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Webinář Najděte klíč k vlastnímu potenciálu 

Datum: 14. 4. 2021, od 17 h do 19:30 

Místo: on line v Google meet 

Přítomní: dle prezenční listiny 

Cílová skupina: rodiče dětí a žáků 

Cíl semináře: Až 80 % lidí nevyužívá své silné stránky a "běží" jen na 20 % svého potenciálu?  

Mnohdy ani svoje silné stránky neznáme, a proto je nevyužíváme, většinou se neproduktivně 

snažíme eliminovat své slabé stránky. 
 

Lektor: Ing. Marek Pavlík Ph.D. 

Webinář probíhal online formou v Google meet. Webinář se skládal ze dvou částí, první 

polovina byla prezentace lektora doplněná o diskuzi a otázky k jednotlivým bodům. Druhá 

polovina byla více interaktivní, kdy se lektor věnoval typologiím lidí a se zájemci na konci 

detailněji rozebíral jejich typologii, která vyšla z testu týmových rolí. Tento test si měli 

účastníci dopředu vyplnit, materiály byly účastníkům předem zaslány. 

Obsah semináře: 

• Představení. 

• Jak hledat svůj potenciál (silné stránky, hodnoty, flow). 

• Typologie lidí. 

• Týmové role – interpretace dotazníku. 

• Diskuze. 

Lektor vychází z metodiky Harvardovy univerzity a ze své vlastní praxe.  

Jako zajímavé poznatky z webináře lze uvést například: Svět běží jen na 20 procent svého 

potenciálu. Každý z nás má až 5 talentů a ve své práci obvykle využíváme kolem 2 talentů, je 

nesmírně důležité přijít na to, na co máme talent. Lektor se věnoval mimo jiné překážkám 

k dosažení skrytého potenciálu, rodiče se například věnují doučování toho, co dětem nejde. 

Neděláme to, že bychom rozvíjeli to, co dětem jde. Obecně doporučuje zaměřit se na silné 

stránky a ty posilovat.  

Lektor se na konci webináře věnoval interpretaci týmových rolí z dotazníku, šlo o tyto role: 

konceptor, koordinátor, nápadník, zdrojař, hodnotitel, pracant, humanizátor, dotahovač. 

Lektor se specificky věnoval problematice z pohledu rodičů dětí a žáků a průběžně odpovídal 

na jejich dotazy. 

Zapsala: V. Wojnarová 

 


