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Úvod

Tato zpráva Insights Discovery je založena na odpovědích, jež Podporovatelka paní uvedla v 

Dotazníku pro vyhodnocení preferencí systému Insights, který byl vyplněn 22.2.2006.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 Podporovatelka pracuje. Využijte tuto 

část, abyste získali lepší pochopení jejího přístupu k činnostem, ke vztahům a rozhodnutím.

Osobní styl
Podporovatelka ví, co je pro ni důležité a bude to bránit za každou cenu. Její nekonečná výdrž 
a oddanost věci patří mezi její charakteristické vlastnosti. Snaží si zapamatovat jména a 
narozeniny ostatních lidí a vytvořit příjemnou atmosféru na pracovišti i doma. Lépe se cítí s 
lidmi, kteří jsou ochotni snažit se ji poznat a pochopit její vnitřní pohnutky. Pokud ostatní 
neoceňují její snahu nebo odmítají uznání, může se cítit ponížená,  protože její pocit vlastní 
hodnoty může záviset na tom, jak si jí ostatní váží. Podporovatelka má schopnost nechat ostatní 
pracovat jejich vlastním tempem a současně si uvědomuje jedinečný přínos konkrétních lidí, 
což patří k jejím nejsilnějším stránkám.

Podporovatelka má sklon být v běžném životě co nejvíce flexibilní, přizpůsobivá a 
bezstarostná a žije ráda ve shodě s lidmi okolo. Podporovatelka je ráda dobře připravená a ráda 
má přehled o tom, jak a proč se věci dějí. Bude mít sklon bagatelizovat pravidla, obzvláště 
pokud bude mít dojem, že odporují jejím hodnotám. Podporovatelka při práci udržuje v 
rovnováze systém a zodpovědnost s vědomím potřeb ostatních. Může se podceňovat a cokoliv, 
co dělá, považuje buď za samozřejmost, nebo to nepovažuje za nějaký velký výkon.

Může vyvolávat dojem, že je méně tolerantní k mírným lidem s velkou mírou sebekontroly. 
Může pro ni být těžké prosadit se a říct „ne“. I v případě, že někdo jiný udělal chybu, může s 
viníkem dlouho soucítit a snažit se rozložit odpovědnost na více lidí. Ráda si vychutnává 
současné zážitky, aniž by se cítila nucena spěchat k dalším. Přitahují ji ostatní lidé a velice 
dobře umí chápat jejich potřeby a motivace, obvykle působí přátelsky, taktně a sympaticky.

Je schopna zvládat praktické úkoly a dělat efektivně opakující se práci. Je srdečná a laskavá a 
věří ve filozofii „žít a nechat žít“. Je bezstarostná, tichá a má sklon pochybovat o svých 
schopnostech. Je známá svou trpělivostí a schopností se přizpůsobit. Podporovatelka má sklon 
být ve střehu a často nepochopitelně udělat tu správnou věc. Jako by měla anténu, díky které 
umí odhalit nebezpečí dlouho předtím, než jiní lidé.

Vzhledem k tomu, že nechápe, proč se někteří lidé snaží jiným vnucovat nějaké meze, řád či 
systém, se sama nerada pokouší ostatní měnit či kontrolovat. Podporovatelka důvěřuje svým 
názorům a schopnosti jednat s lidmi, aby pochopila hluboké souvislosti, které jí pomohou 
pochopit pravdivější význam a smysl událostí. Podporovatelka je svědomitá, zodpovědná a 
chápe, že ji ostatní potřebují. Ačkoliv je dost chytrá a plná nápadů, je ve vztahu ke svým 
lepším vlastnostem spíše skromná. Obvykle je velice loajální ke svým přátelům, je ochotna 
obětovat svá vlastní přání ve prospěch potřeb ostatních.

Vzájemný vztah s ostatními
Podporovatelka je vnímána jako jemný, starostlivý a citlivý člověk, který si velkou část svých
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intenzivně osobních ideálů a hodnot nechává pro sebe. Děsí se u ostatních nedostatku zájmu a 
zneklidňuje ji, když má pracovat s lidmi, kterým chybí snaha podporovat ostatní a pomáhat jim. 
Pomáhá lidem k co nejlepšímu výkonu. Obvykle jí nevyhovují situace, v nichž hraje roli 
autokratické vedoucí, protože má raději úlohu podpůrnou než řídící. Musí si dávat pozor, aby 
se příliš nezatěžovala emocemi ostatních lidí.

