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Úvod
Tato zpráva Insights Discovery je založena na odpovědích, jež Petr Moravec uvedl v Dotazníku
pro vyhodnocení preferencí systému Insights, který byl vyplněn středa 17. března 2021.
Počátky teorie osobnosti sahají až do pátého století př. n. l., kdy Hippokrates identifikoval čtyři
odlišné energie, které se projevují u různých lidí. Systém Insights je vytvořen na základě modelu,
který poprvé použil švýcarský psycholog Carl Gustav Jung. Tento model byl publikován v jeho
díle „Psychologické typy“ roku 1921 a dále rozvinut v dalších spisech. Jungovo dílo o
charakterech a preferencích je od té doby považováno za plodné dílo na téma porozumění
osobnosti a stalo se předmětem studia tisíců badatelů až do současnosti.
S využitím Jungovské typologie poskytuje tato Zpráva Insights Discovery návod pro sebepoznání
a osobní rozvoj. Výzkum naznačuje, že správné pochopení sama sebe, jak svých předností, tak i
slabin, umožňuje jednotlivcům vytvořit si efektivní strategie pro jednání s jinými lidmi a může jim
pomoci lépe reagovat na požadavky okolí.
Tato zpráva je jedinečná, neboť je vytvořená na základě několika set tisíc obměn. Uvádí výroky,
které by se na vás podle odpovědí v Dotazníku pro vyhodnocení preferencí mohly vztahovat.
Pozměňte či vymažte jakýkoliv výrok, který se nehodí, ale jen poté, co jste ho probrali s kolegy či
přáteli, abyste zjistili, zda-li by tento výrok nemohl být vaším „bolavým místem“.
Využijte zprávu aktivně. To znamená, určete si klíčové oblasti, v nichž se můžete rozvíjet a
jednejte. Podělte se o důležité aspekty s přáteli a kolegy. Požádejte je o odezvu ohledně oblastí,
které jsou pro vás zvláště významné a vytvořte si plán postupu pro osobní a mezilidský rozvoj.
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Přehled
Tato zpráva poskytuje široké vysvětlení stylu, jakým Petr pracuje. Využijte tuto část, abyste
získali lepší pochopení jeho přístupu k činnostem, ke vztahům a rozhodnutím.
Osobní styl
Petr je přizpůsobivý, bezstarostný, srdečný, přátelský a velkorysý. Pokud má za úkol sledovat
detailní práci jiných, může to pro něj být nezajímavé, stresující a vyčerpávající. Je to imaginativní
a kreativní vizionář, který je pro většinu lidí zdrojem inspirace. Měl by se v rámci svých projektů
věnovat i praktickým detailům a neustále se snažit dívat na situace spíše z objektivního než ze
subjektivního hlediska. Občas ho události přemohou a je pro něj téměř nemožné říci „ne“, i když
jsou na něj kladeny nesmyslné požadavky.
Jeho domov bude útočištěm pro lidi, kteří se chtějí dobře bavit, a bude mít vzpomínky na dobře
se bavící lidi či jejich fotografie. Umí dobře „číst“ v lidech a situacích a zřídkakdy se v motivaci či
úmyslech jiných lidí mýlí. I přesto ho může zranit, pokud nějaký vztah selže. Je velice iniciativní a
kreativní, ale může být často slabý na dokončení projektů. Je přesvědčen o svých vlastních
schopnostech a neustále vyhledává okolí, kde si ho lidé budou vážit. Jeho živá fantazie ho
neustále nutí k tomu, aby proměňoval své myšlenky ve skutečnost.
Pokud se naučí používat akceptované metody organizace a časového managementu, pomůže
mu to překonat jeho přirozený sklon chtít úkoly zlehčovat. Petr touží po větším naplněním v
životě prostřednictvím pomoci a služby jiným. Je rád ve společnosti lidí smýšlejících podobně
jako on a může se méně zajímat o opačné typy lidí, které vnímá jako nudné, poměrně
vypočitatelné a konvenční. Nejlepších výkonů dosahuje v činnosti, která obnáší jednání s lidmi, a
v situacích, jež vyžadují spolupráci, nemá rád neosobní úkoly a práci vyžadující faktickou
přesnost, nevadí mu pouze, pokud může nějak zapojit lidský faktor. Na každé situaci hledá to
dobré.
Využije každé příležitosti navazovat nové vztahy nebo být s jinými lidmi. Petr je schopný rychle
odhalit možnosti nových nápadů a projektů, umí zahájit jejich realizaci a přesvědčit ostatní, aby
ho podpořili. Znervózňuje ho čistě praktická práce nebo činnost, při které musí být dlouho sám.
Aby zajistil spolupráci ostatních lidí, umí Petr efektivně využívat svého zájmu o ně. Motivuje ho
uznání a negativně reaguje na nezájem či odmítnutí ostatních.
Petr je schopen za jediný den vyprodukovat více nápadů, možností a plánů, než jiní za celý
měsíc! Pustí se do čehokoliv, ale jeho práce musí být spíše aktivní než teoretická. Petr má
skutečné potěšení ze života a je rád ve společnosti jiných lidí. Petr rád udržuje velké množství
vztahů, a proto do nich investuje stejné množství energie jako do řešení úkolů. Vyniká v práci s
jednotlivci i skupinami a rychle se ocitá ve vedoucí roli.
Vzájemný vztah s ostatními
Bezstarostná povaha a dobrá nálada, kterou Petr vyzařuje, z něj dělá přitažlivého společníka.
Zná se tudíž se spoustou lidí a těší se širokému okruhu známých. Je pro něj důležité mít osobní
kontakt se svými spolupracovníky. Petr pravděpodobně dává přednost uvolněnějším
společenským kontaktům. Nepovažujte to za známku toho, že nebere důležité věci vážně.
Nejlepších výkonů dosahuje ve spolupráci s ostatními v činnostech, které souvisejí s lidmi a
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umožňují mu vyjadřovat jeho názory. Petr je nadán absolutní přizpůsobivostí, což znamená, že
má zvláštní schopnost udělat ze života příjemnou záležitost, zvládá mnoho aktivit, je v kontaktu s
mnoha lidmi a obvykle je rád v záři reflektorů.
Neocení kritické komentáře o svých kvalitách, protože tyto komentáře vnímá jako osobní útoky
na vlastní integritu. Přitahuje hodně přátel a známých. Díky svému starostlivému přístupu a
podpoře vyzařuje soucit a porozumění pro všechny kolem sebe. Petr je oblíbený spolupracovník
a cítí se dobře ve společnosti většiny lidí a v otevřených pracovních situacích. Dává přednost
slovní komunikaci před písemnou.
Bezpodmínečný pozitivní vztah k ostatním je silná hodnota, které si Petr cení. Má motivaci
pomáhat lidem podle svého názoru reálně a prakticky, prostřednictvím konkrétních činů a
spolupráce. Petr vyzařuje charisma a přirozenou schopnost komunikace. Petr dokáže
spolupracovat a je výřečný, umí dát najevo soucit, zájem a ochotu angažovat se. Nemusí mít rád
úkoly, které vyžadují pozornost detailům či nadměrnou administrativu a může se jim vyhýbat.
Rozhodování
Někdy se zdá, že rozhodnutí, která Petr učinil, popírají zásady logiky. Jeho sklon brát si
odmítnutí a konflikt osobně může vést k tomu, že si včas nepovšimne názorů klíčových členů
týmu. Aby dosáhl svého, dokáže proces nevědomky zmanipulovat. Když situace vyžaduje
energickou taktiku, dokáže podniknout potřebné kroky, ale za účelem odvety či odměny půjde
jen zřídkakdy do extrému. Nejraději se rozhoduje na základě dohody celé skupiny.
Bude ho zajímat dopad, jaký bude mít rozhodovací proces a jeho výsledek na ostatní. Ačkoliv jde
o intuitivní, citlivou osobnost, může být pro něj těžké omezit se jen na jediný projekt a obvykle má
raději několik želízek v ohni. Když zvažuje možný postup, může si vážit více názorů než fakt.
Dosáhl by lepšího výkonu, kdyby se při rozhodování více soustředil na studium analytických
údajů. Umí vyvolat dojem, že naslouchá názorům jiných lidí, ale nemusí je nutně poslouchat či
mít v úmyslu podle nich jednat.
Na ostatní může působit jako člověk, který se rozhoduje velmi impulsivně. Při rozhodování by mu
prospělo, kdyby se pokusil soustředit se více na fakta, nejen na lidi. Snaží se ostatní potěšit, a
tak může slíbit věci, které nedokáže splnit. Je schopen rychlých rozhodnutí a hodnotí lidi podle
výsledků úkolu. Nedovolí, aby systém a protokol stály v cestě tomu, co považuje za správné.

