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Jako multipotenciálka vím, jak náročné je mít ve věcech pořádek, vyznat
se v nich a dokončovat je. Sama jsem si potřebovala zorganizovat
spoustu věcí a věčné poznámky v telefonu, na lístečkách, v sešitech nebo
v hlavě jsem prostě nedokázala uhlídat. To je důvod, proč jsem vytvořila
tyto pracovní listy, které mi dovolují mít vše po hromadě na jednom
místě. Pomáhají mi neztrácet se v poznámkách a úkolech, které musím
plnit.

Přeji si, aby tyto stránky pomohly i vám a sloužily tak nejlépe, jak to jen
jde. Všechny listy si můžete tisknout dle potřeby. Pusťte se do toho!

Jsem multipotenciál a věčný
seberozvíječ. Svítím na cestu dalším
ženám multipotenciálkám, které jsou
odhodlány využít své všestranné dary
ke spokojenějšímu životu nebo stále
hledají svůj směr a neví, jak prolnout
všechny své zájmy a konečně najít své
životního poslání, kterým obohatí sebe
i okolní svět. Dejte sebe a svou duši
na první místo a začnou se dít divy.

ÚVOD

Tento produkt je mým autorským dílem. Jakékoliv šíření nebo
poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je porušením
autorského zákona, které může být stíháno. V případě, že byste se o
tento eBook rády podělily s někým dalším, odkažte ho prosím na stránky
www.andreajezkova.cz. Děkuji moc za pochopení a respektování tohoto
sdělení. Tak a máme to za sebou.

JEDNO POTŘEBNÉ PROHLÁŠENÍ
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PRACOVNÍ LISTY - 1. ČÁST
 

ČASOVÝ CHECKLIST

Organizér pracovních povinností

Roční plánovač úkolů 

Roční plánovač snů a cílů

Volný list pro vaše vlastní potřeby

Týdenní plánovač

Organizér pro osobní oblast

To do list
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Jaké pracovní povinnosti musím 
na 100% dokončit?

Pokud nedokončím nějaký úkol včas, tak...

Úkoly: Termín: Hotovo:

Poznámky:
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LEDEN BŘEZEN DUBEN

KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN

ZÁŘÍ ŘÍJEN

ÚNOR

LISTOPAD PROSINEC

Pravidelné úkoly pro rok .................
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LEDEN BŘEZEN DUBEN

KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN

ZÁŘÍ ŘÍJEN

ÚNOR

LISTOPAD PROSINEC

Co si chci splnit v roce ............... a do kdy:
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LEDEN BŘEZEN DUBEN

KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN

ZÁŘÍ ŘÍJEN

ÚNOR

LISTOPAD PROSINEC

............................................................................................................
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SOBOTA
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Týdenní plán
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NEDĚLE

SOBOTA

od:                       do:

Splněno:

PO:   Ano   Ne

ÚT:   Ano   Ne

ST:    Ano   Ne

ČT:   Ano   Ne

PÁ:   Ano   Ne

SO:   Ano   Ne

NE:   Ano   Ne

Priority pro 
tento týden:
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Prostor pro rychlé
nápady, myšlenky,

poznámky..
To do list
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PRACOVNÍ LISTY - 2. ČÁST
 

CHECKLIST ZÁJMŮ

Přehled minulých zájmů

Přehled aktuálních zájmů

Přehled vašich nejoblíbenějších zájmů 

Společné vlastnosti vašich zájmů

Bucket list

Organizér pro osobní oblast

Volný list pro vaše vlastní potřeby
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Přehled mých zájmů, 
které mě bavily v minulosti:

Na volné řádky si napište všechny zájmy/koníčky, které vás v minulosti
bavily. Do čtverečků vedle nich si vždy napište číslo od 1 do 10 podle
toho, jak moc vás daný koníček bavil. Číslo 10 je nejvyšší, tedy daný
koníček vás bavil nejvíce, číslo 1 znamená, že vás bavil nejméně oproti
ostatním zájmům.
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Přehled mých zájmů, 
které mě baví teď:

Do volných řádků si napište všechny zájmy/koníčky, které vás baví
právě teď. Do čtverečků vedle nich si vždy napište číslo od 1 do 10
podle toho, jak moc vás daný koníček baví. Číslo 10 je nejvyšší, tedy
daný koníček vás baví nejvíce, číslo 1 znamená, že vás baví nejméně
oproti ostatním zájmům.
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Přehled mých nejoblíbenějších 
zájmů/koníčků za celý můj život:

Zde si napište všechny své zájmy/koníčky od těch nejoblíbenějších po ty
nejméně oblíbené, a to podle svých předchozích pracovních listů, kde
jste si psaly čísla od 1 do 10. Získáte tak přehled zájmů, které vás bavily
nejvíce, a které nejméně. 

Úkol pokračuje na další straně.

8

            aj@andreajezkova.cz          www.andreajezkova.cz                                                                  12

https://andreajezkova.cz/


Přehled mých nejoblíbenějších 
zájmů a jejich společných vlastností:

Na předchozí straně jste si zapsaly zájmy dle oblíbenosti od čísla 10 až
po číslo 1. Zde si napište všechny vlastnosti, které tyto zájmy mají
společné (např. tvoření, kreativita, pečlivost atd.), můžete tak objevit tzv.
průsečík těchto zájmů. Tento přehled se stane ukazatelem toho, co byste
mohly hledat ve svém životě či práci, aby vás dané činnosti naplňovaly. 

8
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Bucket list
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Přehled všeho, co chci stihnout udělat, než zemřu:

(Tento list doporučuji vytisknout vícekrát.)

https://andreajezkova.cz/


Co musím na 100% dokončit 
v rámci svých osobních zájmů?

Pokud nedokončím nějaký úkol včas, tak...

Úkoly: Termín: Hotovo:

Poznámky:
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....................................................................................................................

Pokud nedokončím nějaký úkol včas, tak...

Úkoly: Termín: Hotovo:

Poznámky:
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PODĚKOVÁNÍ A KONTAKTY
Ráda bych vám poděkovala za váš čas a zájem o tyto pracovní listy. Mým
přáním je, aby vám byly vodítkem na cestě organizováním vašich cílů a plánů.
Děkuji a vážím si toho.

Budu moc ráda, pokud mi napíšete, jak vám tyto pracovní listy pomohly a
zda jste si díky nim cokoliv uvědomily a ukázaly vám nějaký nový směr. 

Sledujte můj web www.andreajezkova.cz a čerpejte inspiraci pro váš
multipotenciální život. Budu pro vás dál psát, tvořit a hlavně vám
pomáhat najít ten svůj vlastní směr v životě. Setkávat se můžeme i na FB
nebo na Instagramu, kde mě najdete pod názvem ,,Znám svůj směr".

Pokud vás trápí i jiné multipotenciální starosti, mám pro vás připraven
eBook ,,Průvodce pro multipotenciálky", který vám může dát spousty
odpovědí na vaše otázky. Více o tomto eBooku najdete TADY. Přeji vám
hlavně zdraví a spoustu splněných snů.

Stránka FB

Skupina FB

Instagram

E-mail: aj@andreajezkova.cz
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