Když je nutné provést rozhodnutí, bude se zdát, že neváhá, ale uvnitř bude posuzovat různé 
možnosti. Pokud musí říct někomu nepříjemnou pravdu, zmírní její dopad tak, že ji sdělí 
pozitivně. Častěji vyjadřuje své hluboké pocity spíše prostřednictvím činů než slovy. V práci 
dokáže dobře kombinovat produktivitu se zájmem o zaměstnance a pochopením pro ně. 
Podporovatelka je pozorná k pocitům a zájmům ostatních lidí a dokáže jednat s lidmi, kteří 
mají nejednoznačnou či komplikovanou povahu.

Ochotně odpustí, ale zřídkakdy zapomene. Podporovatelka přináší do své profese nenápadné 
nadšení a loajalitu, povzbuzuje ke spolupráci a flexibilitě v rámci týmu. Protože jsou její city 
intenzivní, nedokáže je občas potlačit. Důvěřuje tomu, co vnímá svými smysly, nepřipisuje 
ostatním skryté motivy. Má sklon brát lidi a situace tak, jak je vidí. Dokáže být jak citlivá, tak i 
vášnivá.

Rozhodování
Podporovatelka vytváří příjemné, flexibilní a tolerantní prostředí a nouzovou situaci bude 
považovat za příležitost dát najevo své nadání pomáhat. Bude ji zajímat dopad, jaký bude mít 
rozhodovací proces a její výsledek na ostatní. Díky svému klidnému vystupování se jí často 
podaří získat souhlas s alternativními řešeními, která navrhla. Vysoce odborné či faktické 
informace může vnímat jako suché a neinspirativní a nemusí jim věnovat plnou pozornost. 
Někdy raději vyjadřuje své pocity o jiných lidech písemně než ústně.

Podporovatelka dokáže uvolňovat napjaté situace, čímž umožní soupeřícím skupinám či 
stranám konfliktu, aby se sjednotily. Může být nadměrně shovívavá k lidem, kteří nedosahují 
výsledků, což může způsobovat problémy v záležitostech, jež vyžadují disciplínu. Má velmi 
pevné vnitřní hodnoty a klade na sebe v tomto ohledu vysoká měřítka. Snahou, aby ostatní 
schvalovali její nápady, přispívá ke kvalitě své vedoucí role.  Při rozhodování by jí prospělo, 
kdyby se pokusila soustředit se více na fakta, nejen na lidi.

Váží si názorů, které jsou založeny na logické analýze, ale poté je při rozhodování často 
ignoruje. Chování ostatních lidí nesoudí a je k němu spíše věcně tolerantní, všímá si věcí 
kolem sebe a obvykle objeví v mnoha situacích hlubší význam. Její rozhodnutí ovlivňují etické 
a morální otázky. Pro její vůdčí povahu je přirozené odmítat změny, k nimž dochází jen pro 
změny samotné, a zmírňovat impulsivní rozhodování. Podporovatelka poskytuje dobrou 
odezvu těm, kdo touží prozkoumat své vlastní myšlenky.

Osobní poznámky
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Klíčové přednosti a slabiny

Přednosti
Tato část odhaluje klíčové přednosti, které Podporovatelka organizaci přináší. Podporovatelka 

má schopnosti, dovednosti a vlastnosti i v jiných oblastech, ale výroky uvedené níže představují 

pravděpodobně některé ze základních talentů, které může nabídnout.

Podporovatelka: Klíčové přednosti:

Spolehlivě plánuje ze dne na den.

Vysoce efektivní tam, kde je vyžadován pravidelný výkon.

Pečlivá, svědomitá, pracovitá a spolehlivá.

Zajímá se o fyzické a citové potřeby jiných.

Ráda pracuje pro obecné blaho.

Chápavá, laskavá a srdečná.

Obvykle dokáže správně interpretovat neverbální projevy.

Má stabilní výkon a lze jí důvěřovat.

Nenáročná, trpělivá, uvolněná a příjemná.

Zvídavá a nadšená pozorovatelka života.

Osobní poznámky
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Klíčové přednosti a slabiny

Možné slabiny
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.

Podporovatelka: Možné slabiny:

Idealizuje si ostatní lidi.

Ráda udržuje vztahy, což může bránit dokončení úkolu.

Nedostatek důvěry ve svůj vlastní úsudek, ačkoliv je tento úsudek často správný.

Když se cítí ohrožená, začne se stavět na zadní.

Může propást příležitost kvůli tomu, že je před cizími lidmi nesmělá.

Může se vyhýbat řešení obtížných problémů.

Nemá ráda nepředvídatelné prostředí.

Může vzbuzovat dojem, že se pomalu rozhoduje.

Vyhýbá se konfliktu jako moru.