Osobní poznámky

© The Insights Group Ltd, 1992-2021. All rights reserved. Strana 7

Petr Moravec

Klíčové přednosti a slabiny
Přednosti
Tato část odhaluje klíčové přednosti, které Petr organizaci přináší. Petr má schopnosti,
dovednosti a vlastnosti i v jiných oblastech, ale výroky uvedené níže představují pravděpodobně
některé ze základních talentů, které může nabídnout.
Petr: Klíčové přednosti:
●

Přizpůsobivý a dobrodružný.

●

Chápe, jak je při prezentaci důležitý „styl“.

●

Určuje rychlé pracovní tempo.

●

Výřečný a komunikativní.

●

Představivost a vědomí možností tvoří základ jeho kreativity.

●

Má tolerantní povahu a rychle navazuje vztahy.

●

Soucítí s lidmi kolem sebe.

●

Vyhledává rozmanitost jak v úkolech, tak ve vztazích.

●

V každé situaci vidí to pozitivní.

●

Umí jednat spontánně.

Osobní poznámky
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Klíčové přednosti a slabiny
Možné slabiny
Jung řekl: „Moudrost akceptuje, že všechno má dvě strany.“ Kromě toho se říká, že slabina je
pouze nadměrně využívaná přednost. Na základě odpovědí, které Petr označil, jsou tyto oblasti
jeho možnými slabinami:
Petr: Možné slabiny:
●

Může zdánlivě nahodile přeskakovat z úkolu na úkol.

