
Ako si vyberiete 
správnych ľudí? 

Ako si ich udržíte?
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Budovanie efektívnych 
teamov na základe 

osobností ľudí



• aké sú silné stránky 
rôznych ľudí 

• akú atmosféru 
potrebujú 

• tipy na prácu s nimi

Tiež dnes



Martin Mikláš
MartinMiklas.sk



• nikto to takto neučí 
• vedecké výskumy 

nikto u nás takto 
nepoužil 

• revolúcia pre vás

Mám presné postupy



• mesačne tréningy 
• ľudia za mnou 

prichádzajú so slzami 
v očiach, že konečne 
pochopili druhých

Ako to viem?



• uberajú vám energiu 
• máte pocit, že si nárokujú priveľa 
• spôsobujú starosti 
• prekračujú hranice / nerozumiete si 
• oni sami si to neuvedomujú

Keď nepoznáte 
osobnosti druhých



Ľudí sa pýtali

Čo ich urobí 
šťastnými v práci?



Čo je to podľa vás?

Čo vás urobí 
šťastnými v práci?



Výsledok štúdie:
Ľudí urobia 

šťastnými v práci 
skvelé vzťahy s kolegami



• 100 % podpora 
• ľahko sa s nimi spolupracuje 
• užívate si a tešíte sa 

na každý deň 
• vynikajúca teamová práca 
• vyššia produktivita

Skvelé vzťahy s kolegami



• stačí 1 problémový človek 
• nemáte 100 % podporu 
• ťažko sa s nimi spolupracuje 
• obávate sa každého dňa 
• náročná teamová práca a pomalé 

dosahovanie cieľov 
• ničí to produktivitu, radosť, kreativitu

Aký je problém?



Máte na výber

zlepšíte ich zlepšíte seba



• stanete sa najlepšou 
verziou samých seba 

• oni sa stanú najlepšou 
verziou samých seba

Ako to dosiahnete?



robiť tie isté veci a očakávať 
iné výsledky.

Šialenosť je:



A) Ak ja nie som problém, potom nemôže existovať 
riešenie.  

Ak ja nie som problém, potom musím žiť zvyšok života 
obviňovaním iných.  

Všetky ich problémy sú problémom niekoho iného. Viete, 
ako sa títo ľudia volajú? Malé deti.  

B) Ja som problém a môžem s tým niečo urobiť.  

2 možnosti



Prvá škodlivá 
a obmedzujúca vec

Zlaté pravidlo: 
Čo chcete, aby druhí robili vám, 

robte aj vy im.



Niečo lepšie

Platinové pravidlo: 
Správajte sa k druhým tak, 

ako by sa správali k sebe oni sami.



Ako, odhalíte 
čo iní chcú? 
Cez tento 
systém



• 91 % úspešnosť určenia 
osobnosti 

• priemer u bežných systémov 
na určenie osobnosti je 40-60 % 

• Myers-Briggs 54 % 
• odhad: 30 %

Prečo tento systém?



• každý má osobnosť 
• každý je zmesou 
• každého možno 

zanalyzovať 
• začneme od seba

Ako to funguje?



• je geneticky daná 
• je to naše „zapojenie“ 
• výchova nemá vplyv = 

rodičia nezmenia deti 
• môžu jedine porozumieť

Osobnosť nie je voľba



Všeobecný 
konsenzus:
4 základné 

typy osobností



• Tony Robbins 
• manažéri 
• obchodníci 
• rodičia

Kto používa tento 
systém?



• 1998 založení 
• 130 miliónov US$ 
• 2,63 mld CZK 
• použili tento systém 
• najrýchlejší víťaz ligy

Arizona Diamondbacks



• rozpoznať štýl 
komunikácie 
u seba a u iných 

• prispôsobiť sa 
(ak treba)

Cieľ



Upozornenie

Každý je MIX



• každá vlastnosť má svoju 
intenzitu 

• porozumenie správaniu = 
viem predpovedať = viem 
naprávať správanie a výstup

Črty osobnosti



• do akej miery má nejakú črtu? 
• aké kombinácie sa prejavujú? 
• 2/3 ľudí má dominantnú 1 črtu 
• presne vieme odhaliť analýzou 
• môžete ho spraviť znesiteľnejším 

úpravou svojej komunikácie

Myslite na 1 človeka



Potrebujete osobnosť: 
ak hľadáte: šéf

• riaditeľ 
• policajt 
• právnik 
• manažér



šéfÚlohy, 
fakty, 

premýšľaví

Dominantný, energický

• priami 
• rozhodní 
• odhodlaní

+



šéf
Bezohľadní

Rýchli, otvorení, priami

• diktatívni 
• dogmatickí 
• drzí

-



• výzva 
• voľba 
• riadenie

Šéfovské typy 
potrebujú atmosféru



Nároční ľudia nemôžu byť 
zmenení, ale môžu byť 
optimalizovaní podľa 

toho, ako sú „zapojení“.



