
 

Uchopte svůj (SMART) cíl! 

Jméno:  Datum:  

Sem napište svůj SMART cíl. 
Popis SMART cílů najdete na konci dokumentu. 

 

Motivace 

Proč stojím o tento cíl? 
Jaké jsou „výstupy“, které hledám? 
 

 

Co mi to přinese, když cíle 
dosáhnu?  
Napište všechny přínosy. 

 

Jaký bude ten největší přínos?   

Jaký vznikne problém, pokud cíle 
nedosáhnu?   

V jakých jiných oblastech mi ještě 
pomůže to, když cíle dosáhnu?   

Překážky (známé také jako druhotný zisk) 

Jaké mi to přinese výhodu, pokud 
nebudu muset cíle dosáhnout?  

Jaké mohou být překážky na mé 
cestě k úspěchu?  
Je ZÁSADNÍ, abyste v této kolonce 
měli nějaké odpovědi 

 

Úroveň dosažení cíle 
Jaké jsou pro mě jednotlivé úrovně dosažení mého cíle? Mohou se lišit např. časem, kvalitou, 

množstvím, …  

 



 

Minimum  

Plánovaný výsledek  

Výjimečný úspěch  

V čem budete muset být jiní? 
Hodnotný cíl často vyžaduje, abychom se na věci dívali jinak nebo je jinak dělali. 

Abych tohoto cíle dosáhl, začnu...  

Abych tohoto cíle dosáhl, 
přestanu...  

Abych tohoto cíle dosáhl, budu 
muset být někdo, kdo...  

Krok kupředu 
Např. věci, lidé, osobní vlastnosti, informace, znalosti, dovednosti, finance atd. 

Jaké mám dostupné prostředky?  

Jaké prostředky potřebuji?  

 
 
 
 
 
 
 

Jednat 
Tyto věci by měly být snadno dosažitelné, abyste z jejich plnění měli dobrý pocit. 

 



 

Jaké 3 kroky, které mě 
posunou blíž k cíli udělám v 
příštím týdnu? 

1  

2  

3  

Jaké 3 kroky, které mě 
posunou blíž k cíli udělám v 
příštím měsíci? 

1  
Do kdy? 

2  
Do kdy? 

3  
Do kdy? 

 
  

 



 

 

SKVĚLÉ cíle jsou: 
a) Zaměřené na výsledek. Když chápete PROČ (a vaše proč je dobré a nadšené), máte z 90 % 

splněno! 
b) V souladu s vašimi hodnotami. Čím víc je cíl v souladu s vašimi vnitřními hodnotami – tím 

SNAZŠÍ ho bude dosáhnout. Pozn.: Můžete dosáhnout i cílů v rozporu s vašimi hodnotami, 
ale bývá to těžší a méně uspokojivé. 

c) Formulované pozitivně.  
d) SMART: 

○ Specifické (takže přesně víte, čeho se snažíte dosáhnout) 

○ Měřitelné (takže přesně víte, kdy jste toho dosáhli!) 

○ Ambiciózní (takže s nimi můžete něco UDĚLAT!) 

○ Realistické (takže JSOU splnitelné) a  

○ Termínované (mají termín splnění) 

 
 

Popište, jak bude vypadat jeden den vašeho života poté, co cíle dosáhnete. 
Představte si, že se probudíte, popište, jak se cítíte. 

Co vidíte? Co slyšíte? Co fyzicky cítíte? 
Kdo jste? Kde jste? 

Co je pro vás teď důležité? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vždy mějte na mysli, že cíle vás mají inspirovat a ne mučit! 

 


