
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víte, že: 

 až 80 % lidí nevyužívá svoje silné stránky a „běží“ jen na 20 % svého potenciálu, 

 mnohdy ani svoje silné stránky neznáme, a proto je nevyužíváme, 

 většinou se neproduktivně snažíme eliminovat své slabé stránky. 
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Seminář se věnuje hledání odpovědí na otázky: 

 

 Jaké jsou klíčové motivace člověka? 

 Proč nevyuţíváme svůj potenciál? 

 Co je klíčem k úspěchu a ke štěstí? 

 Jak zjistit své silné a slabé stránky? 

 Jak děti povzbuzovat? 

 Jak přistupovat k rozvoji dětí? 

 Jaký má smysl vyuţití talentu? 

 Jak vyuţíváme své silné stránky? 

 Jak se dostat do „flow“? 

 Kam patříme podle typologie lidí? 

 Jakou roli máme v týmu? 

 

 

Lektor: Ing. Marek Pavlík, Ph.D.  (marpavl@seznam.cz)  

Mám 17-letou zkušenost konzultanta, lektora a kouče. Do května 

2019 dlouholetý obchodní ředitel a ředitel strategie poradenské 

f irmy M.C.TRITON; externí lektor vysoké školy CEVRO Institut   

a Stanford Univerzity  (USA); absolvent doktorského studia 

v oboru management; absolvent dvou zahraničních stáţí; autor 

publikací zaměřených na regionální rozvoj, na společenskou 

odpovědnost organizací a efektivní řízení ve veřejné správě; 

konzultant v oblastech rozvoje konkurenceschopnosti regionů, 

procesního řízení, personalistiky a vzdělávání; otec dvou malých 

synů; vedoucí na dětských táborech ; účastník pořadu Skrytý potenciál 

na ČT. 

 

Vybrané reference:  
ZŠ v  Hodoníně, Akademie řemesel Praha 4, ZŠ Chýně, ZŠ Hostivice, ředit elé a pedagogové ZŠ 
v rámci projektu MAP na Chebsku, ZŠ Jedna Radost v  Poděbradech,  
Univerzita Karlova, VŠE v  Praze, Technická univerzita v  Liberci, CEVRO Institut, Univerzita 
v Košicích, VŠ Škoda auto, Sion High School  Hradec Králové, Gymnázium Chomutov, Gymnázium 
Ohradní P4, Gymnázium Kadaň, SUPŠ Praha 3, VOŠUP Praha 3, Gymnázium bratří Čapků P10,  
ZŠ Školní v  Praze 4, MAS Český sever, Gymnázium Teplice, ZŠ Milovice, Gymnázium Budějovická 
P4, Gymnázium Mikulášské Plzeň,  ZŠ Zruč nad Sázavou, ZŠ Kamenice, ZŠ Jemnice, ZŠ Ţeletava, 
ZŠ Domamil , semináře pro manaţery MAP a ředitele a pedagogy ZŠ (MAS Jiţní Haná, MAS 
Hornolidečska). 
 
Připravované semináře např. pro: ZŠ Lysá nad Labem, ZŠ Moravské Budějov ice (2x), semináře 
pro manaţery MAP a ředitele a pedagogy ZŠ (MAS Labské skály, MAS Vladař, MAS Královská 
stezka), ZŠ Zruč nad Sázavou, ZŠ Milovice, ZŠ Kamenice, Gymnázium Ohradní P4, Gymnáziu 
Budějov ická P4. 

 
Seminář realizuji přes tři roky i pro dospělé ve veřejné správě, firmách i neziskovkách (celkem asi 70 seminářů). 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11034705831-skryty-potencial/215562220700009-marek-pavlik-a-otto-jelinek
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11034705831-skryty-potencial/215562220700009-marek-pavlik-a-otto-jelinek
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Vybrané reference na seminář „Najděte klíč ke svému potenciálu“  

Gymnázium Chomutov 
Rád bych všem mým kolegům, ředitelům středních a základních škol, doporučil pro jejich ţáky a studenty seminář ing. Marka 
Pavlíka „Skrytý potenciál“. 
Prostřednictvím emočního a bezprostředního přístupu dokáţe v našich ţácích a studentech odhalit velmi rychle to, co v nich 
někdy obtíţně a zdlouhavě spolu s rodiči hledáme  – jejich silné stránky a schopnost je rozpoznat a pojmenovat. A nejen to. 
Dokáţe je také přesvědčit o tom, ţe pro jejich osobnostní a profesní vývoj je daleko výhodnější a efektivnější tyto silné stránky 
rozvíjet, aniţ by ztráceli čas eliminací svých slabin. 
Samozřejmě – seminář je velmi vhodný a podnětný i pro pedagogy či rodiče našich ţáků.   
Vřele doporučuji jako součást karierního vzdělávání! 
Mgr. Jaroslav Zahrádka, ředitel 
 
