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POSTUP NA VYPLNENIE KOLESA:   
1. Vyberte 8 oblastí vo svojom živote, na ktoré sa chcete zamerať 
Začnite brainstormingom a vyberte si 8 rôznych oblastí, na ktorých záleží vo vašom živote. Tieto 
oblasti môžu byť založené na: 
a) rolách, ktoré zastávate vo vašej pravidelnej rutine 
b) oblastiach života, ktoré považujete za dôležité 
c) vašich (nových) prioritách v živote 
2. Pomenujte jednotlivé oblasti 
Len čo si vyberiete svoje konkrétne oblasti, je čas si ich zapísať do vonkajšej časti svojho kolesa. 
3. Určite svoju úroveň spokojnosti pre každú oblasť a poznačte si ju na svojom 
kolese. 
Stred kolesa je 0 (veľmi nespokojný) a vonkajší okraj 10 (úplne spokojný). Pamätajte, že 
najnižšia hodnota je 1. 
4. Vyfarbite ich 
Vyfarbite pole zodpovedajúce číslu, ktoré ste vybrali pre určitú oblasť, alebo nakreslite 
čiaru. Skontrolujte, či váš život vyzerá vyvážene alebo nie? 
5. Reflexia 
Vaše kolo je dokončené, akonáhle pridelíte skóre spokojnosti všetkým kategóriám, na ktorých 
vám záleží. Výsledná pavučina by mohla mať v niektorých kategóriách prekvapivo vysoké (alebo 
nízke) hodnoty. 
Skóre od 8 do 10: 
v tejto kategórii ste mimoriadne spokojní. Zaistite, aby to bolo zachované, ale vždy je čo 
zlepšovať. 
Skóre od 5 do 7: 
s touto kategóriou ste viac-menej spokojní; určite však existuje priestor na zlepšenie a 
príležitosť na ďalší rozvoj. 
Skóre od 1 do 4:  
v tejto konkrétnej oblasti nie ste vôbec spokojní. Tu určite musíte nájsť spôsoby na zlepšenie ich 
plnenia. 
6. Aký je váš cieľ? 
Po zakreslení vašej pavučiny musíte myslieť na úroveň, ktorú chcete dosiahnuť v každej 
kategórii a považovať to za ideálnu úroveň. Toto ideálne skóre si taktiež zakreslite do svojho 
kolesa. Budete tak mať prehľad kde ste a kde chcete byť. A po nejakom čase si budete môcť 
skontrolovať váš progres. 
7. Konajte 
Stanovenie cieľa pre každú kategóriu znamená naplánovanie konkrétnych krokov, ako danú 
kategóriu vylepšiť. 
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Skúmaná oblasť: 
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