Tvůrce
Váš!primární!pro>il!ve!zkratce
Klíč!k!budování!bohatství:!Vytváření)lepšího)produktu
TVŮRCE
Dominantní!frekvence!bohatství

Dynamika!jednání

Dynamika!myšlení

DYNAMO

INTROVERTNÍ / EXTROVERTNÍ

INTUITIVNÍ

Silné& stránky:! Vizionář,! tvůrčí,! optimistický,! schopný! inspirovat! a!

motivovat! druhé,! dokáže! pracovat! na! několika! věcech! zároveň,! rychle!
dosahuje!výsledků,!je!vynikající!v!rozbíhání!projektů.

Slabé& stránky: ! Špatný! smysl! pro! načasování,! netrpělivost,! přeceňuje!
schopnosti!ostatních,!snadno!se!rozptýlí,!neumí!dotahovat!věci!do!konce.

Úspěchy:! Tvůrce! dosahuje! nejlepších! výsledků,! když! může! svobodně!

tvořit!a! má! k! dispozici! tým,! který! se! stará! o! propagaci! a! o! detaily.! Vyniká,!
pokud! se! může! bez! vyrušování! soustředit! na! strategii! z! celkového! úhlu!
pohledu!a!na!tvůrčí!proces!od!počátku!po!konečný!výsledek.

Neúspěchy:! Neúspěch! pramení! ze! snahy! vše! příliš! kontrolovat,! z!

přílišného! spěchu! nebo! z! přílišných!očekávání!kladených!na! druhé.! Tvůrci!
často!hrají! na! vlastní! pěst,! a! proto!mohou! selhávat! v! komunikaci! nebo! mít!
nereálná!očekávání.

Nejlepší& role& v& týmu:! Kreativní! projekty,! tvůrčí! řešení! problémů,!

uvažování!z!celkového!úhlu! pohledu,! tvorba! strategií,!vedení!se!zaměřením!
na! úkoly,! vizuální! učení,! komunikace! prostřednictvím! jednoduchých!
přehledů.

Nejhorší& role& v& týmu:! Dodržování! termínů,! podrobná! analýza,!

věnování!času!všem!členům!týmu,!držení!se!při!zemi,!monitorování!činností,!
učení!se!z!učebnic,!komunikace!se!zaměřením!na!detaily.

Nejlepší&role&v&životě:!Celkový!pohled!na!věci,!tvorba!podnikatelských!

strategií,! brainstorming,! vývoj! produktů,! design,! riskování,! zakládání!
nových!Pirem.

Nejhorší& role& v& životě: ! Péče! o! zákazníky,! rutinní! činnosti,! podrobná!

analýza,!průzkum!trhu,!korektury!textů,!trpělivá! implementace,!dodržování!
termínů.
Tvůrci,!od!kterých!se!můžete!učit:!Thomas!Alva!Edison!(General!Electric),!
Walt! Disney! (Walt! Disney! Company),! Bill! Gates! (Microsoft),! Steve! Jobs!
(Apple/Pixar),! Richard! Branson! (Virgin),! J.! K.! Rowlingová! (knihy! o! Harry!
Potterovi),!Steven!Spielberg!(SGK!DreamWorks).
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Tvůrce
Popis!vašeho!primárního!pro>ilu
V! Dynamice! bohatství! existuje! pro! každého! vždy!jeden! hlavní! ]! primární! proPil,! který! je!
klíčový! pro! budování! vašeho! bohatství,! a! dva! vedlejší! proPily.! Vedlejší! proPily! jsou!
doplňkové! a!slouží!jako!„stabilizační! křídla“,!o!která! se!v!některých!situacích!můžete!opřít.!
Vaše! bohatství,!naplnění!vašeho! životního! potenciálu! a!skutečný!úspěch! v!podnikání!však!
budou! vždy!záviset! na! tom,! kolik!času! a! pozornosti! budete! věnovat! vašemu! primárnímu!
proPilu!a!cestě!s!ním!spojené.!Vaším!primárním!proPilem!bohatství!je!proPil!Tvůrce!a! vašimi!
vedlejšími!proPily!jsou!Mechanik!a!Hvězda.!