Dělá dojem, jakoby jí scházela hnací síla či iniciativa, je-li na ni vyvíjen nátlak.

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 

Podporovatelka přináší, a nejdůležitější body seznamu dejte k dispozici ostatním členům týmu.

Jako člen týmu Podporovatelka:

Projevuje vynalézavost a představivost.

Poskytuje ostatním emocionální podporu.

Podporuje ostatní tím, že je loajální, diplomatická a upřímná.

Může lpět na vysokých měřítcích.

Vyjadřuje své pocity prostřednictvím činů.

Bude si vědoma lidských faktorů v organizaci a v týmu.

Sjednává smír, aby vnesl do konfliktu harmonii.

Vždycky se snaží pochopit stanovisko jiných.

Má silný smysl pro povinnost a bere svou práci vážně.

Je si velmi dobře vědom skupinové dynamiky a zapálení.

Osobní poznámky
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Komunikace

Efektivní komunikaci
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 

Podporovatelka účastní. Určete nejdůležitější postřehy a poskytněte je k dispozici kolegům.

Podporovatelka: Strategie pro komunikaci:

Poskytněte jí čas, aby mohl reagovat na vaše žádosti a dotazy.

Usilujte o potvrzení její ochoty ujmout se nových úkolů.

Budete-li navrhovat změnu, očekávejte určitý odpor.

Nedovolte jí, aby se skryla za složitostí problému a vlastní rezervovaností. Udržujte její 
pozornost soustředěnou na výsledky.

Zabývejte se projekty, které probíhají „tady a teď“.

Očekávejte, že se vrátí kvůli objasnění problému.

Povzbuďte ji k vyjádření pocitů, které by mohly zůstat nevyřčeny.

Dejte pozor, abyste ji nepřetěžovali.

Zaujměte klidný, laskavý postoj.

Nechejte si čas na budování vztahu, a stejně tak i na projednání úkolu.

Poskytněte jí prostředí, které jí umožní vyjádřit její myšlenky.

Dejte jí čas, abyste se ujistili, že se cítí příjemně, pokud jde o osobní záležitosti.

Osobní poznámky
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Komunikace

Překážky bránící efektivní komunikaci
Co se týče komunikace, na určité, jindy efektivní strategie nebude Podporovatelka 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.

Podporovatelka: Když s ní komunikujete,

Neprojevujte netrpělivost s jejím klidným vystupováním či rozmrzelost z něj.

Neignorujte její autoritu jen tak.

Nevyžadujte okamžitou reakci.

Nevychvalujte ji přemrštěně.

Nenavštěvujte ji bez pozvání.

Nechovejte se povýšeně a nebuďte pedantští.

Nesnažte se skrývat své opravdové motivy.

Nenahrazujte přesnost prázdnými frázemi.

Nenarušujte její osobní prostor.

Neklaďte v rychlém sledu mnoho otázek.

Nedovolte, aby se výměna názorů proměnila v konflikt.

Nevyužívejte jejího klidného chování k tomu, abyste se ji pokoušeli ovládat či řídit.

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.

Podporovatelka: Možná bolavá místa:

Podporovatelka považuje za důležité nalézt způsob, jak vyjadřovat své nápady, aby neztratila 
odvahu. Bylo by pro ni lepší, kdyby byla asertivnější ohledně svých vlastních potřeb a plně 
zvážila důsledky vzájemného působení na ostatní. Je možné, že nebude snadno chápat kritiku 
své práce a bude ji spojovat s nespokojeností. Jelikož odmítá změnu, může se bránit změnit 
rozhodnutí, jakmile bylo již učiněno. Ostatní ji vnímají jako člověka, jehož přirozeností je 
pomáhat lidem a který potřebuje cítit, že si jí lidé váží.

Měla by se pokusit analyzovat, co to je, co ji občas nutí cítit vztek. Kvůli své silné touze po 
harmonii může přehlížet své vlastní potřeby a opomíjet opravdové osobní problémy. Snaží se 
zalíbit se mnoha lidem a je pro ni obtížné hájit nepopulární názor. Kdyby byla při svých 
analýzách objektivnější či dokonce skeptičtější, lépe by se lépe vyznala v ostatních. Kdyby se 
pokusila osvojit si ohledně svých projektů a úkolů více objektivity, kritika a zklamání by ji 
méně zraňovaly.

Důvěřuje ve vztazích vlastním osobním pocitům a svým rozhodnutím a využívá je na úkor více 
objektivních údajů. Měla by si více uvědomit, že má sklon žít velkou část svého života pro 
ostatní. Mohlo by pro ni být překvapivým přínosem, kdyby se více zaměřila na sebe. Jelikož si 
je vědoma výhod diplomacie, může mít sklony souhlasit příliš snadno, aby se vyhnula konfliktu.