●

Když je konfrontován s námitkami, energicky hájí své chyby.

●

Obtížně dlouhou dobu se soustředí na jediné téma.

●

Pravděpodobně není zrovna velký puntičkář.

●

Má sklony k přehánění.

●

Nedaří se mu zhodnotit vážnost konkrétní situace.

●

Vymýšlí tolik nápadů, že často dochází k chaosu.

●

Řeže, aniž by měřil!

●

Je pro něj těžké říci „ne“, jsou-li tím ohroženy jeho vztahy.

●

Nedaří se mu rozpoznat jemné nuance.

Osobní poznámky
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Hodnota pro tým
Každý člověk přináší unikátní soubor nadání, rysů a očekávání do prostředí, v němž funguje.
Doplňte do tohoto seznamu jakékoliv jiné zkušenosti, dovednosti a jiné znaky, které Petr přináší,
a nejdůležitější body seznamu dejte k dispozici ostatním členům týmu.
Jako člen týmu Petr:
●

Přináší svěží názor.

●

Je novátorský a nápaditý.

●

Iniciuje, ospravedlňuje, jedná a obhajuje.

●

Má velkou energii, schopnost soustředění a společenskou povahu.

●

Vidí „celkový obraz“.

●

Vytváří značnou aktivitu.

●

Může poskytnout spoustu aktivity a rozmanitosti.

●

Je neustálým zdrojem inspirace a zábavy.

●

Díky své schopnosti živé prezentace brání apatii.

●

Vytváří si vysokou sebeúctu prostřednictvím skupinového rozvoje a propojení.

Osobní poznámky
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Komunikace
Efektivní komunikace
Komunikace může být efektivní pouze tehdy, je-li přijata a správně pochopena příjemcem. Pro
každého člověka jsou určité komunikativní strategie efektivnější než pro jiné. Tato část odhaluje
některé z klíčových strategií, které povedou k efektivní komunikaci, jíž se Petr účastní. Určete
nejdůležitější postřehy a poskytněte je k dispozici kolegům.
Petr: Strategie pro komunikaci:
●

Udržujte osobní náplň komunikace.

●

Snažte se proniknout do podstaty toho, co bylo řečeno.

●

Všimněte si na základě jeho gestikulace, když začne ustupovat do defenzívy.

●

Oceňte jeho vůdcovský talent.

●

Projevte zájem o jeho názory a buďte ochotní prodiskutovat osobní záležitosti.

●

Vyhněte se podrobným zprávám, soustřeďte se na lidskou problematiku.

●

Vyhněte se zbytečným rozptýlením - držte se věci.

●

Buďte ve střehu a rychle na nohou.

●

Pravidelně podporujte výzvu a zvyšujte příležitosti.

●

Vynechejte nadbytečné a složité detaily.

●

Přizpůsobte se náhlým změnám směru jednání.

●

Nebuďte příliš vážní, monotónní či strozí.

Osobní poznámky
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Komunikace
Překážky bránící efektivní komunikace
Co se týče komunikace, na určité, jindy efektivní strategie nebude Petr tak dobře reagovat.
Některé věci, kterých je lépe se vyvarovat, jsou uvedeny níže. Tyto informace mohou být využity
k vytvoření působivých, efektivních a vzájemně přijatelných komunikačních strategií.
Petr: Když s ním komunikujete,
●

Nechovejte se agresivně a neodmítejte jeho nápady bez vysvětlení.

●

Neztrácejte příliš mnoho času probíráním toho, „co kdyby“.

●

Nenuťte ho účastnit se formálních, zdlouhavých či nudných schůzek.

●

Nenechte se unést jeho nadšením.

●

Nezapomeňte si nechat dostatek času, abyste si s ním mohli promluvit.

●

Nesuďte ho, nekritizujte a neuvádějte ho do rozpaků na veřejnosti.

●

Nezpochybňujte jeho představu, jakou má o sobě.

●

Nezatěžujte ho příliš mnoha papíry ke čtení.

●

Nemluvte příliš pomalu a váhavě.

●

Nevnucujte mu názor typu „to nejde“ či poraženecký postoj.

●

Neignorujte a nepřehlížejte jeho názory.

●

Nebraňte příležitostem pro vytváření kontaktů a neomezujte je.