Shrnutí
Tvůrcům! jde! nejlépe! ze! všeho! začínat! nové! věci.! Ačkoli! dokážou!
velmi!rychle!vytvořit!chaos,!dokážou!být!také!překvapivě!tvořiví!při!
hledání! cesty! z! chaosu!ven.! Tvůrcům! dávejte!na! starost! vždy! nové!
projekty!–!a!jakmile!svůj!úkol!splní,!převeďte!je!na!další!tvůrčí!práci.
Tvůrci! jednoduše! nedokážou! tvoření! odolat.! Pokračují! v! tvorbě! ještě! dlouho! potom,! co!
vyčerpali! veškeré! zdroje,! Pinance! i! trpělivost! ostatních.! Dokonce! se! dá! říci,! že! dosahují!
největších!kreativních!průlomů!poté,!co!by!to!už!většina!ostatních!lidí!dávno!vzdala.
Než! Walt! Disney! dokončil! svůj! první! animovaný! Pilm,! jeho! distributor! zkrachoval.! Než!
dokončil!svůj!druhý!Pilm,!došly!peníze!i!jemu!samotnému.!A!aby!mohl!v!roce!1927!–!zcela!na!
mizině! –!vytvořit! dnes! světoznámý! Pilm! Parník! Willie! s!myšákem! Mickeym,! napsal! svému!
bratru!Royovi:!„Dej!do!zástavy!všechno,!co!máme,!ať!to!můžeme!udělat!opravdu!pořádně.“
Mnozí! Tvůrci! nejsou! dobrými! vůdci,! protože! jedou! v! rychlejším! tempu! než! zbytek! jejich!
týmu!a!často!se!vrhají!na!další!projekt!dříve,!než!ten!předchozí!začne!vůbec!nést!ovoce.!Svět!
je! také!plný!frustrovaných!Tvůrců,!kteří!nastartovali!nějaký!projekt!a! teď! v!něm! uvízli! při!
jeho!řízení.!Odvedli!skvělou!práci!při!jeho!vytváření,!ale!když!se! nyní!pokoušejí!řídit!druhé,!
je!výsledkem!jen! průměrný!výkon!(přičemž!Tvůrci! často!viní!svůj!tým,! že!s!nimi! nedokáže!
udržet! krok).! Tvůrci! dokážou! nasadit! neuvěřitelné! tempo,! ale! někdy! za! nimi! zůstávají!
rozbouřené! vody.! Mezi! úspěšné!Tvůrce! patří! Thomas!Alva! Edison,! Walt!Disney,!Bill!Gates,!
Steve!Jobs!a!Richard!Branson.