Nechcete meniť, kým sú; 
chcete zobrať kým sú 

a urobiť ich o niečo 
lepšími. Je to ľahšie 

ako zmena.



• mierne uspôsobíte vašu 
komunikáciu 

• vďaka tomu: veľké výsledky

Ako to dosiahnete?



• tí ľudia sa budú cítiť viac počutí 
• viac rešpektovaní 
• a môžu byť sami sebou 
• vy môžete byť sami sebou

Čo sa stane?



• dajte im na výber 
• pocit kontroly 
• ťažké úlohy

Tipy pre prácu 
so šéfovskými typmi



šéfÚlohy, 
fakty, 

premýšľaví

Dominantný, energický

• priami 
• rozhodní 
• odhodlaní

+



Potrebujete… 
ak hľadáte: promotér

• PR 
• hosteska 
• rečník



Vysoká energia

• impulzívni 
• impresívni 
• inšpiratívni

+ Vzťahy, 
pocity

promotér



Rýchli, otvorení, priami

• nezodpovední 
• nestudní 
• nelogickí

-
Ľudia, 
pocitypromotér



• uznanie 
• súhlas 
• obľúbenosť 

• pokusy 
• nové nápady 
• neznámo

Typy promotér 
potrebujú atmosféru



Moje ústa sú ako 
klobúk kúzelníka… 
nikdy neviete, 
čo z nich vyjde.

Varovanie:



• používajte nástroje 
na plánovanie za nich 

• malé zmeny 
• nezaťažujte ich plánovaním, 

detailami a presnými dátami

Tipy pre prácu 
s promotérmi



• nechajte ich robiť 
„roztlieskávačky“ 

• rozmaznávať VIP klientov 
• časté osobné stretnutia

Ďalšie tipy pre prácu 
s promotérmi



Vysoká energia

• impulzívni 
• impresívni 
• inšpiratívni

+ Vzťahy, 
pocity

promotér



Potrebujete: 
ak hľadáte: podporovateľ

• služba 
• podpora



• podporujúci 
• stabilní 
• „sladkí“ +

podporovateľ
Milujúci, 

starostliví

Utiahnutí



• pomalí 
• podozrievaví

- Ľudia, 
pocity

Pomalí, rezervovaní, nepriami

podporovateľ



• istota 
• ocenenie 

• rutinu 
• zvyky 
• tradície

Podporovateľské typy 
potrebujú atmosféru



• povedzte mu vopred, čo chystáte 
(ak ide o zmenu, začnite s nemenným) 

• pozvite ho emailom/SMS 
• nedávajte mu na výber z možností – 

dohodnite sa

Tipy pre prácu 
s podporovateľmi



• podporujúci 
• stabilní 
• „sladkí“ +

podporovateľ
Milujúci, 

starostliví

Utiahnutí



Potrebujete… 
ak hľadáte: analytik

• účtovník 
• architekt 
• atómový fyzik



• kreatívni 
• súhlasní 
• poznávajúci+

Low energy

analytikDáta, 
fakty



• kritickí 
• chladní

-

Pomalí, rezervovaní, nepriami

Úlohy, 
premýšľaví analytik



• mať pravdu 
• mať odpovede 
• presnosť/dáta

Analytické typy potrebujú 
takúto atmosféru



Kazateľovi 
priletelo 
na papieriku: 
„Blázon“

Ich kreativita



• dajte im agendu vopred 
• nechajte ich pracovať 

na detailoch 
• požiadajte ich o plánovanie, 

poznámky, projektovanie

Tipy pre prácu 
s analytikmi



• kreatívni 
• súhlasní 
• poznávajúci+

Low energy

analytikDáta, 
fakty



• náklady na jedného zle 
vybraného človeka sú podľa 
posledných dát na úrovni 
až 750 TISÍC Kč (30 000,– €)

Vyberajte správnych ľudí



Chce to teraz Chce to zábavne Chce istotu Chce fakty

šéf
promotér podporovateľ

analytik



Upozornenie



Nároční ľudia nemôžu byť 
zmenení, ale môžu byť 

optimalizovaní.