Osobní poznámky
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Problematický člověk

Tato část poskytuje přehled charakteristik takového člověka, jehož bude mít Podporovatelka 

pravděpodobně největší potíže pochopit a jednat s ním. Popis je založen na jejím protikladném 

typu v systému Insights. Poznáním těchto charakteristických rysů může pomoci při tvorbě 

strategií pro osobní rozvoj a zvýšenou mezilidskou efektivnost.

Podporovatelka: Rozpoznání člověka, který je pro vás problematický:

Podporovatelka má jako svůj opačný typ systému Insights Vedoucí, což je podle Junga 
‘extrovertní myslící‘ typ.Vedoucí jsou energičtí, nároční, rozhodní lidé, kteří mají sklon k 
silnému individualismu. Dívají se dopředu, jsou progresivní a snaží se dosáhnout svých cílů. 
Podporovatelka je bude vnímat jako tvrdohlavé lidi, často mají široké spektrum zájmů. 
Problémy řeší logicky a pronikavým myšlením. Podporovatelka je dost možné, že 
Podporovatelka bude vnímat Vedoucí jako chladné, necitlivé a panovačné lidi. Vedoucí jsou 
obvykle považováni za sebestředné osobnosti s nedostatkem empatie a dokáží být vysoce 
kritičtí a jízliví, když nejsou dodrženy jejich standardy.Vedoucí dokážou zajít příliš daleko a 
při rutinní práci mohou být netrpěliví a nespokojení. Příčí se jim kontrola, dohled a detaily. 
Podporovatelka může vnímat Vedoucí jako agresivní lidi se sklonem snažit se ostatní 
komandovat, protože se často spoléhají na osobní energičnost a zastrašování, aby dosáhli svých 
cílů. Jsou to lidé, kteří se vždy chtějí ujímat úkolů a mají velkou potřebu kontrolovat. Nemusí 
vždy zvládat situace z mezilidského hlediska, pokud se věci nedaří tak, jak by 
měly.Podporovatelka vnímá Vedoucí jako lidi, kteří se snadno rozčílí. Když je Vedoucí pod 
tlakem, může se chovat hlučně, nekompromisně a autoritativně. Má sklon být soustředěný, i 
když poněkud dezorganizovaný manažer či manažerka s vytrvalou snahou zaměřenou do 
budoucnosti.Za nejvýznamnější nedostatky Vedoucího či  Vedoucí může Podporovatelka 
považovat aroganci, netrpělivost a necitlivost k pocitům ostatních.

Osobní poznámky
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Problematický člověk

Podporovatelka - komunikace se svým 

‘problematickým’zákazníkem
Tato část navrhuje některé strategie, které by Podporovatelka mohla využívat pro efektivní 

vzájemné jednání se svým protikladným typem a je napsána konkrétně pro ni.

Podporovatelka paní: Jak můžete vyhovět potřebám vašeho protikladného typu:

Poskytněte jí ověřitelná fakta.

Buďte praktičtí, realističtí a přímí.

Poskytněte důkazy o dosaženém výkonu.

Respektujte její hodnoty a zásady.

Soustřeďte se na právě projednávaný úkol.

Buďte diplomatičtí, jinak bude zle.

Podporovatelka paní: Při jednání s vaším protikladným typem,

Nepokoušejte se ji zmanipulovat směrem k vašemu stanovisku.

Nenabízejte jí rady ohledně osobních záležitostí, pokud o ně sám nepožádá.

Nepřekrucujte problém a zbytečně nežvaňte.

Zbytečně nekláboste.

Nepokoušejte se ovládnout rozhovor.

Nedovolte jí, aby ovládla konverzaci.

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 Podporovatelka čerpat 

inspiraci pro svůj rozvoj.

Podporovatelka: Co pro ni může být užitečné:

Když si dá současné kroky do spojitosti s dlouhodobějším a rozsáhlejším stavem.

Jestliže si práci rozdělí na menší části a provede ji postupně.

Když si bude udržovat objektivnější pohled na ostatní a jejich motivy.

Když se více zapojí do společenského a obchodního rozvoje.

Když bude pokládat předchozí omyly za období osobního růstu.

Pokud bude méně citlivá k potřebám ostatních.

Když si bude stanovovat si i takové cíle, jež jsou jí nepříjemné.

Když bude otevřenější a pohotovější ohledně toho, co opravdu cítí.

Když si bude stanovovat jako své dlouhodobé úkoly smysluplné a náročné cíle.

