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1. ÚVOD
Komunikační a jiné „měkké“ dovednosti
Měkké dovednosti – soft skills
- obecné dovednosti, které jsou hůře měřitelné a jejichž změna vyžaduje delší dobu. Patří
mezi ně schopnost komunikace, empatie, asertivity, týmové spolupráce, kreativity a další kompetence provázané s osobností člověka. Na tyto dovednosti začínají zaměstnavatelé a personalisté klást stále větší důraz. Soft skills je velice dobře možné rozvíjet v rámci teambuildingu nebo
jiných forem zážitkového vzdělávání.
Co jsou to „měkké dovednosti“?
- je třeba si uvědomit, že dnes už k úspěchu nepotřebujeme pouze odborné znalosti, ale je
nutné mít i vědomosti, které patří do oblasti emocí a komunikace. Tyto vědomosti jsou obzvlášť
důležité pro všechny, kteří pracují s lidmi, hlavně pro vedoucí pracovníky. Mezi základní měkké dovednosti (soft skills) řadíme komunikační dovednosti, sebereflexi, sebevědomí, schopnost
vcítit se, analytické myšlení, důvěryhodnost, disciplína, zvídavost, schopnost prosadit se, schopnost zvládat konflikty, schopnost přijímat kritiku a objektivně kritizovat a v neposlední řadě
schopnost týmové spolupráce. Všechny tyto dovednosti využijeme při kontaktu s jinými lidmi,
ale pomohou nám zamyslet se i nad sebou samým, vidět se objektivně a s těmito informacemi
o sobě dále pracovat a zlepšovat se.
Proč jsou měkké dovednosti (soft skills) důležité?
- na mnoho pracovních pozic jsou dnes vyžadovány schopnosti v měkkých dovednostech. To, do jaké míry je budete potřebovat, záleží na charakteru zaměstnání. Čím více budete
pracovat s lidmi (ať už s kolegy či klienty), tím lépe by měly být tyto dovednosti u vás rozvinuté. Budete-li zvládat sami sebe a budete-li úspěšně komunikovat s druhými, bude se vám dařit
v práci i v osobním životě.
Jak rozvíjet měkké dovednosti?
- do jisté míry se dají měkké dovednosti trénovat a rozvíjet. Také existuje řada kurzů a seminářů zaměřující se na tuto problematiku. Stačí, když se na tuto oblast zaměříte, a budete se
chtít zlepšit. Na trhu je i mnoho knih, které vám poradí. Ano, je sice pravda, že uzavřený člověk
nikdy nebude komunikovat tak jako extrovert atd., ale jistě může udělat posun ve svých schopnostech a o to především jde. Překročit své vlastní hranice a posunout se trochu dál.
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Poznámky:
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2. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
Komunikace – pochází z latinského slova communicare (spolupodíleti se s někým na něčem, míti podíl na něčem společném – nyní se užívá ve významu spojení – ať již ve smyslu přemísťování lidí a materiálu, tak také zpráv a informací)

PRVKY KOMUNIKAČNÍHO PROCESU
Vznik
sdělení

Zakódování
sdělení

ZPRÁVA

Dekódování
sdělení

(Sdělení)

JÁ

(zdroj)
Volba
komunikace
(prostředek)

Parametry zdroje
• přijatelnost
• důvěryhodnost
• pravdivost

Formování
zpětné vazby

PŘÍJEMCE
(partner)

Obsah sdělení

• logický sled argumentů a závěr
• racionální a emocionální argumenty
• humor

Šum
Zpětná vazba

Odpověď

KOMUNIKAČNÍ PROCES

Pacing
vyladění

Stavění mostů
mezi
srdci
Leading
vedení

Raport
sdělení
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Komunikační proces
Vždy minimálně jeden člověk jako „vysílač“, druhý jako „přijímač“ a vliv má také prostředí, kterým se informace šíří.
Nedílnou součástí je také to, co se děje v nitru lidí, kteří komunikují – jde v podstatě o komunikaci mezi některými částmi našeho já, které si spolu také vyměňují určité podněty a mohou se přitom chovat značně samostatně – naše nevědomí žije dosti svébytný život (skrývá letité
zkušenosti našich lidských a zvířecích předků), který je nezávislý na našem vědomí. Vědomí
a nevědomí se mohou kdykoliv při komunikaci rozdvojit a hovořit každé vlastním jazykem –
komunikační proces se tak komplikuje.
Při běžné komunikaci informace proudí minimálně třemi cestami, kdy každá se specializuje na trochu jiný druh sdělení:
1) prostřednictvím volby slov – ta se týkají především rozumu a jsou dobrým prostředkem racionální argumentace
2) způsobem, jak jsou tato slova vyslovována – hlas vypovídá o citech, výstižně ukazuje
emocionalitu sdělení
3) výrazem obličeje, pohyby trupu a končetin – vypovídáme o hodnotách, které se za sdělením ukrývají
4) to vše je integrováno v činech, které patří k nejpůsobivějším zdrojům informací
Lidé zpravidla odhadují, že nejdůležitějším kanálem z hlediska důležitosti pro pochopení
je kanál verbální – tedy volba slov – ale zrak je mnohem účinnější zdroj informací než sluch –
má větší dosah, lepší rozlišovací schopnost a mohutnější spojení s mozkem – zrak se na příjmu
informací podílí 80%, sluch 10% a ostatní smysly také 10%.

Klíčové schopnosti, jako základ úspěšné komunikace
1) Rozumět sobě – harmonie vlastního sdělení – když komunikační kanály vysílají významově stejné signály. Dokážeme-li svůj vnitřní stav poznat a pojmenovat, můžeme jej přijmout a vyjádřit.
2) Mluvit pravdu – když říkám to, co si skutečně myslím a to, co cítím, nemusím se obávat
rozporů ve svých sděleních.
3) Rozumět ostatním – schopnost empatie – když diskutujeme, děláme v každé okamžiku
jednu ze dvou věcí: buď mluvíme, nebo se mluvit chystáme – na naslouchání a pochopení druhých již nezbývá čas – tím si nejen uzavíráme cestu k druhým lidem, ale také se připravujeme
o důležité informace.
4) Respektovat ostatní – empatie nemusí být jen technikou, pokud se spojí s upřímností, stává se spíše rysem celkového přístupu k lidem a světu – akceptace jiného pohledu neznamená souhlas s člověkem, kterému rozumíme, ani přijetí jeho odlišného pohledu za svůj,
znamená pouze respekt k existenci rozdílů a uznání jejich legitimity.

10

Druhy komunikace:
• verbální (slovní) – (jazykové projevy – důležitý je obsah sdělení, tempo, tóny
řeči, srozumitelnost, atd.)
• neverbální – tzv. „mluva těla“ (mimika, gestikulace, chování)
• jednocestná – monolog
• dialog – symetrický (oba účastníci hovoří navzájem), asymetrický (jeden účastník hovoří k druhému)
• vertikální – komunikace nadřazeného a podřazeného (např. rodiče a děti, šéf
a zaměstnanec)
• horizontální – komunikace ve stejné rovině (např. kamarádi)
• řetězová (šíření nějaké zprávy, při hře „Tichá pošta“, atd.)
• ohnisková (přednášející, šíření zprávy z jednoho místa)
• kruhová (debata ve skupině, kroužku)
• formální – jen 1 téma, které je důležité a aktuální
• neformální – zahrnuty city a emoce, možnost jiných témat

Neverbální komunikace
Haptika

Proxemika

Mimika

Pantomimika

Gestika

Paralingvistika

Interpersonální komunikace:
interpersonální komunikace je proces probíhající v různých, navzájem se překrývajících
kanálech

Kanály:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

auditivní – vokální tj. verbální a paralingvální komunikace
vizuální - tváře, pohledy, pohyby, distance, proxemika
hmatový – taktilní
čichový – olefaktorní
teplotní – termální
chuťový – gustatorní
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Komunikační dovednosti:
Pod pojmem komunikační dovednosti se obecně chápe schopnost efektivně komunikovat s druhými lidmi s ohledem na dosažení předem vytyčeného a požadovaného cíle. Pokud se
na tento pojem podíváme z užšího hlediska, mohli bychom ho zkoumat z několika částí, jako
jsou například:
• komunikační techniky a pozice, které zastáváme,
• umění naslouchat druhým,
• přesvědčování,
• argumentace a jiné.
Komplexně se tyto schopnosti rozdělují na neverbální a verbální komunikaci:

Verbální komunikace
Nedirektivní přístup
Vytváření prvního dojmu
Aktivní naslouchání
Navazování kontaktu
Asertivita
Dotazování
Asertivní techniky

Neverbální komunikace
Při komunikaci s druhou osobou si především všímáme jejího zevnějšku a jejích neverbálních projevů, než verbální stránky komunikace. Proto je celkové tělesné vzezření a s ním spojené neverbální projevy velmi důležité v oblasti komunikačních dovednosti. Neverbální projevy
jsou velice rozmanité a často jen těžko pochopitelné. Je velmi důležité naučit se vnímat signály,
které k nám putují od druhého člověka a poté jim i porozumět. Tato oblast především studuje
z horizontálního hlediska proxemiku a z vertikálního hlediska posturologii, kinetiku, haptiku,
mimiku a gesta.
Proxemika vyjadřuje náš postoj k druhému člověku. Obecně se vtahuje ke vzdálenosti,
kterou mezi sebou zaujímají dva lidé. Člověk tak touto polohou sděluje druhému citovou otevřenost nebo uzavřenost. Čím více si druhého člověka pustíme blíže k našemu tělu, tím více mu
dáváme najevo naši nákladnost a důvěru. Nadřízení pracovníci často potřebují mít ve společnosti autoritativní postavení. Jedním z prostředků, jak toho dosáhnout, je udržovat si příslušný
vzdálenostní odstup od svých podřízených. Naopak při žádání o určitou věc je potřeba si s druhou osobou udržovat velice malou vzdálenost, která může někdy působit jako citové vydírání.
Posturologie se zabývá postoji a držení těla. Člověk tak dává druhým najevo jeho momentální vnitřní pocity. Otevřené polohy těla působí velice sebejistě. Naopak uzavřená poloha, kdy
se člověk snaží choulit do sebe, působí tlumivě a vypovídá o člověku, že se něčeho bojí, že není
vše v pořádku. V praxi se často stává, že jsou tyto polohy simulovány.
12