Každý sa stane 
neznesiteľný, 

keď nemôže byť 
sám sebou.



• identifikovali sme 
osobnosť a jej črty 

• dostali ste tipy na zmenu 
atmosféry a komunikácie 
pre naplnenie ich potrieb

Vzťahy s kolegami



• presné zaradenie svojej osobnosti 
• ľahšie odhaľovanie osobnosti iných 
• predpovedanie správania 

v rôznych situáciách 
• delegovanie správnych činností 

na správnych ľudí 
• využívanie v obchode/s inými 
• využívanie v osobnom živote

Ďalšie úrovne



• viac peňazí 
• väčší rešpekt 
• väčší úspech 
• väčší vplyv 
• viac vecí hotových 
• väčšie bohatstvo

Keď to zvládnete



„Väčší finančný úspech“ 
Čo vám napadá? 
Ako ho získať?



• Zlepšovanie manažérskych 
dovedností

• Zlepšovanie obchodných 
zručností

• Teambuilding
• Stres manažment
• Partnerka/partner

• Email marketing
• Štúdia toho, 
čo nás urobí šťastnými

• Reklamné zručnosti
• Profesné školenia
• Doplnkové/profesionálne 

vzdelávanie
• Koučing

Väčší finančný úspech?



• Zlepšovanie manažérskych 
dovedností

• Zlepšovanie obchodných 
zručností

• Teambuilding
• Stres manažment
• Partnerku/partnera

• Email marketing
• Štúdia toho, 
čo nás urobí šťastnými

• Reklamné zručnosti
• Profesné školenia
• Doplnkové/profesionálne 

vzdelávanie
• Koučing

Väčší finančný úspech?
TOTO VŠETKO JE LEN 15 %



85% úspechu pri práci 
pochádza zo znalostí ľudí



má väčší vplyv na váš budúci 
úspech, na produktivitu, 
na osobné hodnotenie, 
než odborný tréning

Tento webinár



• vysoké EQ = zarábajú 
o 26 000 € / 670 tisíc Kč ročne 
viac

Ohodnotili EQ u viac ako 
500 000 ľudí sveta



V tejto téme 
od 2006 

Certifikovaný 
od 2013



• výskumami 
• technikami vyjednávania 
• marketing 
• stratégia 
• šťastie a spokojnosť

Po certifikácii 
kombinujem s:



• architekti
• asistenčné 

služby
• automechanici
• bankovníctvo
• bezpečnostné 

dvere
• biopotraviny
• copywriting 

a ghostwriting
• developeri

• e-mail marketing
• internetový 

marketing
• konzultanti 

a marketingové 
agentúry

• kulinári
• luxusné doplnky 

-napr. kabelky
• mediálne domy
• nábytok

• osvetľovacie 
a ozvučovacie 
spoločnosti

• poisťovníctvo
• portály
• publikačné firmy
• realitné 

spoločnosti
• reklamné 

predmety

• sieťový 
marketing

• stavebné 
sporenie

• školy
• terapia
• tlačiarne
• vyšívanie
• vzťahy

Skúsenosti 
z viac ako 75 odvetví



• nové výskumy 
• zlepšenie života 
• každý úspešný používa 

tento systém

Aktuálnosť



• koľko tréningov na EQ/
PQ ste absolvovali alebo 
o nich vôbec počuli?

V škole sa nenaučíte…



• odhalíte svoju osobnosť 
• nacvičíte si odhaľovanie 

iných ľudí 
• aké správanie od koho očakávať

Vytvoril som populárny 
tréning



• celosvetovo uznávaný systém 
• dostanete hĺbkovú analýzu 

vašej osobnosti s vysvetlením

Prečo sú toto 
najlepšie tréningy?



• pochopíte svoju osobnosť 
• pochopíte iných 
• návody na lepšie vychádzanie 
• pre business profesionálov

Výsledky



• z každého kontaktu 
dostanete výsledky 

• získate moc a autoritu 
• vás budú mať radšej 
• získate záujem a pozornosť 
• stanete sa nepostrádateľný

Vďaka tomuto systému



• dvojdenný 
• aktivity a tréning správania 

rôznych osobností 
• tréning predaja 
• námety na úpravy

Živý tréning



• odhalíte váš štýl komunikácie 
• vďaka tomu budete 

efektívnejšie rásť, predávať, 
motivovať a viesť svoje firmy

Prvý deň



Získate odpovede
• Ako si kto dobíja energiu? 
• Akú majú reč tela? 
• Ako štruktúrovať prezentácie? 
• Ako poskladať web? 
• Aký štýl manažovania ľudí majú 

jednotlivé osobnosti? 
• Koho v teame držať a prečo? 
• Ako sa kto správa pod tlakom?