Když bude vyhledávat pozitivní stránku každé situace.

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 

Podporovatelka preferuje a jejím současným prostředím a k odhalení jakýchkoliv možných 

zdrojů frustrace.

Podporovatelka: Její ideální prostředí je takové, v němž:

Je pružná pracovní doba. 

Jsou středem zájmu spíše cíle a postupy, než sledování detailní práce. 

V týmové práci převládá porozumění.

Je minimalizována všední a opakovaná práce.

Se každý vyvaruje osobní bolesti a trápení.

Existují příležitosti společensky se stýkat s kolegy v práci i mimo ni.

Je k dispozici dostatečné, ale ne nadměrné množství detailních a odborných informací.

Existuje společná filozofie výborných služeb.

Funguje empatický a starostlivý týmový přístup.

Jsou přidělovány jasně definované povinnosti.

Osobní poznámky
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Management

Jak se dá Podporovatelka nejlépe vést
Tato část odhaluje některé nejdůležitější strategie, jak se dá Podporovatelka vést. Některé z 

těchto požadavků může splnit Podporovatelka sama a některé mohou splnit její kolegové či 

vedení. Projděte si tento seznam, abyste odhalila nejdůležitější současné potřeby a využijte jich 

k sestavení osobního plánu řízení.

Podporovatelka potřebuje:

Úkoly, které jí odvedou z pracoviště.

Pravidelnou příležitost stýkat se s uznávanými a vysoce ceněnými kolegy.

Být součástí malého týmu, v němž jsou nápady podporovány a oceňovány.

Pravidelné ujišťování, jak je její práce přínosná.

Pomoc se sledováním svých domluvených termínů.

Aby byl její přínos zkontrolován a oceněn.

Být si vědoma skrytých tlaků.

Osvobození od byrokracie.

Být klíčovým členem v malém, ale úspěšném týmu.

Dostat příležitosti a být povzbuzen, aby byla více v kontaktu s asertivnějšími a 
energičtějšími lidmi.

Osobní poznámky
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Management

Jak se dá Podporovatelka 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 Podporovatelka 

využít pro svou motivaci. S jejím souhlasem začleňte za účelem její maximální motivace 

nejdůležitější z nich do jejího Systému řízení výkonnosti a Klíčových výsledných oblastí.

Podporovatelka: Co ji motivuje:

Možnost být součástí procesu změn a být plně informována o změnách, které se jí týkají.

Uvědomění si svých rodinných potřeb při stanovování obchodních cílů.

Uznání její oddanosti a podpory rodiny a respekt k ní.

Pracovat pro vedoucího a pro věc.

Bezúhonnost jejích nadřízených.

Členství v okrajových komisích a seminářích.

Čas pro vzájemný kontakt s manažerem, jehož si váží a důvěřuje mu.

Odpovědnost v rámci dobře vymezených oblastí.

Začlenění do místní komunity a spolupráce se skupinami z vnějšku.

Plné přijetí jejích hodnot a pocitů.

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 Podporovatelka vrozený přístup k řízení a nabízí vodítka pro její styl 

řízení. Vyzdvihuje jak nadání, tak případné překážky, které mohou být dále prozkoumány.

Při řízení jiných může mít Podporovatelka sklony:

Být příliš zmatená mnoha podrobnostmi.

Působit chladně a odměřeně, dokud se s lidmi dobře neseznámí.

Být zahlcena velkým množstvím informací prezentovaných příliš rychle.

Nechávat si příliš mnoho věcí pro sebe a nutit tak ostatní, aby si lámali hlavu nad 
skutečným programem jednání.

Přeceňovat schopnosti ostatních.

Pozměňovat svá rozhodnutí při setkání s novými důkazy, takže může působit jako 
nerozhodná.

Znechucovat ostatní svou touhou dělat poklidnou práci vysoké kvality.

Nemít ráda „paličaté“ disciplinární záležitosti na pracovišti.

Poskytovat v příliš velké míře zpětnou vazbu.

Pověřovat ostatní úkoly, ale mít potíže přenechat jim rozsáhlé projekty.

Osobní poznámky
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Effective Selling Chapter

Effective selling has three main requirements:

First the salesperson must understand herself 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.

1. Before The Sales Begins

2. Identifying Needs

3. Proposing The Solution

4. Dealing with Buying Resistance

5. Gaining Commitment

6. Follow-up & Follow-Through
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Selling Style Overview

These statements provide a broad understanding of Podporovatelka's selling style.  Use this 

section to gain a better understanding of her approaches to her customer relationships.