Problematika kinetiky se věnuje pohybům rukou, nohou, hlavy a ramen. Rychlost a intenzita těchto pohybů něco vypovídá o emočním naladění člověka. Například nervózní lidé
mají potřebu zapojovat své končetiny do nějaké činnosti. To je způsobeno tím, že se ve svalech
hromadí napětí způsobené stresem, které mají lidé potřebu odbourávat.
Haptikou se rozumí všechny podněty, které předáváme druhé osobě pomocí dotyků. Dotyky můžeme druhým předávat teplo, chlad, vlhko, sucho chvění nebo klid. Například při podání ruky člověk o sobě poskytuje spoustu informací. Pokud je ruka zpocená, může to indikovat
stres nebo nějaké napětí. Pokud se druhému člověku ruka třese, muže to signalizovat určité
napětí. Dále mohou doteky projevovat náklonnost nebo třeba empatii vůči druhým pomocí
pohlazení, držení se za ruku apod. Negativní doteky, jako jsou pohlavky, mohou indikovat agresivnost a nepřátelskost.
Mimikou sdělujeme druhým lidem naše pocity pomocí výrazů tváře. Přitom zde existují
dvě důležité oblasti. Je to oblast úst a oblast očí. Oblast úst sděluje informace především pomocí
úsměvu, který může být hraný nebo pravý. Zejména oblast očí je považována za dominantní
v komunikaci mezi lidmi. Pohledem z očí do očí lze vyjádřit spoustu věcí. Zejména se zde sleduje délka a četnost pohledů a tvar víček. Z toho se pak usuzuje na přátelský či nepřátelský pohled. Pomocí mimiky se dá velice dobře vylíčit pocit smutku, štěstí, překvapení, rozčilení, lásky,
nenávisti, pohrdání apod.
Gesta se v psychologii chápou jako naučené pohybové projevy. Jsou tím myšleny všechny
pohyby, které mají sdělovací charakter. Gesty lze vyjádřit rozmanitou skupinu pocitů. Například
zatínáním pěstí sdělujeme druhým náš nepřátelský postoj vůči nim. Tleskáním naopak vyjadřujeme podporu a souhlas s druhými. Krčení ramen vyjadřuje naše zoufalství. Kývnutí hlavy
signalizuje náš souhlas s druhými apod.
V dnešní společnosti jsou komunikační schopnosti důležité nejen v osobním životě, ale
především často stojí za úspěchem či neúspěchem v pracovní sféře. Jako příklad lze uvést situaci, kdy personální agentury zprostředkovávají výběrové řízení pro větší podniky a organizace
například na pozice výkonných manažerů a ředitelů, během kterých testují komunikační schopnosti žadatelů o tyto hierarchicky vyšší pracovní místa. Zájemci o tyto posty jsou velice často
testováni na schopnost vést skupinu lidí, schopnost motivovat druhé, schopnost zvládat a řešit
spory, na způsoby chování v zátěžových situacích, na úroveň vyjadřovacích schopností, reakčnosti na otázky, úroveň gestikulace, schopnost přesvědčování druhých, schopnost vyjednávání,
spolupráce s ostatními, aj.
Za průlomovou knihu, která stojí za počátkem vzniku rostoucího zájmu o tuto problematiku, lze určitě považovat bestseller o Emociální inteligenci vydaný v roce 1995 autorem a novinářem Danielem Golemanem. Hlavním důvodem okamžitého úspěchu u čtenářů, byla určitě
velice populární forma, kterou byla kniha napsána a její užitečné poznatky a postřehy směřované na každodenní běžné činnosti. Autor bývá často ze strany kolegů a kritiků kritizován za to, že
kniha je mnohem více napsána populární formou než vědeckou a že nestojí na pevných vědecky
ověřených základech, ale přínos, který pro psychologii jako celek přinesla, je nezpochybnitelný.
V lidské populaci je vše založeno na komunikaci a mezilidských vztazích mezi dvěma
jedinci, neboť jak už řekl Aristoteles, člověk je od přirozenosti tvor společenský. Tento citát
platí i pro dnešní technicky vyspělou dobu. Do mezilidských vztahů mohou vstupovat různé
proměnné a schopnost, jak tyto nově vzniklé situace řešit, je ovlivněna především emoční inteligencí daného jedince.
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Žena dává najevo nelibost

Americký způsob překřížení nohou

Nedostatek zájmu
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Klamavé gesto

Kritický postoj
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Nepřátelský postoj

Neochvějné stanovisko

16

Mezilidské vztahy
Do mezilidských vztahů utvářejících se mezi dvěma subjekty vstupují především tři proměnné, které přímo ovlivňují komunikaci a vnímání druhého člověka. Patří sem fyzické, sociální a psychické proměnné. Pod pojmem fyzické proměnné si lze obecně představit stáří člověka,
pohlaví, držení těla nebo například vzhled. Pojmem sociální proměnné se rozumí sociální pozice, sociální status a sociální role. Sociální pozicí se má na mysli místo, které člověk zaujímá v určité společenské skupině (například v práci, v rodině). Sociální status naopak vyjadřuje trvalejší
pozici, která se utváří na základě schopností a předpokladů. Jako příklad lze uvést věk jedince,
získané vzdělání, získanou prestiž anebo například pohlaví člověka. Pojmem sociální role se
myslí očekávaný způsob chování vůči sociální situaci, v které se daný subjekt nachází. Příkladem
je role studenta, role otce nebo role poslance ve společnosti.
Problematika psychických proměnných se zabývá vrozenými vlastnostmi a vlastnostmi
získanými učením. Mezi vrozené psychické proměnné patří vlohy, talent, pudy, instinkty a temperament. Každý člověk přichází na svět s určitými dispozicemi, které jsou geneticky zděděné
a které získává v době prenatálního vývoje plodu v těle matky. Většina těchto dispozic se dá dále
v průběhu života rozvíjet prostřednictvím učení a socializace. Mezi tyto vlastnosti obecně patří
výkonová charakteristika člověka, která zahrnuje například vědomosti, schopnosti a znalosti.
Dále sem patří motivační vlastnosti, jako jsou sekundární potřeby, zájmy, hodnoty. Poslední
složkou psychických proměnných tvoří vlastnosti člověka jako charakter, vůle a postoje člověka,
které nám vypovídají o tom, jaký člověk doopravdy je.
Z výše uvedeného textu je zřejmé, že vznikající mezilidské vztahy jsou ovlivněny různými
aspekty a samy poté zásadně ovlivňují následnou komunikaci mezi subjekty. Problematika komunikačních dovedností by se dala zkoumat z mnoha různých pohledů. Tato práce by se měla
věnovat především vnějšímu obrazu osobnosti, který vysílá lidem v okolí důležité informace
o jedinci pomocí neverbální a verbální komunikace.

Vnější obraz osobnosti
Celý náš život je založen na komunikaci s vnějším prostředím. Je pro nás tedy velice důležité nejen dát správně najevo, co si myslíme nebo co bychom chtěli, ale především pochopit
co se nám lidé v naší blízkosti snaží sdělit. Lidé přitom komunikují nejen verbální řečí, ale především řečí celého těla. Způsoby neverbální komunikace, jakými se prezentujeme na veřejnosti
i v našem soukromí, odhalují naši vnitřní osobnost, zejména náš temperament, charakter nebo
i část našich hodnot. Mezi ně například patří vzdálenost od druhého člověka, postoje jaké zaujímáme vůči sobě, pohyby částí těla, hlas, pohledy, gesta, styl oblékání a pak zejména výrazy
obličeje. Přičemž každá osobnost se chová v určitých situacích stejně, v určitých situacích se
chová podobně jako někteří lidé, a v určitých situacích se chová naprosto jedinečně a individuálně vzhledem k ostatním.

Verbální komunikace
Verbální komunikace je jedním z výrazových prostředků, kterými se lidé mezi sebou dorozumívají. Do této oblasti spadá problematika řeči. A. Meharbian uvádí, že celkový dojem z druhého člověka si utváříme ze 7 % obsahem řeči, z 38 % hlasovými zvláštnostmi a z 55 % tělesným
vzezřením (řeč, pohyby a postoje těla, výrazy obličeje, kinetika atp.). Z této studie je tedy zřejmé,
že důležitější není, jaka co člověk říká, ale jak vypadá a jak se neverbálně projevuje. V této oblasti bychom se měli zaměřit především na sílu, výšku, intonaci a barvu hlasu a na tempo řeči.
V profesním životě je velmi důležité, aby si člověk uvědomoval, jak svým hlasem působí na své
okolí. Je podstatné, aby člověk, který přichází ve své práci do častého kontaktu s klienty, dokázal
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ovládat svůj hlas a nedával najevo strach, nejistotu, sebepodceňování a další negativní projevy.
Síla hlasu by měla být přiměřená prostoru, ve kterém se člověk nachází a vzdálenosti, která je
mezi subjekty. Barva hlasu stejně tak jako výška je dána obzvláště genetickými předpoklady
a ovlivňují ji především hlasový orgán. Většině lidí zní nižší a barevnější hlas příjemněji. První
lidský hlas, který člověk slyší, je hlas své matky, který vnímá přes plodovou vodu. Z intonace
a tempa řeči lze na druhém člověku poznat zaujatost a znalost daného tématu. Můžeme z něho
odvodit například vzrušení, vážnost. Intonací člověk dokáže vyjadřovat své emoce. Tempo řeči
je především ovlivněno vrozeným temperamentem dané osoby. Cholerik má zpravidla vysokou
frekvenci řeči, kdežto naopak flegmatik se vyjadřuje velice klidně a pomalu. Touto problematikou se podrobněji zabývá rétorika, která zkoumá například vady výslovnosti, správné návyky
dýchání, artikulaci, fonaci apod.

Bariéry v komunikaci
Komunikace je velmi složitý proces, který spočívá v zakódování určité myšlenky, odeslání
nějakým komunikačním kanálem, na straně příjemce pak nutnost dekódování. Protože tento
proces je na obou stranách ovlivněn různými individuálními zkušenostmi, dochází v komunikaci k častým nedorozuměním.

