosféra?
• Jak se tam cítíš?
• Co Tě na práci baví, co si užíváš?

• S kým se v práci setkáváš?
• Čeho si na lidech kolem sebe vážíš, čím Tě inspirují?

• Jak vypadá Tvůj pracovní prostor?
• Co na něm máš nejradši?

• Jak se odvíjí Tvůj pracovní den?
• Co děláš z celého dne vůbec nejraději?
• Co je pro Tebe nejzajímavější?

Pomocné otázky pro návštěvníka

Inspirace: Sonja Lyubomirsky - The Myths of Happiness: What
Should Make You Happy, but Doesn't, What Shouldn't Make You

Vizualizace, nelpění a mýty o radosti
a životním štěstí

„Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.“
Gilbert Perreira

pondělí

neděle

sobota

pátek

čtvrtek

středa

úterý

Dnes jsem následujícím způsobem využil/-a tuto
svou silnou stránku…

4. Představte si, že ve své budoucí práci kombinujete své nejdůležitější silné stránky. Prodiskutujte se svým parťákem, jaké možnosti vzájemně vidíte
pro využití co nejvíce svých silných stránek ve vlastní pracovní budoucnosti.

3. Kombinace našich silných stránek nás činí jedinečnými. Společně se
svým parťákem se rozpomeňte na několik životních situací, období nebo
událostí, kdy jste použili dvě a více svých silných stránek najednou. Jaké
se s tím pojí vzpomínky? A jaké důležité okolnosti?

2. Silné stránky si často neuvědomujeme proto, že jejich využívání nás nestojí úsilí a děje se téměř mimoděk. Kdy zažíváte pocit plynutí (tzv. flow), po
kterém následuje až překvapivá pochvala týkající se něčeho, co je pro vás
snadnou samozřejmostí?

1. Zaměření na silné stránky nám rozšiřuje paletu charakterových vlastností, které můžeme dále rozvíjet a uplatňovat. Zamyslete se nad silnými
stránkami, které jste u sebe odhalili. Dokážete se s nimi opravdu ztotožnit?
Jsou pro vás přijatelné/inspirativní/motivující?

Otázky k reflexi

Domluveno máme (co, kdy, kde, kontakt):

Tento týden je mým parťákem/mojí parťačkou:

Parťácké setkání

pondělí
1.
2.
3.

neděle
1.
2.
3.

sobota
1.
2.
3.

pátek
1.
2.
3.

čtvrtek
1.
2.
3.

středa
1.
2.
3.

úterý
1.
2.
3.

Za co jsem vděčný/-á? Co mi dělá radost?
Čeho si vážím?

Které silné stránky máš na sobě rád/-a?
Kdy se cítíš nabitý/-á energií?
Jak bys popsal/-a chvilky opravdového odpočinku?
Při jakých činnostech úplně zapomínáš na čas a prostor?
Jak to vypadá, když máš věci pod kontrolou?
Kdybys měl/-a do konce života zajištěn slušný pravidelný příjem,
čemu by ses věnovala?
Co je pro Tebe nejdůležitější na pracovním prostředí?
Jaké benefity nebo odměny by Tě v práci nejvíc motivovaly?
Jakých vlastností si považuješ u lidí, se kterými spolupracuješ?
Jaké silné stránky na Tobě oceňují blízcí lidé?
Jaká slova chvály Tě nejvíc těší?
Proč potřebuješ pracovat?
Pro jakou práci si připadáš stvořen/-a?

„Budoucnost patří těm, kteří věří v krásu svých snů.“
Eleanor Rooseveltová

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Otázky

Jak moc jsi přemýšlel/-a o tématech z minulého setkání?
Jak jsi spokojený/-á s minulým týdnem?
Jakou máš představu o své budoucí kariéře?
Kolik času jsi věnoval/-a sama sobě?
Nakolik věříš (myslíš, cítíš,…), že jsi mohl/-a svoji spokojenost v průběhu týdne ovlivnit?
• Nakolik jsi tento týden využil/-a své silné stránky?
• Jak sis v minulém týdnu byl/-a vědoma využití svých silných stránek?
• Nakolik aktivně vyhledáváš situace, ve kterých můžeš svoje silné
stránky uplatňovat a rozvíjet?