Osobní poznámky
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Možná bolavá místa
Naše vnímání sebe sama se může lišit od toho, jak nás vnímají jiní. To, kým jsme, naznačujeme
vnějšímu světu prostřednictvím své „osobnosti“ a nejsme si vždycky vědomi toho, jaký dopad má
naše méně vědomé chování na ostatní. Toto méně vědomé chování se nazývá „bolavá místa“.
Označte důležité výroky v této části, kterých si nejste vědomi, a prověřte si jejich opodstatněnost
tím, že požádáte o reakci své přátele či kolegy.
Petr: Možná bolavá místa:
Petr si bere si i tu nejlépe míněnou kritiku osobně a může reagovat tak, že bude zmatený,
dotčený či rozzlobený. Může zanedbat nezbytnou přípravu, neboť se ve svém zápalu žene dál za
něčím novým. Měl by se pokusit předvídat, jaká nebezpečí mohou číhat za rohem, a vytvořit si
alternativní plán, v případě, že by věci začaly být nepříjemné.
Může dojít k ukvapeným závěrům či chybným předpokladům a rozhodovat se příliš rychle, aniž
by shromáždil všechna důležitá fakta. Někdy je tak soustředěný na své vlastní plány, že se
nezastaví, aby si vyslechnul, co chtějí ostatní říci. Kdyby se Petr pokusil být méně citlivý,
umožnilo by mu to vyslechnout často užitečnou informaci, kterou konstruktivní kritika obsahuje.
Je těžké odhadnout, co lze od něj dál očekávat. Mnohem raději by se věnoval jemnému
intelektuálnímu žertování, než aby dokončil nějaký všední úkol či uvažoval o nějaké době
strávené v klidu o samotě. Je pro něho těžké čelit problémům a bude ho lákat před nimi utéct či
je ignorovat, místo aby obtížně hledal řešení.
Má sklony ignorovat své problémy, místo aby hledal racionální řešení, a měl by se pokusit mít oči
i mysl otevřené, stejně tak jako své srdce. Nemá-li pro dosažení očekávaného cíle nutnou
podporu, často danou zkušenost po počáteční zkušenosti vymaže ze své mysli a pokračuje dál.
Je možné, že se bude tak zabývat pocity jiných, že může přehlédnout důležitá fakta, pokud by
mohly být zraněny něčí city. Přestože je Petr vděčný za dobrou práci, kritický pohled může
odhalit jeho nechuť vůči omylům a výkonům nižší kvality. Petr je mnoha lidmi považován za
člověka, který umí hladce přesvědčovat, ale k lidem, kteří jsou méně extrovertní a úspěšní než
on, se může chovat lhostejně.

Osobní poznámky
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Problematický člověk
Tato část poskytuje přehled charakteristik takového člověka, jehož bude mít Petr pravděpodobně
největší potíže pochopit a jednat s ním. Popis je založen na jeho protikladném typu v systému
Insights. Poznáním těchto charakteristických rysů může pomoci při tvorbě strategií pro osobní
rozvoj a zvýšenou mezilidskou efektivnost.
Petr: Rozpoznání člověka, který je pro vás problematický:
Petr má jako svůj opačný typ systému Insights Pozorovatele, což je podle Junga ‘introvertní
myslící‘ typ.
Pozorovatelé jsou precizní, opatrní a disciplinovaní, svědomití a snaživí v práci, která vyžaduje
pozornost a přesnost. Jsou to objektivní myslitelé, zajímá je správná odpověď a mohou se
vyhýbat riskování. Petr může mít pocit, že Pozorovatel otálí s přiznáním své chyby či se ponoří
do zkoumání, aby podpořil izolovaný názor.
Pozorovatelé mají sklony nedůvěřovat cizím lidem a dělat si starosti ohledně výsledků, své
pověsti a své práce. Jsou zdrženliví, pokud jde o vyjadřování jejich pocitů, a Petr bude často
Pozorovatele vnímat jako nezodpovědného, chladného a bezcitného člověka. Pozorovatelé
docházejí k závěrům na základě faktických dat. Může jim dlouho trvat vytvoření výsledků,
protože shromažďování údajů je pro ně tou stimulující částí úkolu.
Pozorovatelé rádi vytvářejí pravidla na základě svých vlastních měřítek a Petr se může dostat s
Pozorovateli do sporu z důvodu jejich povahy a nedostatku nadšení pro společenské události.
Introvertní povaha může Pozorovateli často zabránit, aby vyjádřil své myšlenky tak pohotově, jak
by si přál.

Osobní poznámky
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Problematický člověk
Petr - komunikace se svým ‘problematickým’zákazníkem
Tato část navrhuje některé strategie, které by Petr mohl využívat pro efektivní vzájemné jednání
se svým protikladným typem a je napsána konkrétně pro něj.
Petr Moravec: Jak můžete vyhovět potřebám vašeho protikladného typu:
●

Přistupujte k němu systematickým, logickým způsobem.

●

Přesvědčujte pomocí logiky, ne emocí.

●

Důležité myšlenky kvůli srozumitelnosti sepište.

●

Než začnete komunikovat, uspořádejte si své myšlenky,

●

Respektujte jeho soukromí.

●

Poskytněte mu důkazy, abyste na něho udělali dojem.

Petr Moravec: Při jednání s vaším protikladným typem,
●

Neberte na lehkou váhu jeho práci, nápady či názory.

●

Neoddávejte se svým nerealizovatelným výplodům fantazie.

●

Nezkoušejte mu hrát na city.

●

Nelichoťte mu, jen proto, abyste ho ovlivnili.

●

Nezapomeňte být pozorní k jeho návrhům.

●

Nebraňte mu ve vyjádření jeho vlastních myšlenek.

Osobní poznámky
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Návrhy pro rozvoj
Zpráva Insights Discovery nenabízí bezprostřední měřítka dovednosti, inteligence, vzdělání či
školení. Nicméně zde jsou uvedeny některé postřehy, z nichž může Petr čerpat inspiraci pro svůj
rozvoj.
Petr: Co pro něj může být užitečné:
●

Když zredukuje úroveň aktivit ve svém životě.