Nejčastější typy bariér:
1. Externí:
- různé druhy vyrušení (kolega, telefon)
- obecná hladina hluku v místnosti
- vizuální rozptýlení (počítač, činnosti jiných lidí)

2. Interní:
-

různé druhy osobních problémů, fyzické nepohodlí
neumění naslouchat, čtení myšlenek, neúcta k lidem
kulturní, obyčejové rozdíly
filtrování: manipulace s informací, aby byla adresátem přijata příznivěji, případně syntéza a zhuštění informací tak, aby např. vedení podniku nebylo přetíženo informacemi. Čím více vertikálních úrovní, tím více filtrování.
- výběrové vnímání: projekce vlastních hodnot, motivace apod. do zakódování
i dekódování informace – nevidíme realitu, spíše interpretujeme to, co vidíme
a slyšíme a tomu říkáme realita
- emoce – působí na vnímání a myšlení, zkreslují přijetí informace
- jazyk – smysl slov není v nich samých, ale v nás (výchova, věk, vzdělání, kultura, slang, žargon)
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Překonávání bariér:
U externích především uspořádání prostředí tak, aby zaručovalo klid, odstranění
distraktorů.
U interních:
• používání zpětné vazby (nejen dotazem, např. „Rozuměl jste?“, ale spíše žádostí
o zrekapitulování myšlenek, parafrázování
• zjednodušení jazyka – vždy nutno přizpůsobit úrovni posluchače
• držení emoce pod kontrolou (možno o nich mluvit, sdělit, jak se cítíme, ale
nenechat se jimi ovládnout)
• aktivní naslouchání: speciální technika, která vyžaduje dodržování těchto zásad:
1. Nemluv!
2. Vytvoř pohodu, aby se mluvčí cítil uvolněně.
3. Ukaž, že chceš naslouchat.
4. Odstraň to, co odpoutává pozornost.
5. Buď empatický (vžij se do kůže druhého)
6. Buď trpělivý.
7. Kontroluj emoce.
8. Nereaguj zlostně na kritiku nebo nesouhlas
9. Ptej se.
10. Nemluv! (příroda dala člověku 2 uši a 1 jazyk. Proč dvě uši? Jedno pro chápání významu, druhé pro cítění).

Z toho vyplývá sedm smrtelných hříchů v komunikaci manažera:
1. Neuvědomit si, že tvá zpráva může vyvolat jinou odpověď než jsi očekával. Je
třeba počítat s nepřesným pochopením a pojistit se proti tomu.
2. Dělat dojem místo vyjadřovat informace – cílem komunikace jsou informace,
ne projev moci, blýskání se znalostmi, vlivem apod.
3. Výběr špatného média (např. telefon místo osobního jednání).
4. Zanedbávání zpětné vazby – nejen se ubezpečit u příjemce, ale i sám poskytovat.
5. Používání neverbálního veta, tj. nesoulad mezi verbální a neverbální komunikací.
6. Nepomáhat čtenáři či posluchači při získávání zprávy: řekni, co hodláš říci,
řekni to, a pak řekni, co jsi řekl.
7. Dívat se na komunikaci jako na okrajovou záležitost či sociální vymoženost.
Nešetřit komunikací je základním požadavkem práce manažera.
Umění navázat s druhým takový vztah, ve kterém si dokážeme vzájemně sdělovat a naslouchat, se opírá i o další komunikační prvky. Lidé si v první fázi setkání hledají takovou vzdálenost a takový postoj vzhledem k druhému, který jim bude nejvíce příjemný. Tento proces se
nazývá proxemickým tancem. Pokud tito lidé spolu delší dobu hovoří a jejich rozhovor je harmonický, můžeme pozorovat, že začnou dělat podobná gesta, sedat si podobným způsobem, či
měnit polohu těla tak jako jejich partner. Toto se nazývá neverbálním zrcadlením.
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Máme nevědomou tendenci být s druhým v souladu i svými neverbálními znaky, pokud probíhá rozhovor v dobré pohodě.
V souvislosti s empatickým nasloucháním se zmiňuje zrcadlení pocitů, kdy se snažíme
druhému dát najevo, že dokážeme pochopit jeho pocity, vcítit se do jeho situace.
S oběma složkami techniky zrcadlení můžeme pracovat v případě, že chceme vytvořit takové prostředí, ve kterém bude náš partner cítit, že se nemusí bát nám něco sdělit. Tato technika
může také pomoci, když potřebujeme uvolnit napětí a emoce. Pokud cítíme ve druhém tenzi,
můžeme ji pomoci uvolnit a převést rozhovor na klidnou hladinu nejen vhodným druhem otázek a vyjádřením pochopení pocitů druhého, ale také tím, že se pokusíme zrcadlit neverbalitu
druhého. Až se mezi námi vytvoří pozitivní vazba, kdy druhý začne mít tendenci zrcadlit mou
řeč těla, přejdeme do takového postoje, který bude uvolněný a umožní partnerovi snížit tělesnou
tenzi, což se následně přenáší také do jeho psychického stavu.
Komunikace je důležitou součástí lidského života. Kromě přenosu konkrétních informací
přenáší i důležité klíče k tomu, jak tyto informace chápat a jak se orientovat v celém kontextu
dané situace. Umožňuje sdílení emocí, potřeb, zájmů, hodnot a norem, má důležitou funkci při
různých rituálech a ceremoniálech. Spoluvytváří sociální atmosféru a je i nástrojem stylu vedení. Proto je komunikace i důležitým nástrojem utváření organizační kultury a působí i jako významný motivační faktor. Zároveň je jedním z nástrojů poznání organizační kultury a motivace
lidí. Klíčovou roli zde hraje především komunikace neverbální.
Samotný akt komunikace může působit motivačně. Pokud mají pracovníci dostatek informací, pociťují to jako zájem ze strany zaměstnavatele o jejich osobu, zvyšuje to pocit sounáležitosti se společností a také to zvyšuje pocit vlastní důležitosti, který přispívá k vytváření pracovní
spokojenosti. Otevřená komunikace pomáhá zejména ve chvíli, kdy před společností stojí určité
překážky či změny. Naopak nejistota způsobená nedostatkem informací má vliv na produktivitu
práce. Proto by řídící pracovníci i při sebevětším pracovním vytížení neměli zapomínat na pravidelné informování podřízených pracovníků. Ve srovnání s ostatními způsoby motivace je to
forma mnohem méně finančně náročná a přitom mnohdy vysoce efektivní.

Některé specifické otázky komunikace – sebeprosazení a vyjednávání.
Asertivita je schopností stát si na svém, když je to zapotřebí, ale zahrnuje také otázky rovnováhy a kompromisu. V tom se liší od pouhého umění říkat „ne“.
Další důležitou charakteristikou je to, že od člověka požaduje, aby se rozhodoval sám
za sebe a za svoje rozhodnutí nesl odpovědnost. Předpokladem je, že tento člověk ví, co chce,
a dokáže to zřetelně formulovat.
Asertivita pomáhá lidem řešit sporné a konfliktní situace způsobem pro obě strany výhodným a akceptovatelným bez toho, že by bylo nutné například užívat manipulace prostřednictvím pocitů viny nebo jiného způsobu. Také může výrazně pomoci jako obrana proti kritice
(zvláště neoprávněné), manipulaci, afektovaným a agresivním výpadům vůči člověku. Asertivní
osobě také nedělá problém požádat druhé o pomoc či laskavost.
Někteří autoři se domnívají, že se jedná o více než o způsob jednání: „Je to způsob myšlení
a bez velké nadsázky je to způsob pohledu na svět.“
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Alternativou asertivního jednání je jednání agresivní (tedy takové, kdy dochází k porušování nebo ignorování práv jiných lidí za účelem získání převahy nebo ovládnutí situace) nebo
pasivní (při kterém zapomínáme na vlastní potřeby a snažíme se vyhovět ostatním). Připomínáme role podle transakční analýzy, kde rodičovské chování bychom mohli označit jako chování
s převahou prvků agrese, dospělé chování odpovídá asertivnímu chování a dětské chování má
převahu prvků pasivity.
Agresivní jednání v komunikaci se projevuje:
- silnými a hlasitými slovy
- užíváním sarkasmů a ironizování
- působí nesympatickým a nepříjemným dojmem
Pro pasivní jednání je charakteristické, že člověk nedovede sdělit svá přání a potřeby,
nedovede je potom ani prosazovat v jednání s jinými lidmi. Takový člověk je snadnou kořistí
pro toho, kdo užívá manipulaci. Jeho snahy jsou potom málokdy korunovány úspěchem, což
zpětně působí na jeho sebevědomí. Sám také někdy přistupuje k manipulaci při jednání s druhými lidmi.
Oba tyto typy jednání spojuje jedno: vždy chápou druhou stranu jako soupeře – „nepřítele“ nikoliv jako partnera v komunikaci a podle toho s ním zachází. Naproti tomu, pro asertivní
jednání je charakteristický pozitivní přístup k druhým a také přiměřené sebevědomí.

Pro asertivní výroky je typické:
- jsou stručné a k věci
- ukazují jasně, že se za nic nebo za někoho neskrýváme a že mluvíme za sebe
- naše přesvědčení a názory jsou důležité
- nejsou přetíženy radami
- užívají otázek ke zjištění názorů druhého a k vyzkoušení jeho reakce na vaše
chování
- rozlišují mezi fakty a názory
- naznačují, že jsme si vědomi odlišných názorů druhých, že uznáváme jejich
požadavky za oprávněné
- ukazují, že považujeme protistranu v jednání za korektní
- v případě nutnosti vyjadřují negativní pocity, které v nás vyvolává chování druhých, poukazují na ně nezaujatým a věcným způsobem a naznačují způsob jejich chování, kterému bychom dali přednost
- upozorňují druhé zdvořile, ale pevně, na důsledky jejich chování.
Celkové jednání působí klidným dojmem, ve slovním i mimoslovním projevu není patrné
žádné napětí nebo nervozita. To podporuje přiměřená síla i tempo hlasu a přímý oční kontakt.
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K lepšímu pochopení rozdílů mezi asertivním a manipulativním chováním může posloužit transakční analýza. Zároveň je i dobrým vodítkem pro posouzení stylů vedení a jejich dopadu na podřízené.
Jedná se o druh analýzy, kterou vypracoval Dr. Eric Berne, a která i laikovi umožňuje
v krátké době emocionálně i intelektuálně pochopit chování své i chování druhých, a tím psychiku.
Berne se zaměřil na skutečnost, že se člověk v různých chvílích chová různě, že se tyto různé aspekty osobnosti vyznačují podobnými vzory chování a že je možné tyto vzory analyzovat
– pro vytvoření co nejotevřenější a autentické komunikace mezi pocitovými a intelektuálními
aspekty osobnosti.

