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SÍLA   emPOWERmentu™ 
 
 
Empowerment je jeden ze čtyř stylů vedení lidí, v němž lidé na základě sdíleného závazku dostávají důvěru, 
svobodu v rozhodování a jsou ochotni i zodpovědnost převzít. Zaměstnanci dostávají prostor pro proaktivitu a 
samostatné zodpovědné chování. Sdílejí význam vize a hodnot firmy. Zaměstnanci, kteří cítí podporu 
EMPOWERMENTU se cítí spokojenější v práci i soukromém životě.  

 
 

Maximální možný prostor pro sílu empowermentu (v rámci testu) 
Vaše skutečné a aktuální vnímání vlastní síly empowermentu  
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Komentář a doporučení  
 

Nejmenší pocit síly empowermentu uvádíte v oblasti rozvoje svých silných stránek a potenciálu. 
Můžete cítit, že nemáte dostatečnou možnost plně využít to, co ve Vás je. Že nemůžete plně využít 
Váš potenciál a silné stránky a ukázat vše, co umíte, nebo byste mohla umět. Možná vykonáváte příliš 
rutinní nebo stále opakující se práci nebo prostě jednoduše necítíte, že můžete v práci uplatnit svůj 
potenciál nebo další silné stránky. V oblasti rozvoje uvádíte, že nemáte možnost rozvoje ve své práci. 
Dlouhodobě to může vést k snížení pocitu síly, energie a chuti do pracovní činnosti. Můžete mít pocit, 
že stojíte na jednom místě. 

 
Uvádíte, že pozitivní emoce cítíte při práci v 50 %. Někdy Vás prostě práce asi moc nebaví. 

V pracovních činnostech, které Vás tolik nenaplňují a nepřináší pozitivní energii zkuste najít i světlé 
stránky. Pokud se cítíte málo zapojený/á v práci do rozhodování a komunikace, zkuste se asertivně 
prosadit a mluvit o svých potřebách rozvoje a seberealizace se svým nadřízeným nebo 
personalistou. Možná se cítíte i málo vytížený/á zajímavými a přitažlivými činnostmi nebo pociťujete 
větší míru kontroly od vedení, než sám/a chcete. 

 
Uvádíte, že neplánujete svou práci vykonávat déle než 1 rok. Zkuste si v této době užít všech 

dosavadních pozitivních stránek, která Vám tato práce a firma nabízí. 
Zkuste být proaktivní a požádat svého nadřízeného, aby Vám zkusil dát více prostoru, 

svobody a zodpovědnosti v dílčích úkolech nebo nějakých pracovních činnostech, které Vás 
baví, a v kterých můžete ukázat své silné stránky. Zkuste se naučit něco nového. Pokud 
máte chuť a energii, jděte například za svým nadřízeným s návrhem, který bude obsahovat 
i akční kroky a Vaší roli v nich, pro zlepšení nějaké pracovní situace.  

 
Jestliže budete mít pocit, že by Vám ostatní kolegové a nadřízení mohli více důvěřovat, dejte jim 

zpětnou vazbu. Buďte asertivní a řekněte ostatním kolegům a vedoucím svá očekávání. 
Informujte je, že máte potřebu být více uznávána a vnímána. Zároveň dávejte najevo a 
informujte své kolegy a nadřízené, že jste připravena převzít více zodpovědnosti. Zkuste si 
sama najít činnosti a úkoly, do kterých se pustíte nově nebo novým způsobem. 

 
Uvádíte, že Vaší ideální prací by byla práce se zvířaty. Zkuste se zamyslet jak propojit 

tento koníček s Vaší prací J - už jste s kolegy v práci pořádali výstavu fotek svých 
domácích mazlíčků? 

 
 
 

Tato výstupní zpráva je jen Vaše, individuální. Budeme rádi, pokud budete vnímat, že zpráva nemá 
sloužit ke „škatulkování“. Její komentář a doporučení je spíše inspirací pro Vaše zamyšlení a případné 

otevření dialogu s Vaším nadřízeným nebo koučem o svém rozvoji nebo zlepšení vlastní síly 
empowermentu. 

 
Přejeme Vám hezké dny, plné síly, spokojenosti a energie. 

 
 
 
 