Vylepšovanie vašich 
komunikačných zručností je 

najlepšia a najrýchlejšia cesta 
k dosahovaniu vašich cieľov 

– Martin Mikláš



• rastiete pomalšie 
• nižšia produktivita 
• máte viac obtiažnych ľudí 

vo svojom okolí

Ak vám chýba znalosť 
čo i len 1 osobnosti



• konkrétne nástroje 
• stratégie, tipy na obsiahnutie 

potrebných zručností 
ohľadne osobností

Tento tréning vám dá



• cvičenie rozpoznávania 
komunikačných vzorov 
osobností 

• konkrétne postupy

Čo sa ešte naučíte



• ako sa kto správa v rôznych 
situáciách a ako rozpoznať koho 
štýl osobnosti 

• budete mať vedomosti, ako viesť 
rôznych ľudí

Pustím vám vtipné videá



• návody na konverzácie 
• príbehy zo života 
• prehľady toho, komu na čom záleží 
• ako rozpoznáte osobnosť 

v danom momente

Dostanete



• zistenie, či pracujete dnes 
pod stresom a úroveň tohto 
stresu v porovnaní s prácou 
v ideálnom prostredí

Súčasťou analýzy je



• praktický tréning 
• kľúč na výber vhodných ľudí 

do teamu podľa manažéra 
veľkých TV projektov 

• koho v teame držať a prečo?

Druhý deň



10 sekundové pravidlo

• ako rozpoznať 
v telefóne 
na záznamníku



Typy osobností



• podnikatelia/majitelia 
• manažéri/vedúci pracovníci 
• ostatní

Pre koho je tento tréning?



• získajte 3 nových klientov 
• požiadajte o 20 % zvýšenie platu 
• pridajte 100 kvalitných kontaktov 

do svojho vzťahového portfólia 
• získajte týždenné obedy s influencermi 
• vylepšite svoje osobné hodnotenie 
• zvýšte svoje sadzby o 15 %

Príklady cieľov vďaka 
tomuto tréningu



• nie je komparatívny systém 
• dvaja kandidáti pri najímaní: 

80 % šéfovské typy 
• vo finále iniciatívu prevezme 

vždy jeden (nebudú sa striedať)

Čo tento systém 
nedokáže?



• prípadové štúdie, predstavenia, 
tréning copywritingu pre web 
stránky, reklamy, články, predajné 
stránky, videá a podobne, firemné 
misie, vízie, ciele

Aktivity na živom tréningu



BONUS 1: Vaša osobnosť



• 91 % presná 
• cca 20 strán A5 tipy pre vás 

1. Hlavná hnacia sila 
2. Svoje vlastné nadanie 
3. Prínos pre spoločnosť

Analýza osobnosti



4. Ideálne prostredie 
5. Obavy 
6. Reakcia pod tlakom 
7. Čo sami nevidíte 
8. Kto je vhodný člen vášho 

teamu

Presná analýza osobnosti



• môžete sami prichádzať na ďalšie 
spôsoby toho, ako sa správať nielen 
vtedy, keď ste s náročnými ľuďmi 

• môžete používať svoje zručnosti 
• môžete sa učiť „na kolene“

2 možnosti: 
Možnosť 1



• čo keby ste mali presný návod na to, 
aby ste upravili svoje vzťahy a dostali 
svoju kariéru na ďalšiu úroveň? 

• čo keby ste mali psychológmi overené 
postupy k rôznym osobnostiam? 

• čo keby ste mohli stlačiť „reset“

Možnosť 2



Čo hovoria účastníci?



• dvaja ľudia s vysokým EQ 
zarábajú priemerne 
o 52 000 € / 1,34 milióna Kč 
ročne viac

Dr. Bradberry



• chcem vytvoriť najlepší 
tréning na túto tému 
na SR a v ČR 

• poviete mi kritiku

Prečo to robím?



aktivatoryzisku.sk/konferencia 
pre viac info: aktivatoryzisku.sk/kek

Prihláste sa teraz na

http://aktivatoryzisku.sk/konferencia/
http://aktivatoryzisku.sk/kek/