Z hlediska potřeb tohoto výkladu uvedeme alespoň první dvě ze čtyř částí:
1) Strukturální analýza = analýza sebe sama
2) Transakční analýza = analýza mezilidských transakcí = analýza komunikace

Analýza sebe sama
Všechny různé aspekty osobnosti – stavy osobnosti se dají shrnout do tří skupin (jde
o rozvinutí Freudova modelu rozdělení lidské psychiky na tři části – Ono, Já, Nadjá)
a) stav, který se vyvinul jako první, je Dítě (Dí)
- obsahuje: chtění dítěte, spontaneitu, kreativitu, zvídavost, pocity včetně jejich
vyjádření např trucování, závist, manipulace
- obsahuje schopnost vyjadřovat radost nebo bolest – pláč, smích, smutek, štěstí
- celkově charakterizováno – pasivita – podřízenost, nechá rozhodovat druhé,
očekává, že problémy budou řešit ostatní
- projevy: uhýbání pohledem, tichý hlas
- odpovídá lassaiz fair stylu vedení
b) dítě je ovlivňováno okolím (zpočátku zejména rodiči), které mění jeho chování, programuje jeho svědomí – vytvoření vnitřního hlasu – Rodič (Ro)
- obsahuje: zákazy a příkazy, takzvanou morálku, takzvané svědomí, předsudky
a všechny zastaralé, vnitřní postoje a duševní vnímání, zvyky a způsoby chování
přejaté od rodičů, rodičovskou - starostlivou lásku o své bližní, touhu pomáhat
a starat se, touhu poučovat
- základní charakteristika – agrese – rychlost řeči, bagatelizace, cynismus, skákání do řeči
- projevy: nátlak, kritika, ironie, agresivní manipulace
- rozdělení – milující Rodič a kritický Rodič – to nám v běžném životě přináší
těžkosti, pořád něco zakazuje
- odpovídá autokratickému stylu vedení

22

c) Stav Dospělý (Do) – bez něho nemůže člověk nikdy dospět. Teprve funkce
analytického Dospělého může člověku pomoci vymanit se z dědičných vloh a naprogramování svého okolí a stát se tak člověkem – ve smyslu Homo sapiens
- shromažďuje a hodnotí fakta, používá kritiku založenou na pozorování – taková
kritika, která hledá a řeší chyby, místo aby je jen vytýkala
- obsahuje: myšlení, analýzu a intelekt,
- základní charakteristika – asertivita
- funkce: analýza faktů a dat, interpretace a uložení, vypočítání možností a vyvození závěrů
- projevy: otevřenost, klidný hlas, oční kontakt, klidná gesta, umění naslouchat,
respekt k druhým – umět přijmout kritiku
- odpovídá demokratickému stylu vedení
Každý z nás se v daném okamžiku nachází v některém z těchto stavů Ega, volí je podvědomě tak, aby mu umožnily hrát odpovídající psychohry a naplňovat tak svůj životní scénář.
Analýza mezilidských transakcí
Základní komunikační jednotkou je transakce – rozlišujeme tři druhy:
1. jednoduchá – komplementární – stav, který je osloven, mluví opět ke stavu,
který ho oslovil (např. dospělý a dospělým, dítě s dítětem, ale i milující rodič
s plačícím dítětem)
2. křížná – pokud komunikace neprobíhá na stejných vlnových frekvencích
3. komplikovaná – skrytá, protože obsahuje nějaký skrytý motiv – současně se
projevují u člověka dva stavy osobnosti – sdělovanou zprávu zabalíme a vyšleme jinou
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Poznámky:
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3. EMPATIE A MANIPULACE
Co je to empatie
Empatie je schopnost vžít se do jiného člověka, a to i za předpokladu, že s ním nesouhlasíme. Nemusíme sdílet jeho názor. Stačí, když chápeme, proč on to dělá a proč je to pro něj důležité
a smysluplné. Zkrátka rozumíme jeho emocím a motivům s tím, že odložíme vlastní názory a nemáme potřebu je druhému vnucovat, ani ho odsuzovat za jednání, se kterým nesouhlasíme. Jsmeli empatičtí, více si všímáme řeči těla, tedy neverbální komunikace. Vědomě i nevědomě totiž při
komunikaci s jinými lidmi vysíláme signály k druhému člověku. Empatický člověk je umí dekódovat a podle nich se zachovat. Někteří manažeři a vedoucí pracovníci se chybně domnívají, že emoce
do práce nepatří. Je to chyba. Všichni jsme emocionálními bytostmi a ignorovat tuto skutečnost se
nevyplácí. Pokud ji budete ignorovat, zhorší se vaše komunikace s podřízenými, nebudete oblíbení
a odnést to může i kvalita práce vašich zaměstnanců.

Empatie není soucit
Mnozí lidé si pletou empatii se soucitem. Myslí si, že mají-li být empatičtí, musí druhého
člověka utěšovat, být jeho věčnou vrbou a nechat se od takového člověka vysávat a neustále řešit
jeho problémy. Není to tak. Mnozí lidé jsou schopni politovat druhého člověka, aniž by ho pochopili. V duchu si mohou říct: „Nechápu, jak to takhle může brát, ale je mi ho líto“. Ale napadlo
vás, že člověk nechce slyšet slova soucitu či útěchy? Že třeba potřebuje jen to, abyste pochopili
jeho stanovisko?

Jak zlepšovat schopnost empatie?
Empatie může být vrozená. Takový člověk má talent a snadno se vžije do jiných, aniž by
se na samotnou empatii soustředil. Nepatříte mezi takové lidi, a přesto chcete být empatičtí?
Nezoufejte. Tuto měkkou dovednost lze trénovat a učit se jí. Až se budete bavit s jinými lidmi,
zkuste si vzpomenout na tuto dovednost a pokuste se odložit svůj názor a vzít v potaz to, co si
myslí jiný člověk a pochopit ho, proč to dělá. Soustřeďte se na to, za jakých okolností vám to jde
hůře nebo lépe a snažte se o zlepšení. Základním pravidlem je neodsuzovat ostatní. Pozor: Trénink empatie neznamená, že odložíte ve všech situacích své hodnoty a pocity a za každou cenu
se vždy budete snažit druhé pochopit. Nelze se neustále jen soustředit na pocity jiných. Pokud
byste takoví chtěli být, trpěla by tím vaše osobnost a i její rozvoj. Takže empatie ano, ale ne se
zapřením sama sebe.
Většina lidí si pod pojmem ´empatie´ představí něco pozitivního, ale nemusí to tak být
a také protože empatie může velmi úzce souviset právě s manipulátorstvím.