!Nejlepší!na!rozjezd
Ve! čtverci! Dynamiky! bohatství! je! místo! Tvůrců! nahoře,! přímo! ve!
středu! mezi! introvertní! a! extrovertní! dynamikou! jednání.! A!
skutečně! také! existují! dva! druhy! Tvůrců:! Introvertní! Tvůrci! jsou!
vynálezci,! kteří! pracují! na! mnoha! různých! nápadech! nebo!
projektech! najednou.! Extrovertní! Tvůrci! jsou! inovativní,! ale!
cílevědomí! průkopníci,!vytvářející!nejen!pouhé!produkty,!ale!i! nové!
formy!businessu.!
Introvertní! Tvůrci,! jako! například! Thomas!Alva! Edison,! Walt! Disney!a! Bill! Gates,! se! plně!
soustředí!na!tvůrčí!proces!a!provozní! stránku!nechávají!na! jiných.! Extrovertní!Tvůrci!typu!
Richarda! Bransona! vlastní! řadu! podniků,! ale! všechny! je! řídí! někdo!jiný.! Oba! typy!Tvůrců!
jsou! vizionáři! a! motivují! ostatní! svým! elánem! a! inovativností.! Největší! hodnotu! přinášejí!
tehdy,! pokud! mohou! svobodně! tvořit.! Čím! více! zůstávají! ve! svém! tvůrčím! prostoru,! tím!
lepší!jsou!jejich!výtvory!a!tím!větší!hodnotu!přinášejí!svým!týmům.
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Tvůrce
Co!byste!měli!vědět!o!svém!primárním!pro>ilu
Hlava!v!oblacích
Tvůrcům!se!nejlépe!daří!s!hlavou!v!oblacích,!protože!z!výšky!mohou!dobře!sledovat!celkový!
obraz!věci.!Nechávají!se!vést!spíše!intuicí,!než!aby!spoléhali!na!data!z!průzkumů!trhu.!Jejich!
přílišný! optimismus! je! jejich! nejsilnější! stránkou,! pokud! jde! o! jejich! vizi,! ale! zároveň!
největší!slabinou,! pokud!jde! o!odhad! toho,! co!dokážou! druzí.!V!konečném! důsledku!mnozí!
Tvůrci! sice! úspěšně! tvoří,! ale! selhávají! při! realizaci,! protože! si! toho! na! sebe! berou! příliš!
mnoho!a!mají!přehnaná!očekávání!vzhledem!k!ostatním.
Tvůrci! jsou! vynikající! při! rozjíždění! projektů,! ale! často! mizerní! při! jejich! dotahování! do!
konce.! Vzhledem! ke! své! tendenci! se! neustále! zabývat! dalšími! skvělými! příležitostmi!
přepínají! mnozí! Tvůrci! své! síly.! Dokážou! přijít! se! skvělým! nápadem,! který! jim! přinese!
úspěch,! ale! opustí! jej! dříve,! než! se! jim! ho! podaří! zcela! uskutečnit,! aby! šli! zase! za! něčím!
„mnohem! úžasnějším“.! V! důsledku! toho! je! na! světě! mnoho! Tvůrců! s! napůl! dokončenými!
projekty!a!dalším!„zaručeným!trhákem“!hned!za!dveřmi.
Tvůrci,! kterým! se! podařilo! prorazit,! si! dokázali! vybudovat! strukturu! se! skvělými!
realizačními!týmy!a!partnery,!což!jim! umožňuje!zůstávat!každodenně!v!kreativním!režimu.!
Jsou! si! vědomi,! co! je! hodnotou,! kterou! přinášejí,! a! toto! vědomí! se! jasně! projevuje! jejich!
jměním,! patenty! a! obchodními! značkami.! Zároveň! jsou! však! velkorysí! při! dělení! koláče,!
protože!vědí,!že!potenciál!svých!výtvorů!mohli!plně!realizovat!pouze!díky!úsilí!ostatních.
Kdy!jsou!Tvůrci!nejlepšími!vůdci
Neočekávejte,!že!Tvůrci!budou!vynikat!při!práci!s!lidmi!nebo!jako!datoví!
analytici.!Mají]li!Tvůrci!vést!druhé,!činí!tak!nejlépe!tím,!že! vytyčují!vizi!a!
nastavují!vysokou!laťku,!jichž!je!třeba!dosáhnout,!a!že!se!při!dosahování!
svých! cílů! soustředí! na! plnění! úkolů.! Aby! mohli! setrvat! ve! svém!
přirozeném! proudu! a! vyvarovali! se! jinak! nevyhnutelných! konPliktů,!
potřebují! Tvůrci! výborného! komunikátora,! který! povede! jejich! tým,! a!
výborného!analytika,!který!se!jim!bude!starat!o!čísla.!V!opačném!případě!
budou!trpět!jak!zaměstnanci,!tak!zisk.
Kdy!Tvůrci!komunikují!nejlépe
Tvůrci!jsou!přirozeně! kreativní,! takže! mají! živou!představivost.!Protože!
však!dokážou! udržet!pozornost!jen! krátkou! dobu,! komunikujte! s! nimi!
vždy!stručně!a!důrazně.!Tvůrci!se!také!často!domnívají,!že!o!tom!či!onom!
„už! přece! mluvili“,! i! když! tomu! tak! ve! skutečnosti! není! –! bylo! to! jen!
v! jejich! představě.! Tvůrci! komunikují! nejlépe,! když! mohou! sdílet! svůj!
globální!pohled!na!věc!a!mají!možnost!se!vyjadřovat!vizuálně.
Jak!se!Tvůrci!dostávají!do!svého!přirozeného!proudu
Tvůrci! vynikají! při! rozjíždění! projektů,! ale! často! selhávají! při! jejich!
dotahování! do! konce.! Aby! se! dostali! do! svého! přirozeného! proudu,!
potřebují!mít!možnost!soustředit!se!na!tvorbu!a!obklopit!se!týmem!nebo!
partnery,!kteří!za!ně!projekty!zrealizují!lépe,!než!by!to!dokázali!oni!sami.!
Tímto! způsobem! vytvářejí! mnohem! větší! přínos! pro! všechny!
zúčastněné.!
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Tvůrce
!