Podporovatelka can sometimes take on the troubles and concerns of the client even though it 
may tax her emotionally. Always aware of the wants of the client, she is naturally sympathetic 
to those in the greatest need. Podporovatelka gains satisfaction when using her talents with 
customers who make serious demands on her acute and excellent interpersonal skills. By 
remaining more open-minded to untested or unconventional ideas, she might develop greater 
tolerance for obvious differences in the client/advisor attitude. She needs democratic and 
participative sales processes rather than autocratic and controlling sales techniques.

Podporovatelka's superior listening skills stimulates confidence in her customer. This improves 
Podporovatelka's powers of ultimately influencing the outcomes. As Podporovatelka's primary 
desire is to be of service to others, she builds lasting sales relationships. Podporovatelka 
naturally puts herself out for others Podporovatelka's compassionate approach to life 
encourages her valued customers to trust her implicitly. She dislikes confrontation, but will 
prove a formidable adversary if her values are undermined.

She projects an amiable easy-going style in the building of her customer relationships. 
Podporovatelka seeks consistency and stability among her customers. She prefers to talk things 
through with her customers, rather than acting on, or giving instructions.

Personal Notes
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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 Podporovatelka needs to be aware of in the initial stages 

when planning and approaching the customer.

Podporovatelka's key selling strengths before the sale begins:

Will mentally rehearse future presentations to ensure a high standard of personal 
performance.

Works quietly and effectively behind the scenes.

Applies a considerate and orderly approach to prospecting.

Provides support and help to team members.

Sticks to traditional and tried prospecting methods.

Enjoys meeting new customers and building trusting relationships.

Before the sale begins Podporovatelka should:

Remember that a key part of selling is helping the customer to decide.

Focus on generating business more quickly while building the relationship.

Visualise positive outcomes at every opportunity.

Focus as much energy on completing the task as on building the relationship.

Focus more on the task, not just people issues.

Research the strengths and weaknesses of competition in advance.

Personal Notes
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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 Podporovatelka may identify customer needs.

Podporovatelka's key selling strengths in identifying needs:

Quickly tunes in to customers' concerns.

Is logical and consistent in methodology.

Checks understanding to ensure customers wants have been correctly identified.

Encourages openness through perceptive and empathetic listening.

Recognises and values differences in peoples approaches and styles.

Listens empathetically for long periods.

When identifying needs Podporovatelka should:

Spend less time with non-income generators.

Discuss complex or challenging areas more willingly.

Use closed questions more frequently.

Ask for regular feedback around what the customer "thinks".

Keep the emotional involvement at a distance.

Get down to business issues rapidly.

Personal Notes
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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 Podporovatelka to develop a 

powerful and effective proposing style.

Podporovatelka's key selling strengths in proposing:

Uses tried and tested proposal techniques.

Bonds with clients using a soft relating style.

Exercises moderation in framing client proposals.

Projects an easy going approach.

Absorbs client values as her own.

Provides practical customer focused solutions.

When proposing Podporovatelka should:

Be less reliant on personal experience and involve others, especially when presenting to 
a team.

Remain focused on the task, and stick to the point.

Be prepared to adapt to changing situations.

Increase her energy to sustain the buyer's attention and interest throughout.

Accept responsibility without the blame if things go differently from the plan.

Occasionally present a more formal business like persona.

Personal Notes
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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 Podporovatelka to deal effectively with buying 

resistance.

Podporovatelka's key selling strengths in dealing with buying resistance:

Listens carefully to the precise nature of the objection before replying.

Encourages objections as a means of ensuring total customer satisfaction.

Resolves interpersonal conflicts using excellent rapport building skills.

Is constantly alive to customer needs.

Negotiates in a genuinely sympathetic and understanding manner.

Accepts that others perceptions are equally valid.

When dealing with buying resistance Podporovatelka should:

Welcome every comment as an opportunity to respond to reinforce the benefits.

Be less sensitive to tougher objections.

See objections less as a refusal and more as a potential buying signal.

Learn to anticipate common objections and how to address them.

Force herself to continually focus on task oriented solutions.

Take less objections at face value.

Personal Notes
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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 

Podporovatelka's closing style.

Podporovatelka's key selling strengths in gaining commitment:

Prefers a softer and harmonious approach.

Gains strong commitment for her recommendations in time.

Is a tolerant and persistent closer.

Encourages confidence in the buying decision with her strong sense of duty.

Devotes ample time to less significant people issues.

Helps client to prioritise.

When gaining commitment Podporovatelka should:

Appear as less rigid and organised.

Keep the ideal outcome in view and crystal clear at all times.

Understand that "risk" means very different things to different people.

Remember that customers may not say "yes" until they have been asked.