•
•
•
•
•

Šňůra na prádlo

Zvídavost
Odvaha
Estetičnost
Tvořivost
Komunikativnost
Úsudek
Empatie
Smysl pro humor
Věrnost
Rozhodnost

Výkonnost
Radostnost
Přesah
Optimismus
Energičnost
Flexibilita
Zodpovědnost
Pokora
Přátelskost
Nestrannost
Schopnost motivovat a 		
Otevřenost
zaujmout
Tolerance
Vytrvalost
Autentičnost
Strategičnost
Cílevědomost

V českém testu silných stránek pracujeme s následujícími silnými stránkami:

• je danému člověku bytostně vlastní, přispívá k jeho jedinečnosti a její
využívání vede k prožitku „bytí sama sebou/sebou samým“
(JEDINEČNOST, BYTÍ SAMA SEBOU/SEBOU SAMÝM)
• souvisí s pocitem vnitřní energie: její uplatňování nevyčerpává, ale
energizuje a posiluje/povzbuzuje (ENERGIE)
• pomáhá uskutečňovat potenciál daného člověka a umožňuje mu
úspěšně fungovat v práci, v sociálních situacích a mezilidských vztazích (ÚSPĚŠNÉ FUNGOVÁNÍ)
• napomáhá zvládat stres a náročné životní situace
(ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE)
• je trvalým rysem, tj. projevuje se zřetelně a dlouhodobě za různých
okolností (TRVALOST)
• lze ji kultivovat, rozvíjet a optimalizovat (ROZVOJ)

SILNÁ STRÁNKA – KRITÉRIA/CHARAKTERISTIKY:

Taková vlastnost nebo rys osobnosti, která/-ý napomáhá nejen úspěšnému
fungování v pracovní oblasti a v mezilidských vztazích, ale také efektivnímu
zvládání stresu, řešení náročných životních událostí a dosahování vytčených cílů. Její adekvátní využívání přispívá k vyšší životní spokojenosti.

SILNÁ STRÁNKA ‒ DEFINICE:

• Co vás v práci motivuje k dobrému výkonu?
Jinými slovy: když budete TOTO v práci zažívat, dostávat nebo pociťovat, budete nadmíru spokojení a budete mít chuť podávat dobrý
výkon.

•	Jaké potřeby vám práce naplňuje?
Jinými slovy: když vám TOTO práce nezajistí; když TOTO nebudete v
práci dostávat, pak budete v práci nespokojení.

Potřeby a motivace:

• Opakoval se vám některý aspekt jednotlivých scénářů? Co to o vás
vypovídá?
• Jak moc odpovídá to, co se objevilo uvnitř čtyřlístku, vašemu ideálu
práce?
• Byli jste odvážné a pracovaly i s katastrofickým scénářem? Jak vám to
posloužilo?

Práce se čtyřlístkem
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Teorie rozšiřování a stavění
& poměr pozitivity

Inspirace: Barbara Fredericksonová: http://positivityratio.com/, http://
www.unc.edu/peplab/broaden_build.html

Parametry mojí ideální práce

„Když nevíš, kam jdeš, tak skončíš někde jinde.“
Yogi Berra

Domluveno máme (co, kdy, kde, kontakt):

Tento týden je mým parťákem/mojí parťačkou:

Parťácké setkání

Např.: Předpokládejme, že toužíte bydlet v krásném domě s výhledem do
kraje. Rozhodli jste se, že nejdůležitější ze tří důvodů, proč to tak chcete,
je, že byste v takovém domě pociťovali inspiraci pro svou práci. Několik
způsobů, jak toho dosáhnout za současných podmínek:
• zamyslet se nad tím, jak svůj stávající domov udělat víc inspirativní
• rozvěsit si doma obrazy nebo fotografie s krásnými výhledy
• nastavit si inspirativní spořič obrazovky na počítači
• udělat si na balkóně malou zahradní oázu
• vytvořit si doma útulný koutek pro odpočinek a inspiraci
• v koupelně si navodit inspirativní atmosféru pomocí vůní, ručníků, svíček apod.
• zkvalitnit domácí ozvučení a pouštět si inspirativní hudbu…

4. Zamyslete se nad zvoleným důvodem. Zkuste najít co nejvíc způsobů, jak byste mohli dosáhnout téhož pocitu za stávajících okolností (se
stávajícími zdroji).

3. Který z těchto tří důvodů je pro vás nejdůležitější? Jaký pocit se s ním
pojí?

2. Jaké tři důvody vás k tomu vedou?

1. Zamyslete se nad jednou věcí, kterou ve své práci nebo v životě
chcete dosáhnout.

Jak získat to, co chci

pondělí

neděle

sobota

pátek

čtvrtek

středa

úterý

Každý den si napište odpověď na níže uvedenou otázku a následující den
se zamyslete nad tím, zdali jste danou činnost opravdu provedli a co se díky
tomu můžete naučit. Dopřejte si zážitek ze soustavného posunu kupředu
díky tomuto jednoduchému každodennímu cvičení.
Jakou, jakkoliv drobnou věc, mohu dnes udělat, abych se přiblížila
svému cíli/snu/své práci snů?

Malá změna
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Za co jsem vděčný/-á? Co mi dělá radost?
Čeho si vážím?

„Mineme 100 % ran, které nevystřelíme.”
Wayne Gretzky

Jak v životě získáváš, co chceš?

Které procesy a změny Ti dělají největší radost?

Jaké malé změny se Ti dařilo uskutečňovat v poslední době?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

co budete dělat – jaká bude vaše pracovní náplň
kde budete pracovat
v jaké oblasti
s kým budete spolupracovat
v jaké struktuře či jaké kontakty pro vás budou zásadní
jaké silné stránky v té práci využijete
jak za to budete odměněni
jak budou naplněny vaše potřeby
atd.

Nástup ihned

hledání práce

12) Co můžeme zařadit do ostatního vzdělávání?

11) Proč má smysl uvádět v životopise zájmy?

10) Co patří do profesních osobnostních předpokladů a má cenu uvádět v životopise?

9) Jak můžeme vyjádřit znalost jazyků?

8) V jakém formátu můžeme uvádět délku trvání jednotlivých položek
u zaměstnání či vzdělání?

7) Co uvádíme k jednotlivým položkám u praxe?

6) Jaké vzdělání má smysl uvádět? A v jaké podobě?

5) Jaký je význam shrnutí a co obsahuje?

4) V jakém pořadí uvádíme praxi či vzdělání? Uvádíme dříve sekci
praxe, či vzdělání?

3) Jak má vypadat fotka, pokud ji dáme do životopisu?

2) Jaké informace jsou osobní a v kontaktních údajích by být neměly?

1) Jaké informace mají být v kontaktních údajích?

ŽIVOTOPIS
Nabízím...

Našel jsem...

co mohu nabídnout
Společně můžeme...

Viz též Jiří Plamínek: Sebepoznání, sebeřízení a stres, Grada, Praha,
2008, str. 125

V průběhu kurzu jste měli možnost zamýšlet se nad svojí ideální prací vycházející z vašich silných stránek, nad hodnotami, které jsou pro vás důležité, a nad konkrétními parametry práce, kterou byste chtěli. V tento okamžik
je třeba udělat první krok směrem k práci snů. Zkuste si vymyslet záměr,
který byste chtěli naplnit v příštích třech měsících. Měl by pro vás být dostatečně zajímavý, lákavý, motivující a přitom splnitelný. Tento formulujte
konkrétně, a to tak, aby bylo možné jasně říci, že jste jej splnili. Váš cíl by
měl být SMART, tzn. chytrý (z angl.):

chyba
omyl
selhání
zklamání
pochybení
nezdar
fiasko
průšvih
trapas
ostuda
neúspěch
nedopatření
přehlédnutí
nedbalost
přehmat
opominutí
zameškání
vynechání