Případová!studie

Walt!Disney

„Myš,'která'řvala'jako'lev“
Lidé! s! pro>ilem! Tvůrce! záhy! zjišťují,! že! jejich! největší! hodnota! spočívá! v! jejich!
výtvorech! –! a! že! je! naprosto! zásadní,! aby! tyto! výtvory! také! vlastnili.! Walt! Disney!
dostal!v!tomto!ohledu!tvrdou!lekci! už!ve!svých!dvaadvaceti!letech,!když! se!podpisem!
distribuční! smlouvy! se! společností! Universal! Studios! vzdal! práv! na! své! oceňované!
animované!dílo!Králík!Oswald.
Když!proto!o! sedm! let!později,! v!roce! 1930,! podepisoval! Disney! se! společností! Columbia!
Pictures! distribuční! smlouvu! ve! výši! sedmi! tisíc! dolarů! za! snímek! s! postavičkou! myšáka!
Mickeyho,! kterou! vytvořil! poté,!co!přišel! o!Oswalda,! souhlasil! s!dělením!zisku,!ale! trval!na!
tom,!že!autorská!práva!na!myšáka!mu!zůstanou.!V!roce!1948!pak!řekl:!„Myšák!Mickey!je!pro!
mě! symbolem! nezávislosti.! Tenhle! mrňous! zrozený! z! nouze! nás! zbavil! existenčních!
starostí.”
Jakmile! má! Tvůrce! ve! svém! portfoliu! obchodovatelný! výtvor,! jeho! cesta! k! budování!
bohatství!vede!skrze!využití!pákového!efektu,!aplikovaného!na!tento!produkt.!Ačkoli!Disney!
sám!sebe!prezentoval!jako! animátora,! ve! chvíli,! kdy!vytvořil!postavičku! myšáka! Mickeyho,!
z! ní! začal! těžit! mnoha! různými!
způsoby.! Ještě! v!témže! roce! (1930)!
vydal! Knihu! Myšáka! Mickeyho,!
které! se! prodalo! téměř! sto! tisíc!
výtisků.! Se! společností! King!
Features! podepsal! smlouvu! na!
vytvoření! komiksu! s! Mickeym.!
Najal! si! také! agenta! Kaye! Kamena,!
j e n ž! u z a v ř e l! s! m l é k a ř s k o u!
společností!National!Dairy!Products!
Company! licenční! smlouvu! na!
výrobu! zmrzlin!s!Mickeym,! kterých!
se! během! prvního! měsíce! prodalo!
deset!milionů.
Do! roka! vydělal! Disney! jen! na!
reklamách! s! Mickeym! tři! sta! tisíc! dolarů,! což! byla! v! roce! 1931! neuvěřitelná! částka! –! tím!
spíš,!že!stvoření!této!postavičky!nestálo!Disneyho!víc!než!zapojit!svou!fantazii.
Pro!všechny!Tvůrce! platí,! že!potřeba! neustále! tvořit!pro!ně! není!pouze! jejich!přirozeností,!
ale! také! způsobem,! jak!rozvíjet!své! podnikání.! V! průběhu!třicátých! let! Disney!začal! spolu!
s! týmem! talentovaných! animátorů! vytvářet! celou! řadu! dalších! disneyovských! postaviček.!
V!roce!1937!jeho!tým!vytvořil!první!celovečerní!animovaný!Pilm,!nazvaný!Sněhurka!a!sedm!
trpaslíků,!který!měl!na!tu!dobu!naprosto!neslýchaný!rozpočet!–!nakonec!se!vyšplhal!na!více!
než!jeden!milion!dolarů.!Jakmile!se! ovšem!Pilm!dostal!do!kin,!vydělal!8,5!milionu!dolarů.!Do!
dnešního! dne! se! Pilm! se! dočkal! osmi! vydání,! byl! distribuován! do! čtyřiceti! šesti! zemí! a!
vydělal!dalších!sto!milionů!dolarů.
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V!následujících! letech!zůstával!Disney!se! svými! inovacemi!i!nadále! o!krok!napřed.!Vzal!sto!
tisíc! dolarů! ze! svých! zisků! a! spolu! s! týmem! animátorů! soustředil! své! tvůrčí! úsilí! na!
vybudování!dvacetihektarového!studia!v!Burbanku!v!Kalifornii.!Nové! studio,! jemuž!Disney!
říkal!„dům,!který!postavila! Sněhurka“,! začalo!chrlit!nákladné! animované!snímky.!Navenek!
se! tedy! Disney! jevil!jako! úspěšný! podnikatel,! ale! jelikož! neustále! utrácel! veškeré! výnosy,!
mělo!studio!v! roce! 1940! čtyři! a! půl! milionu! dolarů! dluhů.! Tento! Pinanční! tlak!se! dočasně!
snížil!po!vstupu!společnosti!na!burzu,!nicméně!i!v!roce!1953!–!třicet!let!od!chvíle,!kdy!Walt!
Disney!přišel!do!Hollywoodu!–!měla!jeho!společnost!problémy!s!penězi.
Podobně! jako!v!případě! ostatních!úspěšných!Tvůrců!se! úspěch!dostavil,!když!se! Disneyho!
společnost!vydala! novým! směrem! a! zaměřila! se! na! aplikaci! pákového! efektu! na! stávající!
výtvory.! V! roce! 1954! Disney! podepsal! dlouhodobý! kontrakt! se! televizní! stanicí! ABC,! na!
které! měl! vlastní! kanál! „Disneyland“.! V! průběhu! první! sezóny! dosáhla! sledovanost!třiceti!
milionů! diváků,! díky! čemuž! prudce! vzrostl! také! prodej! dalších! Disneyho! produktů! a!
Pinanční! situace! společnosti! se! konečně! obrátila! tím! správným! směrem.! V! polovině!
padesátých!let!se!denně!prodalo!25!000!plastových!uší!myšáka!Mickeyho.
Navzdory!tomu,!že!veřejně!obchodovaná!společnost!Disney!Studios!přinášela!solidní!zisky,!
Waltu! Disneymu! to! nestačilo.! Poté,! co! se! neúspěšně! pokusil! přesvědčit! správní! radu! své!
společnosti,!aby!Pinancovala!vybudování!zábavního!parku!založeného!na!jeho!postavičkách,!
vložil! Walt! Disney! své! celoživotní! úspory! do! nové! společnosti! Walt! Disney,! Inc.,! a!
v!kalifornském!Anaheimu!postavil!Disneyland!sám.