Add a tougher closing strategy to her sales repertoire.

Recognise that often customers will prefer that she take the initiative.

Personal Notes
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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 

Podporovatelka can use to support, inform and follow-up with the customer.

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

Enjoys her regular client updates.

Has a natural sensitivity to changing customer needs.

Is self disciplined and self aware.

Is uniquely gifted in the service of others.

Seeks agreement throughout the servicing process.

Maintains good relationships with her clients.

When following-up and following through Podporovatelka should:

Be prepared to say "yes" less often in the interests of self-preservation.

Remember that the task is just as important as the person.

Not only deal with customers whom she likes or where there is an assured welcome.

Plan to follow-up more efficiently.

Think about occasionally breaking the "rules".

Ask for referrals with greater authority.

Personal Notes
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Sales Preference Indicators

Before The Sale Begins

Researching 3.2

Building Trust 8.9

Clear Objectives 2.0

Getting Appointments 3.5

Identifying Needs

Listening 4.2

Questioning 5.0

Encouraging 8.6

Creating Opportunities 4.6

Proposing

Focused & Relevant 2.1

Enthusiastic Presentation 4.7

Shows Understanding of Needs 8.4

Organisation & Accuracy 4.1

Dealing With Buying Resistance

Direct Handling of Objections 2.4

Persuasion 5.5

Clarifying Details 2.1

Meeting Concerns 8.2

Gaining Commitment

Closing 3.3

Flexibility 8.2

Minimising Risks 3.7

Meeting Clients' Needs 5.3

Follow-up And Follow Through

Maintains Contact 6.6

Account Planning 2.0

Relationship Maintenance 8.7

Developing the Account 4.6
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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 Podporovatelka define her life's purpose, set her goals and organise her 

time and life to achieve them.

It offers suggestions on how Podporovatelka can tap into her natural creativity, and how to 

unleash further creative potential from deeper aspects of her personality, to overcome any 

obstacle.

Finally, it gives powerful suggestions for Podporovatelka to understand and enhance her 

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 Podporovatelka should be aware of in setting 

goals and defining her purpose.

Living on purpose

Podporovatelka's goals are usually underpinned by a strong set of core personal values. She 
will avoid personal goals that will adversely affect others. Preferring a collective approach to 
goal setting, she must be sure that her voice is heard. In setting her goal criteria, 
Podporovatelka will usually only seek input from people whose opinions she trusts. Preferring 
to give rather than receive, Podporovatelka's ambitions will reflect a desire to satisfy others 
needs just as much as her own.

Her goals can be thwarted by the demands of others. She should realise that it can be OK to say 
"no" at times. Lifelong goals will often take precedence for Podporovatelka. She could benefit 
by embracing shorter term targets to add to the momentum. Having set her goals, she may need 
to recruit the help of others to fulfil the pre-determined outcome. Psychology, counselling and 
education may hold great appeal to her and she should explore avenues for using these gifts in 
defining her life's purpose. Although sometimes painful for her, she may benefit from having 
the discipline of setting goals imposed through a performance management system.

Money and status are less important to Podporovatelka than a job well done. Tolerant and 
giving, the person Podporovatelka criticises most is herself. This may prove to be a 
de-motivator to her continue progress, but when used objectively momentum can be 
maintained. As a result of Podporovatelka being an understanding individual, often trying to 
please everybody, it is important that others' goals are not imposed on her.

Personal Notes
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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 Podporovatelka 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 her time, Podporovatelka, Suggested Action For Development

Enjoys meetings when she can help and 
question.

Develop the complementary skills of 

clarifying and directing.

Accepts change cautiously. Accept change as an integral part of 

the evolutionary process.

Prefers a slow and relaxed pace. Needs to be aware that the clock is 

ticking.

Thinks she needs more time for 
communicating.

Realise the benefits of exploring and 

action.

Will sometimes complain about lack of 
support and information.

Ask, ask, and ask again.

Will tend to tackle her favourite task 
first.

Give some thought to the most urgent 

instead.
Personal Notes
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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 

Podporovatelka's creative characteristics and how she can build on them.

In her creativity, Podporovatelka, Suggested Action For Development

Will find a relaxing atmosphere 
beneficial in the creation of new ideas.

Seek opportunities for quiet reflection.

Prefers to solve problems steadily. Never give up.

Sees most improvements in life as a 
gradual process.

Take occasional action on 

off-the-wall ideas and change 

something radical today.

Will attract input from others in a 
friendly manner.

Maintain a balance between 

self-generated and others' ideas.

Structured and paced approach to 
problem solving.