Gymnázium Mikulášské náměstí Plzeň 
Přednáška a následný seminář Ing. Marka Pavlíka, PhD. studenty našeho gymnázia mimořádně zaujal a zároveň jim "pootevřel 
oči" ohledně jejich budoucí volby profese. Pan inţenýr nejen dokáţe velice kultivovaným způsobem hovořit o důleţitých 
aspektech osobního potenciálu kaţdého z nás, ale navíc se studentům dokáţe svým jednáním a vystupováním přiblíţit, 
odstranit počáteční vzájemný ostych a rozproudit zajímavou diskusi na probírané téma. Samotná skutečnost, ţe studenti pana 
inţenýra ani po dvou hodinách přednášky a společného hledání optimální volby profese z učebny nechtěli propustit, snad 
hovoří sama za sebe....Podobnou akci povaţuji za mimořádně vhodnou pro studenty vyšších ročníků středních škol, především 
pro maturanty. Vynikající – upřímně doporučuji! 
Mgr. Josef Šimána, třídní učitel  
 
Střední uměleckoprůmyslová škola Praha 3 
Viděla jsem, jak celou dobu semináře byli studenti velmi “přítomní”. Za sebe mohu říct, ţe ačkoli jsem  se podle názvu 
přednášky upřímně děsila, byla jsem nadšená! 90 minut uteklo jak nic, bylo to velmi zábavné sdělení zajímavých postřehů, 
které si myslím, ţe se budou mým studentům hodit. Pan Pavlík drţel kontakt se studenty, reagoval skvěle na dotazy, mluvil 
dostatečně nahlas a dobře artikuloval. Tempo příjemně rychlé, gesta přiměřená a volnější mluva nebyla vůbec na překáţku. 
Vůbec mi nevadí, ţe si v pátek poslechnu přednášku ještě jednou, naopak se velmi těším. Dokonce jsem řekla paní zástupkyni, 
ţe pokud bude mít čas, ať si to také zajde poslechnout, ţe je přednáška skvělá. Velmi mě mrzí, ţe se Vaše přednáška 
nedostane také k dalším třídám. 
Mgr. Markéta Haiklová, učitelka občanské nauky a třídní učitelka 
 
ZŠ JEDNA RADOST Pňov-Předhradí 
Asi to znáte, ve svém ţivotě hledáme stále nějaké klíče, od domu, od zaměstnání, od kolárny... Méně uţ se ví, ţe mezi 
nejdůleţitější klíče patří ty odemykající nás samotné, naše silné stránky, naše skryté bohatství. Býváme rádi, kdyţ nám z 
hledáním klíčů někdo pomůţe. Nám se to poštěstilo v rámci semináře Najděte klíč ke svému potenciálu s Markem Pavlíkem. 
Lektorem, který nám svým naladěním, zaujetím pro věc, erudicí, smyslem pro humor i hereckým nadáním přímo "na 
place" předvedl, ţe odemknout svůj potenciál znamená dostat se do své ţivotní síly, hořet a mít moţnost zapalovat "pro věc" 
ostatní. Mě osobně přineslo setkání ujištění, ţe jsem vešel do "příznivých dveří" svých ţivotních rolí současně s doporučením, 
na jaká další místa bych se mohl s tím, "co mám sbaleno na cestu", vydat. Děkuji moc za inspiraci, rád se tam vydám! 
Mgr. Jindřich Monček, zřizovatel ZŠ, Poděbrady – Pňov 
 

