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A. OSOBNOST

Váš výsledek

Emoční inteligence, porozumění - (empatie, intuice)

rozvinutá

(65-75%)

Měřená hodnota odráží úroveň schopnosti a dovednosti rozpoznávat a zvládat své vlastní emoce a afekty,
empaticky se vciťovat do emočního a afektivního psychického rozpoložení partnera a přizpůsobovat mu své jednání
během sociální komunikace s ním. Jedná se o míru sociability, empatie a intuice jedince. Měřená hodnota ukazuje
na celkový dojem a vystupování, dovednost navázat kontakt, diplomatické schopnosti, strukturu a projev
komunikace, argumentace, zvládání námitek, spolupráci. Odráží schopnost jedince vyznat se v projevech druhých
lidí, pozitivní postoj k nim, ochotu poradit a poskytnout pomoc, přesvědčivost, schopnost přijímat a akceptovat
názory druhých stejně tak jako schopnost přijímat a sdělovat kritiku a dále s ní pracovat.
Jedinec s vyšším skóre inklinuje k samostatnosti a aktivitě, ke vstřícnému vystupování a má schopnost přiměřeně
reagovat a prosadit se v rozličných mezilidských situacích.
Jedinec s nižším skóre inklinuje k manipulaci a prosazování svých zájmů, k sociální nevyzrálosti a nízké schopnosti
navazovat a udržovat kvalitní a dlouhodobé vztahy. Může být na partnerovi závislý, nebo naopak citově chladný.
Zdravá míra je 60 - 70 %.
Hodnoty (respekt, úcta, důvěra)

dostatečná

(51-65%)

Měřená hodnota odráží, do jaké míry je jedinec ve vztahu ochotný hrát v duchu fair play, do jaké míry
akceptuje všeobecně uznávaná pravidla slušného mezilidského chování a sám se jimi řídí v rámci svého morálního a
etického kodexu. Odráží základní způsobilost a požadavky jedince na vztah, včetně jeho postojů k důvěrným či
osobním informacím. Odráží jeho morální hodnoty, etiku, důvěryhodnost, morální stabilitu a zralost osobnosti,
vyrovnanost, loajalitu a dodržování sjednaných úmluv a dohod, zodpovědnost, pravdomluvnost, spolehlivost, úctu,
ohled a respekt k partnerovi. Dále ukazuje na schopnost poskytovat důvěru a jistotu ve vztahu. Měřená hodnota
odráží míru perspektivy a kompatibility jedince ve vztahu s partnerem, odráží jeho hodnotový systém, respektování
zájmů partnera jako osobnosti, je zárukou budování funkčního vztahu.
Jedinec s vyšším skóre inklinuje k morální stabilitě a zralosti. Vyšší míra znamená rovněž respekt k partnerovi a
zdravou míru angažovanosti.
Jedinec s nižším skóre inklinuje k sobeckému jednání bez morálních zábran a výčitek svědomí.
Žádoucí hodnota je od 51 - 65 %.
Samostatnost, iniciativa (aktivita, cílevědomost)

rozvinutá

(65-75%)

Měřená hodnota odráží schopnost jít za vytyčeným cílem, samostatnost, svébytnost, nezávislost, nadšení a
ztotožnění se, umění pružně reagovat na podněty přicházející zevnitř i zvenčí. Jedinec je schopen vyvíjet činnosti
aktivně, bez zvláštních podnětů a stimulů, je schopný stanovit si priority, jasně a rychle řešit problémy, vytyčit si
cíle a pracovat na jejich dosažení s vhodnou mírou nasazení, a to i nad rámec svých povinností. Měřitelná hodnota
odráží sebekázeň a sebeřízení, schopnost věnovat se problému až do jeho vyřešení, s dotažením do konce.
Samostatnost vyžaduje schopnost stanovit si cíle a zaměřit k nim své úsilí, mít dostatečnou fyzickou a psychickou
stabilitu pro zvládnutí nepříznivých situací. Samostatnost je postavena na principu sebekontroly (sebeovládání) a
sebemotivace. Iniciativa ukazuje na činorodost; schopnost udělat počáteční krok, činit vlastní, osobní, zodpovědná
rozhodnutí. Jedinec s vyšším skóre inklinuje k samostatnosti, asertivnímu způsobu chování a aktivitě.
Jedinec s nižším skóre inklinuje k nižší aktivitě až apatii (pokud je hodnota grafu v barvě šedé, může to být
krátkodobý jev způsobený okolími vlivy - únava, vyhořelost, náhlá emoční příhoda...), je více na partnerovi závislý.
Zdravá míra je vyjádřena hodnotou 65 - 75 %.
B. PSYCHIKA

Váš výsledek

Energetický potenciál (energičnost, dynamika)

dostatečná

Měřená hodnota odráží stav energetického potenciálu jedince, a to v rovině mentální, psychické a fyzické
energie, což se projevuje ve více aspektech života. Míra energetického potenciálu úzce souvisí se vztahy, emocemi,
schopností zvládat stres a zátěž a rozlišovat priority. Má přímý vliv na pozitivní náhled jedince na život, jeho
sociální zralost, sebedůvěru, sebejistotu, psychickou rovnováhu. Měřená hodnota se zaměřuje na energii jedince a
jeho charisma. Znamená míru "vyzařování" člověka, sílu, činorodost, elán, vitalitu, rozhodnost, důraznost,
entuziasmus. Je úzce spjata s emočně - psychickou a fyzickou energií (mluvíme o tzv. životním elánu, životní
energii). Nedostatek této energie se projevuje sníženou mírou koncentrace pozornosti a také syndromem vyhoření,
apatií až nezájmem o celkové dění v životě jedince.
Měřená hodnota rovněž souvisí s osobní pohodou- viz. Spokojenost (well - being).
Emočně psychická energie je energií osobní pohody, jež se projevuje jak navenek (charisma, vztahy), tak i uvnitř
jedince (sebedůvěra, sebejistota, sebepojetí, sebeřízení, frustrace).
Fyzická energie je tzv. tělesná energie, souvisí se stavem těla a kondicí. Je důležitá pro uchování zdraví, ale souvisí
i s energií emočně - psychickou a rozumovou.
Mentální - tzv. rozumová energie znamená míru energie, která je důležitá pro myšlenkové pochody a děje jedince v
běžném osobním i pracovním životě.
Jedinec s vyšším skóre inklinuje k charismatickému vyzařování a konstruktivnímu chování, má povětšinou dobrou,
pozitivní náladu.
Jedinec s nižším skóre inklinuje k nedostatku energetického potenciálu, který se může projevovat nižší výkonností,
vyšší mírou konfliktnosti a rizikovým chováním, neschopností konstruktivně zvládat stres, nedůvěřování vlastním
schopnostem, negativismem, skepticismem a podobně.
Zdravá míra je vyjádřena hodnotou 65-75 %.
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