Pick up the pace and quantity of idea 

generation.

Has a relaxed approach. Consider the effect of injecting some 

excitement or stimulation into the 

project.
Personal Notes
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Lifelong Learning

Continual learning is a key part of personal development and growth.  This section identifies 

several ideas Podporovatelka can use to learn more effectively.  Use these statements to map 

out a learning strategy and to create the environment for optimum personal growth.

Podporovatelka's preferred learning style can be supported by:

Using a calm and methodical approach to mastering a new skill.

The opportunity to stand back and consider before taking action.

Learning about people issues first, then facts to back them up.

Metaphors.

Reading a brief about the subjects to be covered in advance.

One-to-one interactions with others.

Podporovatelka can stretch in learning by:

Experimenting with shorter time limits in day-to-day situations.

Taking time out to think about what she wants personally from the learning.

Investigating workshops which may be a bit more practical and fast-paced than is 
comfortable.

Keeping her mind open to new or speculative ideas and concepts.

Attempting the occasional new challenge when she knows the conditions are not perfect.

Steadily increasing her expectations of her own output.

Personal Notes
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Learning Styles
Podporovatelka paní

22.2.2006
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Interview Questions

This section lists several questions which can be used in interviewing Podporovatelka paní. 

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 Podporovatelka may be less 

comfortable with - those development areas in which she 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 Podporovatelka's self-awareness and personal growth.

Interview Questions:

Is it important to introduce some social discussion into a meeting do you think?  How 
much/why?

How would you deal with contradictions from you boss or someone else?

Under what circumstances might it be important to make a quick decision?

How do you assess your lifetime goals and potential in reaching them?

How do you focus on goals and objectives?

How do you put across both the positives and negatives of a situation to colleagues?

At what point do you consider it safe to take a risk?

What do you consider to be some of the inherent dangers in cutting corners just to meet 
deadlines?

How sure are you of the quality of your decisions?

How do you respond to projects requiring short timescales and strict deadlines?

Personal Notes
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Kolo systému Insights
Podporovatelka paní

22.2.2006

REFORMÁTORKA

POMOCN I CE

M
O
T
I
V
Á
T
O
R
K
A

K
O
O
R
D
I
N
Á
T
O
R
K
A

V
E
D
O
U
C
Í

P
O
D
P
O
R
O
V
A
T
EL

KA

P
O
Z
O
R
O
V
A
T
E
LK

A

I
NS

P
I
R
Á
T
O
R
K
A

ČERVENÁČERVENÁČERVENÁČERVENÁČERVENÁČERVENÁČERVENÁČERVENÁ

ŽLUTÁŽLUTÁŽLUTÁŽLUTÁŽLUTÁŽLUTÁŽLUTÁŽLUTÁZELENÁZELENÁZELENÁZELENÁZELENÁZELENÁZELENÁZELENÁ

MODRÁMODRÁMODRÁMODRÁMODRÁMODRÁMODRÁMODRÁ ČERVENÁ

ŽLUTÁZELENÁ

MODRÁ

1

21

41

2

22

42

3

23

43

4
24

44

5
25

45

6

26

46

7

27

47

8

28

48

9

29

49

10

30

50

11

31

51

12
32

52

13
33

53

14

34

54

15

35

55

16

36

56

101

121

141 104

124

144

105

125

145

108

128

148

109

129

149112

132

152

113

133

153

116

136

156

Vědomá pozice na Kole
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Barevná dynamika systému Insights
Podporovatelka paní

22.2.2006

0

3

6

Osobnost
(Vědomá)

MODRÁ

2.52
 42%

ZELENÁ

4.85
 81%

ŽLUTÁ

4.84
 81%

ČERVENÁ

2.04
 34%

0

3

6

Osobnost
(Osobní (méně vědomá))

MODRÁ

1.16
 19%

ZELENÁ

3.96
 66%

ŽLUTÁ

3.48
 58%

ČERVENÁ

1.15
 19%

100

0

100

50

50

Preference
Tok

46.2%

(Vědomá) (Osobní (méně vědomá))



Insights Discovery 3.0.1 Podporovatelka paní Strana 39

© Copyright 1992-2006 Andrew Lothian, Insights, Dundee, Scotland. All rights reserved.
http://www.insightsworld.com/

Preference podle Junga
Podporovatelka paní

22.2.2006

Přístup/zaměření

Introverze (I) Extroverze (E)

100 1000

Rozumové funkce (úsudek)

Myšlení (T) Cítění (F)

100 1000

Iracionální funkce (vnímání)

Vnímání (S) Intuice (N)

100 1000

(Vědomá) (Osobní (méně vědomá))