●

Když bude v určitých vztazích zachovávat odstup a formálnost.

●

Střízlivější a objektivnější životní postoj.

●

Když bude ponechán o samotě, aby mohl v klidu pracovat.

●

Když si zorganizuje situace tak, aby probíhaly přesně, jak předpovídá a plánuje.

●

Když bude provádět podrobnou analýzu toho, jak tráví svůj čas.

●

Když se bude držet seznamu věcí, který si sestavil ohledně toho, co je třeba udělat.

●

Jestliže se rozhodne až po zvážení veškerých alternativ.

●

Když si uvědomí, že se pokouší manipulovat lidmi v „jejich“ nejlepším zájmu.

●

Jestliže vnese do svého života větší rovnováhu a umírněnost.

Osobní poznámky
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Management
Vytvoření ideálního prostředí
Lidé jsou obecně nejvýkonnější, nachází-li se v prostředí, které vyhovuje jejich preferencím a
jejich stylu. Může jim být nepříjemné pracovat v prostředí, které jim v tomto směru nevyhovuje.
Tato část by měla být využita pro zajištění těsného vztahu mezi prostředím, jaké Petr preferuje a
jeho současným prostředím a k odhalení jakýchkoliv možných zdrojů frustrace.
Petr: Jeho ideální prostředí je takové, v němž:
●

Se nabízí široká škála různých problémů a náročných úkolů a pracovní týmy mají plnou
podporu.

●

Je jeho přirozené tvořivosti dán prostor, aby vzkvétala.

●

Existují mimopracovní společenské aktivity.

●

Jsou vystavena osvědčení o dosažených úspěších a ocenění kvality.

●

Je kladen důraz na neformálnost a čerpání vnitřní kreativity.

●

Pracoviště umožňuje nepřetržitý osobní kontakt a výměnu názorů.

●

Může být pracovní prostředí pohodlně a prvotřídně vybaveno a zkrášleno.

●

Panují neformální vztahy a je příležitost ke společenskému kontaktu s kolegy.

●

Jsou informace volně dostupné a lidé si je vzájemně vyměňují.

●

Jsou k dispozici moderní „výkonné hračky“ pro uspokojení hravých zájmů.

Osobní poznámky
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Management
Jak se dá Petr nejlépe vést
Tato část odhaluje některé nejdůležitější strategie, jak se dá Petr vést. Některé z těchto
požadavků může splnit Petr sám a některé mohou splnit jeho kolegové či vedení. Projděte si
tento seznam, abyste odhalil nejdůležitější současné potřeby a využijte jich k sestavení osobního
plánu řízení.
Petr potřebuje:
●

Chápavého manažera, který je rádcem a učitelem a který je důsledný, trpělivý a klidný.

●

Neustálou příležitost vytvářet a vyjadřovat své nápady.

●

Být si vědom svého frenetického pracovního tempa a rozpoznat, jaký vliv to může mít na
ostatní.

●

Podporu svého stylu poskytnutím zpětné vazby.

●

Hodně verbálních „podnětů“ a chvály.

●

Pevně zavedené podpůrné systémy a postupy.

●

Stálé ocenění svých úspěchů.

●

Dostávat jasné pokyny a znát požadované normy.

●

Častější ohodnocení a ocenění.

●

Jasně vědět, jaké jsou perspektivy a kde leží budoucí příležitosti.

Osobní poznámky
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Management
Jak se dá Petr nejlépe motivovat
Již mnohokrát bylo řečeno, že není možné motivovat kohokoliv - pouze zajistit takové prostředí, v
němž se budou lidé motivovat sami. Zde jsou některé návrhy, které může Petr využít pro svou
motivaci. S jeho souhlasem začleňte za účelem jeho maximální motivace nejdůležitější z nich do
jeho Systému řízení výkonnosti a Klíčových výsledných oblastí.
Petr: Co ho motivuje:
●

Vědomí, že má souhlas ostatních.

●

Investice do vybavení k jeho výhradnímu použití, což posiluje jeho smysl důležitosti.

●

Náročné úkoly a konkurence.

●

Nové principy a nápaditá pojetí.

●

„Průkopnické“ příležitosti s malými omezeními.

●

Uznání a spolupráce, které odpovídají jeho ideálu.

●

Šance udělat si dobré jméno.

●

Výzva a změna „status quo“.

●

Změna, rozmanitost a nové projekty.

●

Účast na živých polemikách, debatách a diskusích.

Osobní poznámky
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Styl řízení
Existuje mnoho různých přístupů k řízení, z nichž většina má odlišná situační uplatnění. Tato
část odhaluje, jaký má Petr vrozený přístup k řízení a nabízí vodítka pro jeho styl řízení.
Vyzdvihuje jak nadání, tak případné překážky, které mohou být dále prozkoumány.
Při řízení jiných může mít Petr sklony:
●

Využívat efektivně instinkt při zpracovávání informací.

●

Dávat najevo vysokou míru spokojenosti s prací.

●

Přeceňovat některé své osobní vztahy.

●

Pracovat, aby podpořil harmonii uvnitř pracovní skupiny.

●

Vítat svobodné vyjadřování názorů uvnitř týmu.