Definice empatie:
Empatie je vcítění se do prožitků druhého člověka.
• Schopnost empatie je prostý fakt, ale jestli je to dobré nebo ne, to určí až to, jak
s touto vlastností člověk naloží.
• Pokud ji využije k tomu, aby druhého lépe pochopil a tak mu mohl účinněji
pomoct, pak je to výborná a velmi užitečná vlastnost a lidé, kteří takto jednají,
jsou u ostatních oblíbení.
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• Další, ´špatná´, empatie. I v tomto případě má člověk schopnost vcítit se
do druhé osoby, ale tím všechna podobnost končí. Takoví lidé totiž zneužijí tuto
vlastnost k tomu, aby se dostali nějakému člověku ´pod kůži´ a to právě tím, že
vyjadřují soustrast a říkají to, co chce ten druhý slyšet a co mu jiní neřeknou. Tímto si získá důvěru a zatím nic netušící budoucí oběť se začne takovému člověku
stále více svěřovat a má pocit, že je jí ten člověk velmi blízký a že je u něj v bezpečí.
• Jenže v chování takto empatického člověka není ani trošku lidskosti - a to je ten
rozdíl mezi ´dobrou´ a ´špatnou´ empatií!
• Takovýto člověk svoji vlastnost využívá k tomu, aby druhého zmanipuloval
přesně podle svých požadavků a chtíčů, ale jeho oběť dlouho nic netuší, protože by ji nenapadlo, že tomu, kdo ji tolik podržel, když to potřebovala, na ní ani
trošku nezáleží a chce ji jen využívat. Jenomže čím déle takový vztah trvá, tím
více se prohlubuje a dostat se od takového člověka pryč je stále těžší a těžší, až to
nakonec může dojít tak daleko, že i když už oběť ví, že je obětí, přesto se nemůže dostat ze spárů svého trýznitele. Celou situaci ještě ztěžuje fakt, že empatický
člověk využívá své vlastnosti vcítění se do druhého i po celou dobu trvání a čím
déle svoji oběť  zná, tím lépe se do ní může vcítit a soucítit s ní a ta pak stejně se
svými problémy chodí za svým empatikem a tak se k němu uvazuje stále více.
Takto vnitřně přivázaný člověk se pak bojí, že už nenajde nikoho, kdo by byl tak
citlivý a vnímavý a empatik tento pocit u své oběti ještě krmí, podporuje a zvyšuje. Na můj dotaz, jestli empatie může být i špatnou vlastností v době, kdy jsem
se o danou problematiku začal zajímat, mi můj kamarád, psycholog a pracovník
Fondu ohrožených dětí PhDr. Zdeněk Papoušek napsal: „Vysoká míra empatie
se dá dobře využít i zneužít, podobně jako vysoká inteligence. Je to jako se vším
ostatním. Čím lépe nabroušený nůž, tím lépe ho použiješ k lepšímu ukrojení chleba nebo vraždě. Sňatkoví podvodníci a různí manipulátoři mají samozřejmě vysoký stupeň empatie.“
• Daniel Goleman empatii zařazuje mezi kompetence v oblasti mezilidských
vztahů a strukturuje ji na:
• Porozumění a pochopení (schopnost vcítit se do pocitů a tužeb lidí, aktivně
projevit zájem)- péči o individuální rozvoj (umění napomáhat ke zlepšování
výkonu a péče o rozvoj osobnosti) orientaci na poskytování služeb (předvídat,
rozpoznat a splnit přání např. klienta, zákazníka) pěstování diverzity (využívání
rozdílu mezi lidmi k dosažení společných cílů) cit pro vnitřní klima, politiku organizace (schopnost vyznat se ve společenských vnitropodnikových proudech, cit
pro vztahy na pracovišti).
Podle psycholožky Isabelle Nazare-Aga je manipulátor ten člověk, u kterého sedí minimálně deset souhlasných odpovědí z následujících třiceti:
1. Je egocentrický
2. Přenáší zodpovědnost ze sebe na druhé.
3. Navozuje u oběti pocit viny.
4. Nesděluje jasně své požadavky, potřeby.
5. Odpovídá většinou neurčitě.
6. Mění své postoje podle situace a podle osoby, s níž právě komunikuje.
7. Své potřeby zakrývá logickými důvody.
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8. Požaduje od druhých dokonalost, neměnnost názorů apod.
9. Zpochybňuje kvality druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří
o nich s despektem.
10. Rád komunikuje nepřímo. Přes třetí osobu, telefonicky, písemně apod.
11. Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost. Rozděluje, aby mohl lépe panovat.
12. Často ze sebe dělá oběť, aby ho ostatní litovali.
13. Nedbá na žádosti druhých, přičemž tvrdí pravý opak.
14. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb.
15. Citově či jinak vydírá nebo vyhrožuje. Skrytě nebo otevřeně.
16. Často mění téma uprostřed hovoru.
17. Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám.
18. Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se tak vyvolat dojem, že „má navrch“.
19. Lže.
20. Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu. Překrucuje a interpretuje výroky druhých.
21. Závidí třeba i osobám velmi blízkým.
22. Nesnáší kritiku. Dokáže popírat zcela zřejmá fakta.
23. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých.
24. Často vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli.
25. Jeho slovní projev zní logicky, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života
svědčí o pravém opaku.
26. Dává dary, snaží se zalíbit, lichotí a nečekaně projevuje drobné úsluhy.
27. V jeho přítomnosti se ostatní cítí nepříjemně a nesvobodně.
28. Jde naprosto důsledně za svým cílem, ovšem na úkor druhých.
29. Přiměje oběť k jednání, které by o vlastní vůli nejspíš nedopustila.
30. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.
Jak jsem zmínil už na začátku, mám zkušenost s člověkem, který má vysokou míru empatie a je výborným manipulátorem. Schválně jsem tyto body poslal kamarádce, která má stejnou
zkušenost s tím samým člověkem a připsal jsem k těmto bodům své komentáře, jestli to na něj
sedí, nebo ne, a proč. Ona mi poslala zase své názory, zda daný bod sedne, nebo ne a oběma
nám vyšlo, že tento popis na něj sedí ne v deseti, ale dokonce ve dvaceti sedmi bodech v případě,
kdy všechny neurčité odpovědi jsem počítal jako nesouhlasné! A když jsem si pročetl své i její
komentáře, tak tam, kde já jsem nevěděl, ona měla souhlasnou zkušenost a kde nezažila ona,
zažil jsem já. Takže dohromady měl třicet kladných odpovědí ze třiceti! Tento člověk velmi dbá
na své společenské postavení a tváří se velmi společensky, duchaplně, intelektuálně a vzdělaně,
nosí jen to nejmodernější elegantní oblečení. Módu sleduje výhradně zahraniční, protože u nás
je prý už zastaralá a velmi dbá na chování podle etikety. Doma má knížek o etiketě úplnou sbírku! Je ve vztazích velmi nestálý a potřebuje být neustále obklopován samými kráskami, které
mu lichotí, jak je úžasný. Proto zásadně chodí s více slečnami najednou, jeho rekordní počet je
devět v jednu dobu. Samozřejmě existuje více typů manipulátorů a tento popis je naprosto shodný s jedním z nich. Manipulátoři často zastávají prestižní profese jako je lékař nebo učitel. I ten
´náš´ měl dobré místo, je ředitelem reklamních a marketingových agentur. Své zaměstnance si
ale získává mnohými výhodami a výlety do Londýna a různými ´dárečky´.

27

Manipulátorem ale není ten, kdo někdy tuto taktiku použije, ale je to typ osobnosti. Manipulátoři, i ten z mé zkušenosti, bývají narcističtí lidé a mívají sklony k poruchám histriónského typu, nebo jimi trpí. Zajímavé jsou ale výsledky jedné studie, která zjistila, že manipulátory jsou přibližně 3% populace, ale i v takovém množství působí značná devastující poškození
90% lidí ve svém okolí- ať už se jedná o materiální poškození, či psychické! Nejoblíbenějšími
cíli člověka s manipulativním jednáním jsou lidé, kteří mají sklon na sebe brát zodpovědnost
nebo vinu za všechno možné. Manipulátoři mají také velmi oblíbený styl komunikace zvaný
double bind(dvojitá vazba), díky kterému u svých obětí navodí pocity, že za nic nestojí, ať se
snaží jakkoli. Mají také velký koníček a tím je kritizování. Ať už nepřímo nebo zcela otevřeně.
Někdy se obrátí se svojí kritikou přímo na své oběti, jindy využívá prostředníka (SMS zprávy,
komunikace přes internet, třetí osoba,…). Manipulátor nemusí kritizovat všechny ve svém okolí
najednou, ale na každého se jednou řada dostane a své pomluvy a kritiky přizpůsobuje tomu,
s kým právě mluví a postojům posluchače vůči kritizované osobě. Velmi rád upozorňuje druhé
na jejich nedostatky, ale sám kritiku snáší velmi špatně. Vždyť on je tu od toho, aby kritizoval,
ne aby ostatní kritizovali jeho, o tom je přesvědčen. Pokud kritizuje přímo, pak může používat
fráze jako: ´Ale vždyť nikdo nejsme dokonalý a já ti to říkám proto, že to s tebou myslím dobře
a záleží mi na tobě.´ A tím právě u své oběti vyvolává mylný pocit, že on je vlastně ten strašně
dobrý a hodný, kdo jí chce jenom pomoct. Manipulativní člověk si zvyšuje své sebevědomí snižováním sebehodnocení druhých lidí. Ve skutečnosti ale závidí lidem ve svém okolí jejich dobré
vlastnosti, úspěchy, nadání i materiální bohatství, které on sám nemá a čím víc závidí, tím víc
toho člověka také pomlouvá a snižuje jeho hodnotu v očích dalších lidí. Manipulátor nedokáže
nést zodpovědnost(a to ani za své vlastní činy) a utíká před ní pryč, ale navenek se tváří, jak moc
je zodpovědný a hlasitě se hlásí ke každému úspěchu svého okolí, že to on má velké nehynoucí
zásluhy. Pokud se ale něco nepodaří, tvrdošíjně omílá, že on s tím nemá nic společného a velmi rychle si najde viníka, na kterého svalí všechnu vinu. Znepřáteluje své okolí, je to rozvraceč
vztahů a rodin. Je také mistrem v překrucováni výroků okolí a pokud potřebuje změnit svůj
vlastní výrok, pak z vás udělá ty hloupé, kteří to prostě špatně pochopili - ovšem další den může
být opět u svého původního tvrzení a okolí je dočista zmatené - a samozřejmě opět obviněné ze
špatného chápání. Manipulativní člověk neustále lže, a to až do takové míry, že se sám ve svých
lžích ztrácí a má tendence mnohým z nich uvěřit. Vlastně celý jeho život je jedna velká lež. Lže
neustále a dokonale.
Odhalit manipulátora může být pro jeho nestálé jednání a jeho úspěchy při snižování
sebehodnocení u druhých lidí složité. Dokonce se s ním můžete cítit i příjemně, zvláště pokud
má vysokou míru empatie. Počty jeho obětí tak neustále rostou, ale jeho největší obětí je právě
on sám.
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4. VYJEDNÁVÁNÍ
Klíčová slova:
• jednání, vyjednávání, strategie vyjednávání, přesvědčování druhých, změna
postojů, argumentace.

Jednání:
• V obecném smyslu (např. v psychologii) se jednáním rozumí záměrné chování,
tedy chování, které má určitý cíl.
• Jednání především jako aktivita směřující k ujasnění a ujednocení stanovisek,
jejímž výsledkem je dosažení dohody zúčastněných stran.

Vyjednávání
• Vyjednávání je proces, v němž se v postupných krocích sleduje dosažení vlastního cíle.
• V praxi je vyjednávání strategické jednání směřující ke změně:
- počátečních rozdílných stanovisek (rozdílných názorů a zájmů) a
- k překonání překážek plynoucích z této rozdílnosti
- pomocí vzájemné výměny informací (seznámení se stanovisky a požadavky
obou stran) všude tam, kde nerozhoduje autoritativní moc.

Přesvědčování
• Ve vyjednávání se v obecném smyslu zpravidla uplatňuje snaha o
přesvědčení jedné strany druhou o vhodnosti přijmout její stanovisko, případně
snaha o nalezení vhodného kompromisu.
• Nezbytným předpokladem k tomu, aby vyjednávání neskončilo ve slepé uličce,
je ochota brát zřetel i na situaci partnera, přijmout kompromis a dohodnout se.
• Přitom je třeba vedle sporných bodů nacházet i oblasti, v nichž existuje, nebo je
možná shoda alespoň v některých aspektech problému.
• Postupné nacházení různých, méně vyhrocených pohledů na původně sporné
otázky, je cestou k nalezení východiska.