ZŠ Na Pohoří Zruč nad Sázavou 
Dvouhodinový seminář na dané téma pro naše ţáky ve středu 5.2.2020 připravil Ing. Marek Pavlík, Ph.D., konzultant, lektor a 
kouč, který znal odpovědi na otázky typu - Jaké jsou klíčové motivace člověka? Co je klíčem k úspěchu a ke štěstí? Jak zjistit 
své silné a slabé stránky? Jak přistupovat k rozvoji dětí nebo jaký má smysl vyuţití talentu? Pan Pavlík je podával velmi 
přesvědčivě.  
Z hlediska pedagoga musím podotknout, ţe přednáška byla velmi zajímavá, vše hezky vysvětleno, přístup pana Pavlíka k 
ţákům byl přívětivý, srdečný, emotivní a bezprostřední, ţáci poslouchali a spolupracovali, atmosféra byla velmi přátelská. Sami 
ţáci se o přednášce například vyjádřili takto : „ Bavili jsme se o svých hodnotách a dovednostech. Pan Pavlík nám ukázal 
Maslowovu pyramidu , kde bylo napsáno, co potřebujeme, abychom byli spokojení a šťastní. Říkal nám, jak postupovat při 
plnění svého cíle a co při tom děláme špatně. Zdůraznil nám, ţe čeští ţáci a studenti mají, oproti těm jiným ve světě, velmi 
dobré znalosti, ale prý je neumí při práci plně vyuţít. Také jsme si ukazovali typy lidských povah na zvířatech – na sově, ovci, 
lišce a oslovi. Dozvěděli jsme se , ţe nejvíce typů lidí, a to 40 %, má povahu ovce. Vyplňovali jsme dotazník a na jeho základě 
jsme se při vyhodnocování dozvěděli, jakou funkci v týmu bychom zastávali. Dokonce nám poradil, na jakou práci bychom se 
měli v budoucnu zaměřit nebo jaké povolání by se k nám hodilo. Bylo to super.“ 
Mgr. Táňa Moravcová, třídní učitelka 

 
ZŠ Chýně 
Seminář nabízí ţákům moţnost nahlédnout do pozadí týmové dynamiky a pracovního procesu. Aktivním a komunikativním 
způsobem se ţáci během tří hodin naučí pojmenovat a charakterizovat jednotlivé týmové role a seznámí se s termíny  jako 
úspěch, štěstí a tým. Vše zprostředkováno pod záštitou výzkumů Harvardské univerzity pod taktovkou milého a pohotově 
reagujícího lektora. 
Michal Blaško, třídní učitel, Bolzanova 800, Chýně 
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ZŠ Hostivice 
Seminář, který pan Marek Pavlík prezentoval v devátých ročnících dne 25.9.2019 byl pro rozvoj osobnosti ţáků velmi přínosný. 
Jednalo se o velmi poučný seminář s dobrou strukturou a velmi dobrým projevem přednášejícího, který přítomné ţáky nenásilně 
zapojil do přednášené problematiky. Výsledkem byla plodná diskuse a hlavně zamyšlení se ţáků nad sami sebou. 
Mgr. Josef Mareš, ředitel ZŠ, U Zámecké zdi 1704, Hostivice 
 
Akademie řemesel Praha 
30.5.2019 měla třída L1.B (obor MIEZ) moţnost zúčastnit se semináře „Najděte klíč ke svému potenciálu“. Lektor Marek Pavlík 
předvedl profesionální výkon, seminář dokázal ţáky zaujmout, troufám si říct, ţe některé i motivovat do budoucna. 
Ing. Pavlík umí navázat kontakt s posluchači, v jeho podání se rozhodně nejedná o nezábavný výklad. Pruţně reagoval na 
otázky ţáků, pokud to situace vyţadovala, nedrţel se striktně předem připravených slidů prezentace, ale v rámci daného tématu 
přizpůsobil svůj seminář konkrétním dotazům a zájmům ţáků. Ing. Pavlík působí velmi energicky a je vidět, ţe tomu co říká 
opravdu i sám věří, z jeho vystupování je cítit nadšení pro věc, coţ celý záţitek ze semináře umocňuje. 
Sami ţáci hodnotili seminář pouze kladně, coţ dokládá i skutečnost, ţe byli ochotni zůstat na semináři déle, neţ bylo předem 
plánováno a nespěchali ze školy pryč. 
Za moţnost zaţít tento seminář panu Ing. Pavlíkovi děkujeme. 
Mgr. Barbora Velechovská 
Učitelka, Akademie řemesel Praha, SŠ technická, Praha 4 

ZŠ Domamil 
Lektor Marek Pavlík oslovil a zapůsobil na všechny přítomné ţáky. Jeho seminář byl natolik působivý, ţe s ním ţáci debatovali 
na chodbě ještě hodinu po skončení. O kvalitě a profesionalitě pana Pavlíka svědčí i velmi pozitivní reakce od rodičů. 