●

„Vybuchnout“, bude-li veřejně uveden do rozpaků ohledně svých osobních záležitostí či
postavení.

●

Povzbuzovat rozvoj zaměstnanců na všech úrovních.

●

Věnovat nedostatečný čas přemýšlení o jiných názorech a alternativách.

●

Příliš se ponořit do osobních problémů ostatních.

●

Poskytovat členům týmu spoustu volnosti.

Osobní poznámky
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Effective Selling Chapter
Effective selling has three main requirements:
First the salesperson must understand himself and how to build on areas of strength and to
develop areas of weakness and, importantly, how different customers perceive him or her.
Secondly, the salesperson must understand others - particularly customers - who are different.
Customers often have different styles, expectations, needs, desires and motivations to those of
the salesperson. These distinctions should be understood and acted upon.
Thirdly, the sales person must learn to adapt his or her behaviour to connect effectively with and
influence the customer.
This report is designed to support the development of each of these requirements, when
supported by the range of Insights Professional or Advanced Selling workshops.
The model below illustrates the conceptual overview of the sales process and sections used in
this Insights Discovery Report. Use the report to develop strategies for more effective customer
relationships, greater self-understanding and more & better sales.
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Selling Style Overview
These statements provide a broad understanding of Petr's selling style. Use this section to gain a
better understanding of his approaches to his customer relationships.
Selling Style Overview
Remarkably insightful and perceptive, Petr cares about his clients needs. Petr is good at helping
others achieve their sales goals and objectives and will seek to encourage them to be all they
can be. He prefers to talk things through with his customers, rather than acting on, or giving
instructions.
He enjoys and functions best in conversations with customers deriving much pleasure and
satisfaction from their warm responses. Petr likes to be active and work alongside future-oriented
customers. Petr is a popular colleague and is at ease in the company of his customers in most
situations. With a contagious love for selling, Petr readily gains the attention of potential
customers by constantly networking. Petr can be adaptive and flexible in his response to
customers' views.
Petr may find it more difficult than others to confront difficult problems with customers he cares
deeply about. Petr displays high energy in most sales activities, using his persuasiveness and
creativity to secure customer commitment. In conversations, Petr is usually verbal and
persuasive and seeks to get results quickly by articulating the need for closure. He constantly
seeks opportunities to talk to potential clients about his expertise. Petr readily instils positive
energy in others, and a feeling of high morale within most sales groups, or teams of sales
professionals.

Osobní poznámky
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Before The Sale Begins
The sale begins long before the formal sales process starts and continues long after it ends.
Here are some of the key ideas that Petr needs to be aware of in the initial stages when planning
and approaching the customer.

Petr's key selling strengths before the sale begins:
●

Adapts to unusual customer situations and problems.

●

Is highly resourceful when prospecting.

●

Demonstrates intuitive and optimistic sales approaches.

●

Seeks variety in his approaches.

●

Uses his imagination to continually create high value leads.

●

Sets a fast prospecting pace.

Before the sale begins Petr should:
●

Add discipline and structure in his use of time.

●

Exercise disciplined account planning strategies.

●

Maintain an orderly and organised approach to planning.

●

Remember rejection is not usually personal.

●

Recognise the benefits of a more carefully planned call
preparation.

●

Not become involved in too many activities.

Osobní poznámky
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Identifying Needs
In identifying needs, the goal is to find out what the customer's real problems are. Here is an
overview and some advice relating to how Petr may identify customer needs.

Petr's key selling strengths in identifying needs:
●

Outwardly directs energy to generate a fast pace in
interaction.

●

Evidences strong relating skills.

●

Employs an open, questioning style.

●

Uses humour and sociability to create an open environment.

●

Articulates the critical issues when communicating priorities.

●

Encourages openness in dialogue.

When identifying needs Petr should:
●

Refrain from answering questions he has yet to be asked.

●

Use a more probing questioning technique.

●

Keep some of his powder dry for the next round.

●

Be less eager to offer immediate "fix-it" solutions.

●

Make sure he covers all the details at the time.

●

Not leave meetings without a clear, time bounded agenda for
future action.

Osobní poznámky
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Proposing
Having identified the customer's needs, the proposing phase should close the gap between their
needs and the current situation. Here are some of the keys for Petr to develop a powerful and
effective proposing style.

Petr's key selling strengths in proposing:
●

Prefers situations that are fast-paced and dynamic.

●

Motivates his customers to dream big dreams!

●

Displays high level of energy when proposing to groups.

●

Makes confident presentations that generate positive
outcomes.

●

Engages others with his fast and fluent presentational style.

●

Appears highly confident in group presentations.

When proposing Petr should:
●

Resist temptations to digress from the business at hand.

●

Underpin his customer relationships with credible business
cases.

●

Be careful not to engage in inappropriate humour.

●

Take ownership for the more complex aspects of the
proposal.

●

Limit the options that he presents.

●

Minimise, rather than overstate the benefits to the customer.

Osobní poznámky
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Handling Buying Resistance
If the customer relationship has been built effectively, buying resistance should be low. However,
this section suggests strategies for Petr to deal effectively with buying resistance.

Petr's key selling strengths in dealing with buying resistance:
●

Disarms potential aggression with his charming and
considerate manner.