Disneyland,! otevřený!v! roce! 1955,! se! sentimentálně!vracel! ke! dvěma! Disneyho!výtvorům,!
které! mu!přinesly!úspěch:!k!myšáku!Mickeymu!a! ke! Sněhurčině! zámku.!Vybudování!parku,!
podobně!jako!Disneyho!ostatní!projekty,!opět!výrazně!překročilo!rozpočet!–!stálo!sedmnáct!
milionů!dolarů!místo!původně! plánovaných!pěti.!Ale!stejně!jako!předtím,!i!v!tomto!případě!
překonal! zájem! trhu! očekávání! odborníků! a! během! prvního! týdne! Disneyland! navštívilo!
170! 000! lidí.! Dnes,! sedmdesát!pět!let! po! narození! myšáka! Mickeyho,! má! společnost!Walt!
Disney!Company!hodnotu!padesát!miliard!dolarů.
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Tvůrce
Vaše!strategie!vytváření!bohatství
Abyste!pochopili!skutečnou!sílu!této!šestibodové! strategie,!pokuste!se!představit!budování!
bohatství!jako!budování!hory!s!následným! hloubením! koryta! řeky.!Jakmile! máte! základnu!
bohatství!hotovou!a!začnete!investovat!do!udržení! kontaktu!se!svým!přirozeným!proudem!
tím,! že! budete! maximálně! využívat!svůj!moment!vytváření! bohatství,! začíná! vznikat!řeka.!
Dále! je! klíčové,! abyste! předtím,! než! začnete! využívat! pákového! efektu,! byli! vlastníky!
hodnoty,! kterou! vytváříte.! Neméně! klíčovým! bodem! je! zajištění! toku! peněz! –!to!je! Pinální!
krok,!na!nějž!se!často!zapomíná!