Výsledky přesvědčování jedincem závisejí na:
- jeho sociálním statusu,
- autoritě u přesvědčovaného,
- míře, v jaké záleží přesvědčovanému na tom, aby byl přesvědčujícím akceptován,
- na zvoleném způsobu argumentace (zda tento způsob odpovídá zkušenostem
a hodnotám přesvědčovaného).
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Účinnost přesvědčování závisí na:
• typu skupiny,
• míře atraktivity členství v ní ,
• sociální pozici jedince ve skupině,
• druhu norem a sankcí uplatňovaných při jejich nedodržování.
Skupina může přesvědčovat jednotlivce, který je do ní začleněn,
prostřednictvím:
• otevřené diskuse, v níž se může uplatňovat i různě silný přímý (vyhrožováním
sankcemi) či nepřímý nátlak.
Odlišnost názorů a soudů členů skupiny od soudů a názorů jedince působí zpravidla ve smyslu
změny velmi účinně.
Přijímání většinového názoru skupiny bez výhrad se označuje jako
• konformita.
Shoda postojů členů skupiny k zásadním otázkám bývá součástí
• skupinových norem formálních i neformálních.
Racionální přesvědčování usiluje o:
• utváření,
• případně změnu postojů (opřených zejména o poznatky) na základě připravených argumentů, zdůvodňujících danou postojovou modifikaci.
Emocionální působení je zaměřeno na citovou oblast přesvědčovaného jedince s cílem ovlivnit
jej prostřednictvím emocí jako je:
• strach, radost, odpor, případně hnus atd., spojených s určitým postojem.
• Přitom se využívá působení spočívající v začlenění do velkého lidského seskupení (pocit sounáležitosti) zastávajícího „správné“ názory, podporující všeobecně
uznávané hodnoty (každý „dobrý člověk“ to tak cítí).
•Dále se také využívají postupy působící více méně mimo racionální cestu jako je
např. sugesce.
Desatero zásad etické a účinné diskuse
1. Tvůj oponent není nepřítelem, ale partnerem při hledání pravdy. Účast v dialogu vyžaduje trojí úctu: úctu k pravdě, k druhým a k sobě. Respektuj i pořadí.
2. Snaž se druhým porozumět. Své argumenty vytvářej z pohledu posluchačů.
Sebe nepotřebuješ přesvědčovat.
3. Mluv jen tehdy, máš-li k věci co říci. Šetři časem svým i ostatních a své sdělení
si řádně promysli a připrav.
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4. Aby bylo účinné, mělo by být tvé sdělení stručné, strukturované, srozumitelné
a sdělné.
5. Mluví jen jeden. Naslouchej ostatním a snaž se pochopit podstatu jejich sdělení.
6. Netriumfuj, neironizuj a nepoučuj své partnery v diskuzi, respektuj osobnost
a osobní důstojnost oponentů.
7. Tvrzení bez věcných důkazů nevydávej za argument. Každé tvrzení, které není
samozřejmé, musíš doložit.
8. Jako první uváděj argumenty, popis situace, potom varianty, návrh vždy až
na konec. Nejvýznamnější argument patří na závěr. Oslovuj rozum i emoce
svých posluchačů.
9. Drž se tématu, neutíkej od něj.
10. Nesnaž se mít za každou cenu poslední slovo a nezaměňuj dialog s monologem.

Strategie vyjednávání:
Strategie vyjednávání jako základní volené způsoby postupu s ohledem na hlavní cíle lze dělit
na dvě hlavní:
1. Konkurenční
založená na vyhrocování, konfrontaci, soutěžení (každá strana prosazuje své zájmy a stanoviska bez většího ohledu na stranu druhou, zúčastnění se nevyhýbají
konfliktnímu vyhrocení, nezřídka vnímají dosažení svého jako úspěch).
2. Spolupracující
spočívající ve snaze účastníků o nalezení co nejlepšího řešení pro obě strany.
Zúčastnění jsou otevřeni názorům ostatních, jednají slušně, směřují k dohodě,
kompromisu.

Fáze vyjednávání:
1. Příprava
- sběr a vyhodnocení informací o partnerovi jednání,
- stanovení cílů,
- míry přijatelných kompromisů,
- odhad vlastních možností,
- určení cílových a sporných bodů,
- určení místa, času, způsobu,
- určení týmu vyjednávačů,
- kompetencí jednajících.
• vhodné je zaměřit se na věc nejen ze svého pohledu, ale i pokusit se vše vidět z pohledu druhé
strany.
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2. Zahájení
- navázání kontaktu,
- vzájemné představení se,
- snaha o vytvoření pozitivní atmosféry,
- dohoda o předmětu vyjednávání, o pořadí jednotlivých bodů, o formálních
a procedurálních pravidlech,
- podle potřeby mohou účastníci stručně představit svou vizi problému, případně
možností řešení.
3. Průběh
- uvedení faktů,
- předložení vlastních návrhů a jednání o nich ve světle stanovisek partnera,
- argumentace obou stran a její hodnocení, posuzování alternativ řešení,
- zvládání námitek,
- zvládání zátěžových situací,
- zvládání manipulativních a nátlakových technik.
4. Závěr
- shrnutí výsledků,
- dohoda - za nejlepší výsledek vyjednávání, alespoň teoreticky, lze považovat
konsensus, tedy řešení přínosné pro obě strany.
- V životě se nejednou stává, že některá z jednajících stran použije k prosazení
svých zájmů prostředků, které nejsou zcela fér. K takovým prostředkům se řadí
například manipulativní a nátlakové postupy.

Nátlakové taktiky v procesu vyjednávání:
1. Přesilovka: na jednání se nečekaně objevuje více účastníků z jedné strany, kteří
vytvářejí u druhé strany pocit početní převahy.
2. Časová tíseň: jedna strana po nějakou dobu záměrně protahuje jednání, poté
zdůrazňuje nutnost spěchat pro nedostatek času a vyvíjí tlak na rychlost rozhodovacího procesu o podstatných věcech v naději, že tak získá nějaké výhody.
3. Manipulace s kompetencemi: během jednání vyjde najevo, že jednající nemá
dostatečné pravomoci k přijetí rozhodnutí o dohodě.
4. Neočekávané využití nové informace: jedna strana přichází v průběhu jednání s novými zásadními informacemi, o nichž druhá strana neví (které např. dosud tajila, aby protivníka překvapila a zaskočila) a snaží se této skutečnosti využít
(zneužít jeho nepřipravenosti) ve svůj prospěch.
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5. Hra na city: snaha jedné strany působit na druhou stranu emotivními prostředky (např. zveličuje své problémy a některé jejich aspekty ve snaze vyvolat
u druhé strany soucit, strach apod.).
Každé vyjednávání má dvě roviny: jednak jde o věcnou podstatu dohody a jednak o způsob, jakým byla dohoda dosažena. Je třeba uvědomit si, že obě tyto složky jsou důležité a ovlivňují celkový pocit z jednání s druhým člověkem. Proto bychom oběma stránkám měli věnovat
patřičnou pozornost.
K základním prvkům přípravy patří tyto okruhy:
1. prostředí (zda domácí či partnerovo, případně neutrální. Vše má konkrétní
výhody a nevýhody).
2. Informace o druhé straně – úvahy o jejích zájmech, prostoru k vyjednávání,
pravděpodobném způsobu vyjednávání. Vyplatí se příprava formou brainstormingu nebo hraní rolí.
3. Dojem – otázka osobní image, velmi důležitá, neboť běžně v průběhu dalšího
jednání filtrujeme informace tak, aby odpovídaly prvnímu dojmu.
4. Vnitřní předpoklady: umění hovořit, naslouchat a volit správnou strategii.
Druhy vyjednávání můžeme rozlišit podle toho, jakým způsobem je vyjednávání vedeno
a jaké zájmy se při vyjednávání sledují, nebo podle toho, co je předmětem vyjednávání.
V prvním případě rozlišujeme:
1) Kompetitivní vyjednávání – win-loss:
- výsledná řešení mohou být pouze z prostoru mezi původními návrhy. Pokud se protistrany
chtějí na něčem dohodnout, potom musí jeden ze svých pozic ustoupit, aby druhý mohl něco
získat. Úskalím tohoto vyjednávání může být snaha některého z účastníků ubránit vlastní pozici
nebo alespoň dosáhnout toho, aby výsledný kompromis byl co nejblíže jeho pozici. Obě strany
ale musí s konečným výsledkem souhlasit a to snižuje pravděpodobnost uzavření dohody.
Toto jednání není postaveno na důvěře, spíše naopak, snažíme se získat co nejvíce pro sebe, bez
toho, že by nám šlo o vzájemný vztah. Takové jednání je pro každého náročné a navíc se podepisuje na kvalitě vzájemného vztahu. Proto je třeba zvážit situaci, kdy je na místě ho použít.
Vhodným příkladem je smlouvání o ceně. Existují také oblasti, kde je tento způsob vyjednávání
vnímán jako rituál.
Častým problémem je napojení sebepojetí na pozici: usiluji-li o obhájení určité pozice (ceny,
smluvní podmínky, názoru), vnímám nesouhlas s touto pozicí jako kritiku svého Já. Pak již
nejde o jednání o pozici, ale o sebepojetí, což je emočně náročnější a vede to k tvrdým bojům,
většinou končí konfliktem.
V případě kompetitivního druhu vyjednávání můžeme rozlišit dvě skupiny vyjednávačů:
a) Tvrdé – to jsou tací, kteří považují účastníky za protivníky, jejich jediným cílem je vyhrát.
Jsou tvrdí, jak ve vztahu k věci, tak ve vztahu k lidem. Je pro ně charakteristická nedůvěra vůči
druhým, používají vůči nim hrozby i nátlak, ze svých pozic neustupují a zároveň požadují ústupky od druhých. Prosazují pouze svou vůli.
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b) Měkké – v tomto případě sice považují účastníky za přátele, ale hledají také pouze jednostranné řešení, totiž takové, které vyhovuje druhé straně. Jejich cílem je tak sice dohoda, ale taková,
že již dopředu předpokládají vlastní ústupky a vzdání se své pozice. Jsou měkcí jak k lidem, tak
k věci, akceptují jednostranné ztráty (vlastní) s tím, že činí druhým nabídky a trvají na dohodě.
Nesnaží se prosadit vlastní vůli a ustupují nátlaku.
2) Kooperativní vyjednávání – win-win
Tento druh vyjednávání více sleduje uspokojení obou zúčastněných stran. Základní myšlenkou
je, že hledáme řešení z prostoru většího, než jaký jsme vymezili našimi nabídkami řešení. Hledáme určitou „třetí cestu“. Tato třetí cesta se následně může ukázat jako mnohem efektivnější
a výhodnější pro obě strany. Takto dosažené řešení bývá účastníky více respektováno, protože
měli možnost účastnit se na jeho vzniku. Za takové řešení více přebírají odpovědnost. Důležitou roli také hraje skutečnost, že vzájemný vztah nejen není oslabován vzájemnou nevraživostí
a nedůvěrou, ale může být posilován zážitkem společné práce.
Podle toho, čeho se vyjednávání týká, potom rozlišujeme:
3) Virtuální vyjednávání
Tedy vyjednávání, které se nezabývá řešením žádného významného nebo podstatného problému, předmětem pozornosti vyjednávajících jsou pouze nedůležité a zcela okrajové záležitosti.
Vzhledem k zaměření tohoto vyjednávání, nelze očekávat výrazný pokrok v jednání a stejně tak
výsledky jsou nevýznamné nebo nulové. Jedná s o situaci, kdy protistranám z nějakého důvodu
vyhovuje, že na první pohled se zdá, že řeší určitý konflikt, že probíhá jednání, ale ve skutečnosti
na konkrétním a reálném řešení nemají zájem. Tento typ se také někdy označuje jako vyjednávání pro vyjednávání.
Někdy může být důvodem takového jednání nezájem o vyřešení problému nebo třeba pozdržení
určité situace do určitého data. Někdy může jít o situaci, kdy vyjednávací strany ani nedokážou
rozpoznat, že sklouzli k jednání o věcech podružných a okrajových.
4) Principiální vyjednávání
Právě tento typ vyjednávání se snaží odstranit nedostatky předchozího typu vyjednávání. To
znamená, že účastníci sledují, co je podstatou problému a právě pouze těmto věcem věnují
pozornost – dokážou odlišit, co je nepodstatné a z hlediska řešení malicherné, zaměřují se
na věcnou podstatu problému. Jakékoliv osobní útoky nejsou primární a obrana proti nim
také není konstruktivní. Účel vyjednávání a vlastní řešení se při osobních půtkách dostává
na vedlejší kolej. Proto je třeba mít neustále na paměti, co bylo účelem setkání, a držet se
pouze této linie. Výhodou tohoto způsobu vyjednávání je, že poskytuje prostor pro větší pocit
vzájemného respektu.
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5. ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ
Konflikt bývá definován jako proces, ve kterém je vyvinuto záměrné úsilí prvku A k překažení
snah prvku B pomocí určité formy blokování, které vede k frustraci prvku B při dosahování
jeho cílů nebo prosazování zájmů. Aby mohl konflikt vzniknout, musí být vnímán zúčastněnými
stranami, musí existovat 2 nebo více stran, jejichž zájmy nebo cíle se zdají být nekompatibilní.
Rozeznáváme konflikty interpersonální (mezi 2 či více osobami) a intrapersonální (vnitřní
konflikt jedné osoby mezi dvěma či různými přáními, potřebami, zájmy nebo cíli).
Podle tradičních názorů je konflikt špatný, je třeba se mu bránit, protože je spojen s násilím,
destrukcí nebo dysfunkcí. Vyplývá ze špatné komunikace, nedostatku otevřenosti a důvěry mezi
lidmi (názor převažující ve 30. letech). Pozornost se zaměřuje na lidi konfliktogenní, na odstranění příčin konfliktů.
Z hlediska human relations (40.-70. léta) je konflikt vnímán jako přirozený jev, nevyhnutelný, je
snaha racionalizovat jeho existenci, dokonce se připouští, že někdy může i prospět.
Na rozdíl od předchozích přístupů současný interakční pohled vychází z předpokladu, že harmonická, mírumilovná skupina je statická, apatická, nereagující na potřeby změny a inovace.
Proto se objevují tendence konflikty povzbuzovat, udržovat skupinu na minimální hladině konfliktu.
Přitom je třeba odlišovat konflikty funkční a nefunkční! Funkční jsou ty, které podporují skupinové cíle a zlepšují výkon, nefunkční ty, které blokují výkon (záleží na situaci, podmínkách,
skupině, čase apod., i na percepci členů skupiny. Někdy se hovoří o konfliktech konstruktivních
a destruktivních.
Ve společnosti převažuje stále spíše tradiční pohled, a tak dochází k určitému paradoxu: i když
víme, že konflikty přispívají k výkonu, přesto se jim bráníme a vnímáme je jako nepříjemné
situace.
Co je to konflikt?
Konflikt (z latinského conflictus – srážka) je nejobecněji definován jako střet dvou motivací.
Jedná se o střet protichůdných postojů, zájmů, hodnot, potřeb, cílů, plánů, představ apod. Konflikt tedy vzniká již v okamžiku pociťovaného rozporu – dříve, než dojde k jeho pojmenování
a řešení, případně než se projeví negativní důsledky jeho dlouhodobého přehlížení a neřešení.
V češtině bývá slovo konflikt vnímáno spíše negativně, jako nežádoucí výbuch emocí. Každý
konflikt je destabilizačním prvkem sociálního systému, v jehož rámci vzniknul, a reakce na něj
může způsobit podstatnou změnu fungování daného systému (a to jak pozitivní, tak i negativní). I pro osobní růst jednotlivce může být konflikt brzdou stejně jako hnací silou.
Konflikt sám o sobě tedy nemá pozitivní nebo negativní náboj, záleží na tom, jak se k němu
postavíme a jaký mu dáme význam.
35