Mgr.Radmila Punčochářová, ředitelka ZŠ a MŠ DOMAMIL 

 

Zpětná vazba od účastníků – studentů, ţáků, učitelů a rodičů  
 
„Workshop "Najděte klíč ke svému potenciálu" se určitě hodí každému, kdo se chce ujistit, že je v životě takzvaně na správném  místě, ale i 

tomu, kdo i přes různé pracovní úspěchy nezažívá ono očekávané potěšení z práce. Mrzí mě, že nebylo k dispozici více času, protože téma je 
zajímavé a dalo by se o něm dlouze hovořit. Nicméně mě to inspirovalo k novému zkoumání, protože jsem v sobě odhalila oblast,  na kterou 
bych se v životě měla více zaměřovat“. - Mgr. Olga Strnadová, rodič 

 
"Byla to pro mě zajímavá zkušenost, která mně posunula dál."  - Honza 9. Třída 

 
"Test mi potvrdil, že mám předpoklady pro to, co chci dělat za školu." - A. 9. Třída 

 
"Seminář Najděte klíč ke svému potenciálu mě nalákal již svým názvem, potěšilo mě, že jím prošli jak děti, tak učitelé i rodiče. Přiznám se, že 

mě výklad pana Pavlíka pobavil, jeho osobní příběhy i veselé historky odlehčovaly a zároveň zlidšťovaly jeho jako lektora. Co  se tématu týká, 
tak jsem si potvrdila své již získané vědomosti a zkušenosti a znovu si zopakovala Belbinův test týmových rolí, na kterém je hezky vidět, jak se 
člověk v životě vyvíjí a s věkem se i role trochu mění. Zaujala mě i „zvířecí“ typologie a na závěr samotné individuální doporučení." – Lucie, 

rodič 
 

Absolvovali jsme triádu workshopů, kde se tématu skrytého potenciálu věnoval lektor nejdříve žákům, pak učitelům a nakonec rodičům. U všech 

skupin byl patrný velký zájem o nabízená témata. U žáků bylo krásné sledovat, jak chtějí najít svou vlastní cestu, spokojenost s testem, který 
odhadl jejich týmové role, dotazy na lektora, zda mají předpoklady pro povolání, kterému se chtějí věnovat. Totéž platilo i u rodičů, které hodně 
zaujal test (a jeho interpretace) týmových rolí ve vztahu k povolání, které zastávají. Pro mě, jakožto zástupkyni ředitele, bylo asi nejzajímavější 
rozlišení zvířecích typů lidí a informací jak s nimi pracovat. – Pavla Brožová, zástupkyně ředitelky ZŠ 
 

Přednáška mi přišla velmi přínosná - líbil se mi styl přednesu a taky energie, která do něj byla vložena. Celé téma mi přišlo zajímavé a myslím 
si, že si z toho hodně z nás leccos odneslo. – studentka 4. ročníku SŠ 

 
Na přednášku jsem se těšila, protože mě toto téma velmi zajímá. Bavil mě jak výklad, tak i praktická část. Jsem ráda, že jsem se přednášky 

mohla zúčastnit. Řekla bych, že mi rozhodně něco dala (např. do budoucího povolání, pochopení spolužáků při skupinové práci apod). - 
studentka 4. ročníku SŠ 

 

Přednáška se mi moc líbila, byla zábavná a zajímavá. Donutila mě se nad tímto tématem zamyslet. Myslím, že můžu říci, že jsme si ji jako třída 
hodně užili. Zvlášť jsem ocenila poslední část přednášky a vůbec by mi nevadilo, kdyby byla ještě delší. - studentka 4. ročníku SŠ 
 

Včerejší seminář na téma Najděte klíč ke svému potenciálu byl velmi podařený. Pan Pavlík se studenty komunikoval, seminář vedl zábavnou 
formou a i díky tomu si určitě každý odnesl zajímavé informace. Seminář měl 3 části. Nejdříve nám byly vysvětleny obecné informace o dané 
problematice, potom si studenti formou hry vyzkoušeli, jaký typ osobnosti jsou a na závěr se pan Pavlík věnoval individuálně každému, kdo o to 

stál a vysvětlil mu, jaký typ práce se pro něj hodí a v jakém zaměstnání by naopak neobstál. Studenti byli z přednášky nadšení a myslím si, že 
všem moc pomohla při rozhodování o budoucím životě. – student 4. ročníku Gymnázia Ohradní P4 