Domluveno máme (co, kdy, kde, kontakt):

Tento týden je mým parťákem/mojí parťačkou:

Parťácké setkání

Můj cíl:

T – ohraničený v čase, angl. time-bound (cíl splním do určité doby, v tomto
případě max. do tří měsíců)

R – relevantní, odpovídající (cíl je pro mou situaci a motivaci adekvátní,
ladí s dalšími aspekty mého života)

A – dosažitelný, angl. attainable, achievable (tento cíl mohu objektivně
splnit, mám na to dostatečné zdroje, podporu a možnosti)

M – měřitelný (vím, jak rozhodnout a zhodnotit, zda jsem cíl splnil/-a)

S – specifický, konkrétní (mám jasnou představu, čeho chci dosáhnout)

Stanovování cílů

Co mě při čtení slov napadá?

Co chci dělat?
Co mě na tom baví?
Jaké silné stránky při tom mohu využít?
Jaké mám za sebou výsledky?
Co je pro mě důležité, jaké vyznávám hodnoty?
Čeho chci dosáhnout?

„To, co potřebujete k přežití, se může hodně lišit od toho, co potřebujete k životu.“
Rachel Remenová

•
•
•
•
•
•

Možná struktura takovéto krátké sebeprezentace může obsahovat odpovědi na následující otázky

Připravte se na kratičké (cca dvouminutové) povídání o sobě a svých
silných stránkách. Příště se budete touto formou krátce prezentovat v
rámci skupiny.

Chvilky pro sebe: Příprava na sebeprezentaci
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Za co jsem vděčný/-á? Co mi dělá radost?
Čeho si vážím?

„Když hra skončí, pěšák i král jdou zpátky do stejné krabice.”
italské přísloví

Jak si stanovuji cíle a jak ve svém životě plánuji? Co mi při tom dobře
funguje?
• Kdy plánování využíváte a s jakým výsledkem?
• V jakém časovém horizontu plánujete?
• Stanovujete si cíle sami, nebo plánování využíváte jen pro věci, které
máte zadané zvnějšku?
• Nakolik si stanovujete cíle konkrétně, měřitelně, dosažitelně, relevantně a termínovaně (SMART)?
• Je pro vás cesta (proces) někdy cílem?

Tři věci, které v životě chci, jsou…

„Cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem.“
Confucius

Důležité poznatky, které si z tohoto cvičení odnáším:

Můj cíl v nadcházejících třech měsících:

Akční plán – postupné kroky

„Komfortní zóna je krásné místo, ale nic tam nevyroste.“
S. L. Todd

Na začátku kurzu jsme sdíleli, jaká motivace nás sem přivedla, jaká máme
očekávání a jak můžeme přispět k dobrému průběhu kurzu.

Svou prezentaci můžete strukturovat podle otázek z chvilek:
• Kdo jsem (nálepka, značka)?
• Co dělám (obecněji na úvod)?
• Co už jsem v této oblasti udělal/-a (činnost konkrétně)?
• Jaké mám za sebou výsledky (jaký to mělo dopad)?
• Jak se mi to podařilo (moje silné stránky)?
• Co je pro mě důležité, jaké mám přesvědčení, hodnoty (proč to
celé)?
• Co chci? Čeho chci dosáhnout (teď a tady či dlouhodobě)?

Poslední list deníku…a první okamžik celého života, který máte před sebou. Šťastnou cestu! :)

Co bude můj první krůček na další cestě?

Za co bych se rád/-a pochválil/-a a co chci vzkázat ostatním?

Co nejcennějšího si z kurzu odnáším?

Na tyto otázky nyní navážeme:

Závěrečné ohlédnutí za kurzem PP

Sebeprezentace