V životě se nelze konfliktům zcela vyhnout, ani by to nemělo být naším cílem. Konflikty k životu
potřebujeme, pomáhají nám formovat a ujasňovat vlastní názory a postoje i hranice své osobnosti.
Konflikty stimulují náš vývoj (jak jednotlivce, tak i celého lidstva), proto bychom se je měli naučit řešit tak, abychom neubližovali sobě ani druhým.
Cílem řešení konfliktu nemusí být podle Holé (2003) nutně jen vyřešení dané situace, ale celková změna konfliktní situace na nekonfliktní těmito prostředky:
• Aktivním řešením dané situace.
• Adaptací na tuto situaci.
• Změnou vnímání dané situace.
Teorie řešení konfliktů nabízí možnost, že konflikt může mít i pozitivní, konstruktivní význam,
protože přináší:
• Nová řešení (jsou zdrojem změn).
• Ukončuje negativně vnímané procesy a stavy.
• Zabraňuje ustrnutí – nutí hledat stále nové cesty.
• Vede k výměně informací a otevřené diskuzi.
• Uvolňuje napětí a pomáhá ventilovat emoce.
• Učí řešit problém – vede k analýze.
• Ověřuje a přehodnocuje vztahy.
• Dává korekce – zpětnou vazbu.
Neřešený konflikt se však často vrací, eskaluje a vede k destrukci.
Konfliktem je každý názorový rozpor, střet protichůdných tendencí. V tomto smyslu nelze proti nim nic namítat, neboť pouze rozpor vede k diskusi, která je podkladem nových myšlenek
a nápadů. Bohužel tomu tak není u všech konfliktních situací, jak si zde blíže ukážeme. Jedním
z hlavních kritérií konfliktů je jejich trvání. Dlouhodobé konflikty jsou neproduktivní, jsou ukazatelem nezdravých poměrů na pracovišti, nutně vedou ke zhoršení mezilidských vztahů a otravují tím mezilidské klima pracoviště. Dlouhodobé konflikty jsou současně důkazem špatného
managementu, který je nedovede zavčas řešit, což je jedním z jeho základních úkolů.
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Příčiny konfliktů:
1. Existence rozdílů mezi partnery
• Předsudky
• Stereotypy, návyky
• Tradice
• Pohlaví
2. Nedokonalostí a nedostatečností našeho lidského poznání
• Poznání sebe sama, přijetí sebe sama
• Neochota přiznat si chybu
• Neschopnost vyrovnat se se svými chybami
• Přenos vlastních chyb na partnera
• Poznání partnera
• Očekávání partnera
• Poznání toho, co nejvíce partnera uspokojuje
• Poznání situačního momentu
3. Střety zájmů partnerů
• Nedostatečná komunikace
• Nevšímavost
• Bezohlednost
• Egocentrismus