Přednáška mě bavila od začátku do konce a dozvěděla jsem se tolik nových informací, které určitě využiji při výběru vysoké školy a následně i 
pracovní pozice – studentka 4. ročníku Gymnázia Kadaň 

 

Přednášející vyprávěl velmi zajímavou formou, rozhodně se nikdo nenudil a všichni se zaujetím poslouchali. V závěru se vrhl na nalezení 
skrytého potenciálu studentů, kdy pomocí testů týmových rolí pomohl objasnit, která pozice a povolání by mohlo být pro daného  jednotlivce 
vhodné. určitě to nejen mě pomohlo. Byli jsme všichni s přednáškou moc spokojení. Bylo to něco úplně nového a velmi zajímavého - studentka 

4. ročníku Gymnázia Kadaň 
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Celá přednáška mě velmi zaujala, přednášející mluvil velice  energicky a myslím si, že si z téhle přednášky musel každý něco vzít. Byla výborná 
- student 4. ročníku Gymnázia Kadaň 

 
Přednáška mě velice bavila, bylo zajímavé se doslechnout, že i známí lidé mají občas problémy a peníze nejsou vše. Není dobré žít ve 
stereotypu, může to uškodit. Jsem opravdu ráda, že jsem se mohla zúčastnit přednášky Marka Pavlíka, v jistém směru mi to otevřelo oči. - 
studentka 4. ročníku Gymnázia Kadaň 

 
Přednáška byla velice zajímavá, jelikož pana Pavlíka očividně jeho práce baví a ví, o čem mluví. - studentka 4. ročníku Gymnázia Kadaň 

 
Škoda, že program nebyl delší. Doufám, že se pan Pavlík ještě někdy vrátí. - studentka 4. ročníku Gymnázia Kadaň 
 

Byl jsem pověřen úkolem sepsat krátké hodnocení Vaší přednášky, týkající se zužitkování talentů a předností v zaměstnání. Za celé 4 roky na 
gymnáziu jediná přednáška takového typu. Byla velmi obohacující a užitečná, jelikož velká část studentů stále neví, jakým směrem se ve svém 

životě vydat. Líbila se mi závěrečná práce s publikem, která využívala naše předešlé výsledky testů a napověděla řadě studentů, jaký obor a 
pozici v budoucím zaměstnání vyhledat. - studentka 4. ročníku Gymnázia Teplice 

 

Moc se mi líbil Váš enthusismus, přednáška tím byla velice příjemná a uteklo moc rycle…Určitě v tom pokračujte, á to cenu, ztracených 

mladých duší je všude dost. Děkuji.- student SUPŠ Praha 3 

 

Přednášku hodnotím velmi kladně. Věřím, že mnoha mým spolužákům a mně samotné zvedla nejen náladu, ale i chuť dělat něco se svým 

potenciálem. Chtěla bych pochválit především Vaše vřelé, upřímné a energické vystupování, které přednášce velice pomáhalo a udrželo mou 
pozornost. Test osobnosti by skvělý a mnoho mých kamarádů včetně mě se v něm našlo. – studentka SUPŠ Praha 3 
 

Celá přednáška mě moc mile překvapila. Nečekala jsem moc, trochu jsem se obávala. Bylo to úplně naopak. Moc se mi líbil Váš projev, 
energický a pozitivní. Myslím, že jste si své publikum v podobě naší třídy získal.  Příjemné bylo i předávání informací s humorem a lehkostí – 
studentka SUPŠ Praha 3 

 

 
Studentka ZŠ Kamenice 

 
 
Reakce žáků 9. třídy ZŠ Domamil: 

 Takový seminář jsme tady ještě neměli. Pan Pavlík by měl na naši školu jezdit častěji.  

 Skvělá přednáška, bylo by dobré ji udělat znovu v listopadu, něž si žáci podají přihlášku na střední školu.  

 Bylo to boží !  

 Pan Pavlík mi pomohl, protože mi jeho test potvrdil, že jsem si vybral správnou střední školu.  

 Super, bavilo mě to a dozvěděla jsem se o sobě něco nového.  

 Perfektní vyučování, řekl nám strašně moc dobrých věcí.  

 Mohl by k nám jezdit pan Pavlík častěji, skvěle se s ním povídá.  

 Ten chlápek fakt umí!  

 Je to borec, říká nám věci tak, jak doopravdy jsou.  

 Tohle jsem ještě neslyšel a úplně mě bavil. 
 



6 / 6 

 

 

 