●

Uses charm to disarm the stressors.

●

Is optimistic and dynamic in handling the objections.

●

Maintains a charming disposition throughout.

●

Responds in a direct and quick thinking manner when
questioned.

●

Readily turns objections into reasons to buy.

When dealing with buying resistance Petr should:
●

Provide more detailed information than he may consider
necessary.

●

Resist the temptation to leap in with solutions.

●

Aim not to take rejection personally.

●

Stick with the issues in hand and avoid generalisations.

●

Probe more to discover the customer's real fears.

●

Appreciate the seriousness of the client's concern where they
vary from his own.

Osobní poznámky
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Gaining Commitment
The close should be the natural progression of the sale, not the conflict at the end! When your
customer trusts you, is clear about what they are buying and needs what you have to sell, you
are ready to propose commitment. Here are the strengths and suggestions for development in
Petr's closing style.

Petr's key selling strengths in gaining commitment:
●

Exhibits a good sense of timing.

●

Focuses on future long-term benefits.

●

Encourages commitment to the process by being fun.

●

Leads clients to completion with his dynamic negotiating
skills.

●

Authoritatively and democratically leads his client through the
process.

●

Inspires waverers into earlier completions.

When gaining commitment Petr should:

Osobní poznámky

●

Ask more questions.

●

Be careful not to talk himself in, and out of, the sale.

●

Restrict himself to small steps throughout the sales process.

●

Be more methodical about gathering all the details.

●

Watch very carefully so as not to miss the buying signals.

●

Seek clarification even when he thinks it may not be
necessary.
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Follow-up and Follow Through
It is your job, having built a relationship with your customer, to continue that relationship and to
be of service to your customer beyond the initial sale. Here are some ideas which Petr can use to
support, inform and follow-up with the customer.

Petr's key selling strengths in follow-up and follow through:
●

Sees people and ideas as the key to success in sales
support.

●

Combines business with pleasure.

●

Enjoys clients' company and looks upon them as friends.

●

Maintains harmonious relationships despite setbacks.

●

Relies on social interaction to maintain client relationships.

●

Uses contacts to further his networking business.

When following-up and following through Petr should:
●

Confirm the details of the servicing arrangement in writing.

●

Keep a note of future ideas for development of the account.

●

Realise that not all of his customers will always be happy.

●

Appreciate that "follow-up" calls are not a purely social
activity.

●

Ensure that he has received the payment before spending
the money!

●

Remember that it is easier to convince an existing customer
than find a new one.

Osobní poznámky
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Sales Preference Indicators
Before The Sale Begins
3.4

Researching

4.9

Building Trust

3.9

Clear Objectives

9.4

Getting Appointments

Identifying Needs
1.4

Listening

2.5

Questioning

6.0

Encouraging

8.8

Creating Opportunities

Proposing
4.1

Focused & Relevant

9.2

Enthusiastic Presentation

4.1

Shows Understanding of Needs

1.9

Organisation & Accuracy

Handling Buying Resistance
5.5

Direct Handling of Objections

8.5

Persuasion

3.7

Clarifying Details

3.8

Meeting Concerns

Gaining Commitment
8.4

Closing

5.3

Flexibility

1.4

Minimising Risks

3.0

Meeting Clients' Needs

Follow-up and Follow Through
2.9

Maintains Contact

4.0

Account Planning

5.7

Relationship Maintenance

8.1

Developing the Account
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Personal Development Chapter
At its best, life is a journey of personal exploration and growth.
This report is designed to focus on several highly important aspects of personal development.
Using the guidance suggested in these pages can lead to exciting changes and can have a
profound impact on success.
The report will help Petr define his life's purpose, set his goals and organise his time and life to
achieve them.
It offers suggestions on how Petr can tap into his natural creativity, and how to unleash further
creative potential from deeper aspects of his personality, to overcome any obstacle.
Finally, it gives powerful suggestions for Petr to understand and enhance his preferred learning
styles.
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Living on Purpose
Having a sense of purpose and worthy goals are important to building a strong foundation for a
successful life. Here are some of the things Petr should be aware of in setting goals and defining
his purpose.
Living on Purpose
Petr is an independent thinker who likes to be in control but recognises the value of other
viewpoints. Highly action-oriented, Petr prefers working with other resourceful and goal focused
individuals. Petr can set the wheels in motion and does better when he delegates the detailed
work and follow-through.
Petr unconsciously gravitates to situations that contribute to the achievement of status and
power. Occasionally he will work in a determined way to generate an opportunity to excel.
Continually raising the bar in changing environments allows Petr to actively avoid becoming
immersed in detail and routine. Despite Petr realising the importance of goals, they often remain
in his head. Committing them to paper will improve his focus, clarity and awareness. He has the
ability to garner the support of others for the common cause. Petr needs a variety of different
activities to avoid repetition and the risk of failing through boredom.
Petr's goals are a result of his strong self-motivation and desire to succeed. Radiating a desire to
be of assistance to others, Petr sometimes helps other people to achieve their goals even at the
expense of his own. Once committed to a goal, he will want to see it through...until something of
greater interest comes along! His drive and sociability results in the setting of high performance
standards for both himself and his colleagues. The goals he makes tend to be future oriented
and speculative rather than practical and immediate.