1. Budování!základny!bohatství
Pokud!Tvůrci!využívají!svou!tvořivost,!dokážou!být!neuvěřitelně!produktivní.!Mívají!však!
bohužel!tendenci! se!této! oblasti!málo!věnovat.! Vaší! největší!prioritou!jako! Tvůrců!musí!
být! vybudování! týmu,! který! podpoří! a! uskuteční! ty! správné! nápady! a! plány.! Úspěšní!
Tvůrci! mají! po! ruce! řadu! investorů! a! podporovatelů,! které! mohou! požádat,! aby!
Pinancovali! a! podpořili! jejich! nové! projekty.! Mají! k! dispozici! také! vlastní!
brainstormingové! týmy,! jež! často! přijdou! s! mnohem! lepšími! nápady,! než! na! jaké! by!
Tvůrce!přišel!sám.

2. Moment!vytváření!bohatství
Tvůrci! musí! maximalizovat! čas! věnovaný! vymýšlení! a! vytváření! nových! produktů! a!
strategií.! Ano,! potřebují!dělat! přesně! to,! co! je!nejvíce! baví.! Přitom! je! zásadní,! abyste! si!
vybrali!takovou!oblast!trhu,!která!je!vaší!srdeční!záležitostí!–!o!níž!si!dokážete!představit,!
že!v!ní!zůstanete!a!budete!dál!přitahovat!motýly,!i!když!už!nepůjde!o!peníze.

3. Vytváření!hodnoty
Obchodní! hodnota! a! jedinečnost! produktu! jsou! dvě! naprosto! odlišné! věci.! Obchodní!
hodnota! je! to,! co! druhým! umožňuje! rentabilně! zužitkovat! Tvůrcovy! produkty! a!
dosáhnout! jejich!prostřednictvím!pákového! efektu.!To!samo! o!sobě!násobí!návratnost!a!
zisk.!Úspěšní!Tvůrci!si!nalézají!své!místo!na!trhu,! které!mohou!ovládnout,! tak,!že! zužují!
svůj! záběr! –! nemůžete! uvařit! všechnu!vodu! v! oceánu.! Vše! ostatní! je! druhořadé:!chod!
Pirmy,!systémy!–!to!vše!může!udělat!někdo!jiný!–!a!udělá!to!lépe.

4. Vlastnění!hodnoty
Než! začnete! aplikovat! pákový! efekt,! potřebujete! mít! vlastnická! práva! na! všechny!
produkty,! které! jste! vy! a! váš! tým! vytvořili.! Musíte!zajistit,! že! jste! majiteli! jedinečnosti!
toho,!co!vytváříte,!protože!jinak!bude!veškerý!vygenerovaný!tok!peněz!velmi!krátkodobý.!

5. Pákový!efekt
Pákového!efektu!dosáhnete!znásobením!svého!dosahu!prostřednictvím!distribučních!sítí!
a! masové! výroby! a! rozšířením! povědomí! o! vaší! značce! prostřednictvím! marketingu!a!
navázání!partnerství.

6. Zajištění!toku!peněz
Svět!je!plný!Tvůrců,!kteří!se!této! strategie!nedrželi,!a!tak!je!jejich!bohatství!minulo! a!oni!
se!teď!točí!ve!víru!mimo!svůj!přirozený!proud.!Tok!peněz!přichází!z!poplatků!za!užívání!
patentů,! z! licenčních! poplatků!nebo! často! přímo! z! vašeho! podnikání:! ze! zisku!nebo! z!
prodeje!podílu!ve!společnosti.
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