Osobní poznámky
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Time and Life Management
Ben Franklin said "Do you value life? Then waste not time, for it is the stuff of life". This section
contains some strategies that Petr can use to become more effective in the area of time and life
management. Choose the most significant ones and apply them every day for high levels of
effectiveness.

In managing his time, Petr,

Suggested Action For Development

Regularly devotes time for team meetings.

→

Allow others to contribute to a structured
agenda, then stick to it.

Enjoys meetings when he can help and
question.

→

Develop the complementary skills of
clarifying and directing.

Prefers variety in both tasks and
relationships.

→

Avoid getting stuck in a rut - maintain the
variety.

Thrives on chaos.

→

Use this strength, with a sprinkling of
structure and planning.

Tends to be optimistic about the true time
available.

→

Take care to use time wisely - optimism will
not put more hours in the day.

Is de-motivated by routine tasks.

→

Incorporate variety and regular change into
the schedule.

Osobní poznámky
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Personal Creativity
Creativity has been defined as seeing the same thing as someone else but thinking something
different. Different people have different creative strengths. This section identifies some of Petr's
creative characteristics and how he can build on them.

In his creativity, Petr,

Suggested Action For Development

Will try wild and novel ideas.

→

Consider what they mean in practical terms.

Often rushes into changing the world.

→

Look round at the effects on colleagues.

Enjoys bouncing ideas around with
colleagues.

→

Schedule regular group brainstorming
events.

Is always a good source of ideas.

→

Be prepared to substantiate any claims.

Generates many ideas.

→

Take time to commit ideas to paper and
evaluate their viability.

Is action-oriented and prepared to take
risks.

→

Think before you leap.

Osobní poznámky
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Lifelong Learning
Continual learning is a key part of personal development and growth. This section identifies
several ideas Petr can use to learn more effectively. Use these statements to map out a learning
strategy and to create the environment for optimum personal growth.

Petr's preferred learning style can be supported by:
●

Metaphors.

●

Experimenting with innovative solutions to problems.

●

Taking things through with others.

●

Full participation in role plays.

●

Having new experiences he can discuss with others.

●

Getting directly involved in doing something with other people.

Petr can stretch in learning by:
●

Sitting alone in quiet reflection.

●

Using more objective assessment techniques.

●

Following the instructions step-by-step.

●

Practising memory skills and techniques.

●

Structuring his thoughts in an ordered manner.

●

Subjecting himself to scrutiny from "experts" so that they can watch his technique and coach
him on how to improve it.

Osobní poznámky

© The Insights Group Ltd, 1992-2021. All rights reserved. Strana 34

Petr Moravec

Learning Styles
středa 17. března 2021

Focused Thinking

Detached Analysis

Practical Action

Systematic Processing

Intuitive Experimentation

Considered Reflection

Interactive Participation

Flexible Involvement

Focused Thinking
Practical Action
Intuitive Experimentation
Interactive Participation
Flexible Involvement
Considered Reflection
Systematic Processing
Detached Analysis
Less Comfortable

Comfortable

Preferred
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Interview Questions
This section lists several questions which can be used in interviewing Petr Moravec. The
questions can be used as they appear here, or can be adapted to suit the interviewer's own style
or needs. The questions are raised by considering issues Petr may be less comfortable with those development areas in which he may have fewer strengths. Some or all of these topics
should be used along with other questions which may be job specific. Using them will help
establish the level of Petr's self-awareness and personal growth.
Interview Questions:
●

Gathering detail can be quite overbearing at times. When would you decide to gather more
information than you feel is required?

●

How do you ensure your objectives are understood by others?

●

Describe your ideal work environment.

●

When did you last discipline somebody? Outline the facts.

●

Where do you see your career or ambition taking you over the next say 5 or 10 years?

●

Are you good at attending to organisational detail?

●

When was the last time you had a deadline to complete a task? What was the result?

●

Can you explain the main merits of reviewing the days events and communicating this to the
team?

●

When does writing lengthy and comprehensive reports show you in a good light?

●

Do you like to complete one activity before moving on to another?

Osobní poznámky
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VED

MOTIVÁTOR

KOORDINÁTOR

L
E
T
A
OV

REFORMÁTOR
CÍ
OU

POZ
OR

Kolo systému Insights

ÁT
OR

R
PO
POD

OV
ATE
L

IR
P
S
IN
POMOCNÍK
Vědomá pozice na Kole
26: Inspirátor – Motivátor (Klasický)
Méně vědomá pozice na Kole
26: Inspirátor – Motivátor (Klasický)
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Barevná dynamika systému Insights
Osobnost (Vědomá)
MODRÁ

ZELENÁ

ŽLUTÁ

Preference Tok

Osobnost (méně vědomá)

ČERVENÁ

100

6

MODRÁ

ZELENÁ

0.48
8%

1.04
17%

ŽLUTÁ

ČERVENÁ

6

50

0

3

3

50

100

0
1.36
23%

1.52
25%

5.52
92%

4.96
83%

0
25.6%

4.64
77%

4.48
75%

Vědomá
méně vědomá
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