Proces vzniku konfliktu:
1. stadium: potenciální opozice – jsou přítomny podmínky, které vytvářejí příležitost ke vzniku konfliktu a generují frustraci. Konflikt mohou, ale nemusí vyvolat. Patří sem proměnné
komunikační, strukturální a personální.
a) komunikace: sémantické obtíže, šumy, špatné pochopení. Potenciální konfliktní situace nastává, je-li buď příliš mnoho nebo příliš málo komunikace.
b) struktura: velikost skupiny, specializace členů – čím vyšší, tím vyšší možnost konfliktu. Stejné
je to i u skupin s věkově mladšími členy. Problémem je i nejednoznačné rozdělení odpovědnosti
a povinností, boj o moc a o teritorium, různost cílů. Záleží také na stylu vedení – zejména tuhé,
trvalé sledování a kontrola i přílišné spoléhání na participaci (podporuje rozdíly). Častým zdrojem konfliktů bývá systém odměňování.
c) Osobní proměnné: konflikt často vyvolávají určité osobnostní typy – autoritářské, s nízkou
sebehodnotou, dogmatici, lidé s odlišným hodnotovým systémem (proto pozor při vytváření
týmů!)
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2. stadium: kognice a personalizace (tedy rozeznání a spojení s vlastní osobou) – alespoň
jedna strana si musí být vědoma předchozích podmínek, což by samo o sobě nevadilo, ale
musí to u ní vyvolat emoční reakci – tenzi, úzkost, nepřátelství, frustraci apod. V této fázi tedy
po předchozím uvědomění si určitých podmínek dochází k aktualizaci potenciální opozice.
3. stadium: chování. Je to akční stadium, charakteristické vědomou snahou frustrovat druhého = otevřený konflikt. To se projevuje různými formami chování, současně se v tomto stadiu
také objevuje chování zaměřené na zvládnutí konfliktu.
4. stadium: výsledné – důsledky konfliktu mohou být funkční i nefunkční:
funkční: konflikt je konstruktivní, když zlepšuje kvalitu rozhodování, stimuluje tvořivost, povzbuzuje zájem či zvědavost, odbourává tenzi, vede k pozitivní změně. Takový konflikt se dotýká statu quo, čímž podporuje přehodnocení skupinových cílů i činností (nedostatek konfliktů
vede naopak k pasivnímu prostředí a posílení statu quo), může mít pozitivní vztah k produktivitě. Heterogenní skupiny, kde je více různých zájmů, jsou konfliktnější, ale zlepšení rozhodování
je u nich také výraznější. To platí i ve sportu
Soupeření = snaha dosáhnout cíle bez ohledu na druhou stranu (ale při dodržování pravidel).
Spolupráce = snaha uspokojit zájem obou stran
Vyhýbání se = vyhnutí se nebo potlačování konfliktu
Přizpůsobení se = ochota obětovat své zájmy
Kompromis = každý musí něco obětovat.
Kdy je vhodné:
Soupeření:
- tam, kde je nutné rychlé a rozhodné jednání
- u důležitých problémů, kde je třeba jednat nepopulárně
- u problémů důležitých pro organizaci, kde víme, že jednáme správně
- při jednání s lidmi, kteří těží z nesoupeřivého chování.
Spolupráce:
- k nalezení integrujícího rozhodnutí, kdy oba zájmy jsou příliš důležité, než aby mohlo dojít
ke kompromisu
- je-li naším cílem poučit se
- ke sloučení náhledu lidí s různými stanovisky
- získání souhlasu hledáním společných zájmů
- překonání pocitů, které narušují vztah.
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Vyhýbání se:
- je-li problém triviální nebo jsou ostatní problémy naléhavější
- není-li šance na uspokojení vlastních zájmů
- když potenciální škody převyšují potenciální užitek
- když je třeba nechat lidi vychladnout a získat odstup
- je-li lepší sehnat další informace
- mohou-li ostatní vyřešit konflikt účinněji
- jde-li o problémy odvádějící pozornost od jiných problémů.
Přizpůsobení se:
- když zjistíme, že se mýlíme, abychom ukázali, že jsme rozumnější
- jsou-li problémy pro ostatní důležitější než pro nás
- chceme-li uspokojit ostatní a udržet kooperaci
- chceme-li vybudovat sociální kredit pro pozdější problémy
- k minimalizaci ztrát, jsou-li ostatní v přesile
- je-li obzvlášť důležitá harmonie a stabilita
- chceme-li umožnit druhé straně dozrávat poučením se z vlastních chyb.
Kompromis:
- jsou-li cíle důležité, ale nestojí-li za námahu nebo škody způsobené asertivnějším způsobem
chování
- střetnou-li se dva oponenti se stejnou silou ve věci vzájemně se vylučujících cílů
- chceme-li dosáhnout alespoň dočasného uspořádání složitých problémů
- chceme-li dosáhnout funkčního řešení pod časovým tlakem
- tam, kde je spolupráce nebo soupeření neúspěšné.
Je třeba si uvědomit, že konflikt je vždy doprovázen emocemi, které ovlivňují vnímání situace a rozhodování, projevují se v komunikaci a mohou přispět k vyhrocení vzájemných vztahů. Protože řešení konfliktů je převážně otázkou komunikace, je třeba naučit se zvládat emoce,
pokusit se konflikt odosobnit a převést na společný problém, řešený formou dialogu s využitím
poznatků o vyjednávání. Pokud toto selže, lze využít mediace (zprostředkování řešení konfliktu
kvalifikovaným odborníkem, který umožní odstup od emocí, zlepšení náhledu na situaci a pomůže při hledání vzájemně přijatelných řešení, přičemž rozhodnutí zůstává na účastnících konfliktu – na rozdíl od delegování, kdy rozhoduje třetí osoba).
Je zřejmé, že konflikty jsou v lidském životě plně legitimní a jejich odpovědné řešení je
součástí přirozeného vývoje a pokroku.
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Navozování změn a týmová práce jako častá konfliktní oblast v pracovním procesu.
Změna je základním činitelem pokroku, přesto její navození je spojeno s emocemi, konflikty, tedy s výraznou psychologickou problematikou. Ke změnám je vždy nutno přistupovat
systémově – brát do úvahy vývoj organizace v širším kontextu, včetně mikroklimatu ve skupinách, jichž se týká. Jako činitelé změny se označují ty osoby, které slouží jako katalyzátor a přebírají odpovědnost za řízení procesu změny.
Psychologický pohled: mají vůbec lidé rádi změny? Jen ty, které jim přinášejí užitek a které
si toužebně přejí, i tak jsou však tyto změny zdrojem stresu (eustresu). Odpor ke změnám má 2
příčiny:
1. Je to ztráta známého, vyzkoušeného, osvědčeného. I když chodíte neradi
do školy, je to již známé, jisté, víte, co se od vás očekává, zatímco změna přináší
obavy ze zvládnutí nových požadavků a vede k negativním postojům, event.
dysfunkčnímu chování.
2. Jsou to obavy z osobních ztrát, tj. narušení základních psychických potřeb jistoty, bezpečí, vztahů apod. To je nutno vždy analyzovat. Můžeme ztratit něco,
co již vlastníme, do čeho jsme investovali (status, peníze, autorita, přátelství,
osobní výhody apod.) Tyto pocity vznikají v organizacích hlavně u starších zaměstnanců.
Odpor nemusí být otevřený, zjevný. Pro management je lepší, když otevřený je – umožňuje ventilaci skrytých frustrací. Není-li tato možnost, pak může dojít ke ztrátě motivace, loajality,
zvýšení chybovosti, nemocnosti. Odpor má svůj význam pro zachování kultury podniku – je
důležité chápat motivaci lidí, zjistit, jestli náhodou nemají pravdu a změna by organizaci spíše
poškodila.
Je-li odpor nefunkční, pak jsou k úspěšnému navození změny nutné tři kroky:
1. odmrazení statu quo analýzou hnacích a brzdných sil a následným posílením
hnacích sil nebo tlumením brzdných sil nebo obojím současně
2. pohyb k novému stavu
3. zmrazení (stabilizace procesu změny vyvážením hnacích a brzdných sil).

6 základních taktik při zvládání odporu vůči změně:
1. Osvěta a komunikace: snaha pomoci nalézt logické odůvodnění (tam, kde odpor spočívá na špatné informovanosti nebo nedostatečné komunikaci). Může
mít formu osobních rozhovorů, oběžníků, skupinové prezentace, zpráv apod.
Funguje tam, kde je vzájemná důvěra, kredibilita. Nevýhodou může být velká
časová náročnost.
2. Spoluúčast: Přizvat opozičníky k rozhodovacímu procesu. Jsou-li kvalitní, je
to jen výhoda. Nevýhoda: nebezpečí špatných řešení, velké časové nároky.
3. Facilitace a podpora: poradenství, terapie, školení v nových dovednostech,
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krátkodobě omluvená nepřítomnost v práci – zejména tam, kde je vysoká hladina úzkosti. Nevýhoda: nároky na čas, může to být i drahé, úspěch není vždy
jistý.
4. Vyjednávání: Nabídneme protihodnotu. Např. tam, kde je centrem odporu
skupina silných osobností, lze nabídnout zvláštní výhody, odměny, které uspokojí jejich individuální potřeby (dostanou více personálu, finanční výhody, než
si najdou jiné bydlení apod.) . Používá se zejména tam, kde odpor přichází ze
zdrojů moci (třeba odbory). Nevýhoda: vysoké náklady, nebezpečí vydírání.
5. Manipulace a kooptace: skryté ovlivňování, překrucování faktů, aby vypadaly atraktivněji. Kooptování = manipulace + participace (kupování si vůdců
opozičních skupin tím, že se jim dá klíčová role v rozhodování, spíš však jde
o potvrzení rozhodnutí, které již je hotové. Je to laciné a snadné, ale může se
to obrátit proti, prohlédnou-li, že byli využívání a podváděni. Pak kredibilita
klesne na nulu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.
6. Zastrašování: aplikace přímých hrozeb nebo použití síly – platí totéž, co u bodu 5.
Po dosažení změny je nutná její stabilizace (zmrazení), tedy nahrazení dočasných vztahů
trvalými. Nejprve je třeba vytvořit formální mechanismy (pravidla) – např. zavedení píchaček
než si skupina osvojí nové normy, nové způsoby chování.
Změna je součástí vývoje organizace, ne vždy však musí být k lepšímu. Organizační vývoj
by měl být budován na humanistických a demokratických hodnotách, důraz se klade na spolupráci.
Základní hodnoty:
1. Respektování lidí. Jednotlivci jsou vnímáni jako odpovědní, svědomití, pečliví.
Jedná se s nimi důstojně a s úctou.
2. Důvěra a podpora. Vedoucí se snaží chovat autenticky, otevřeně, navozuje atmosféru vzájemné podpory.
3. Rovnoprávnost v moci: efektivně pracující organizace nekladou důraz na hierarchické rozložení autority a kontroly.
4. Konfrontace: problémy se nesmetají pod stůl, ale otevřeně se o nich jedná.
5. Participace: čím více se lidé mohou zúčastnit na rozhodování, tím více budou
ochotni rozhodnutí plnit.
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Další problémovou oblastí v pracovním prostředí spojenou s četnými konflikty je týmová
práce.
Tým je skupina, v níž jednotlivci mají společný cíl a v níž pracovní činnosti a dovednosti každého člena na sebe vzájemně účelně a plynule navazují, jako – užijeme-li mechanické a statické
analogie – na sebe navazují jednotlivé části skládačky, dohromady vytvářející nějaký vzor.
O každé skupině ale nemůžeme hovořit jako o týmu.
Obecně by se měl tým vyznačovat těmito prvky:
- definované členství
- skupinové podvědomí
- představa sdíleného účelu
- vzájemná závislost
- vzájemná součinnost
- schopnost vyvíjet činnost jednotně.
Všechny úkoly nejsou pro týmový přístup vhodné. Jako nevhodné můžeme vymezit úkoly spadající do třech okruhů:
1) úkoly běžného typu, rutinního rázu nebo stanoveného způsobu řešení, které jsou vesměs
obsahem práce některého z funkčních útvarů
2) úkoly příliš rozsáhlé a dlouhodobé, kdy je užitečnější zřídit útvar a pověřit ho jejich trvalým
vykonáváním
3) úkoly vyžadující samostatnou, individuální práci bez potřeby komplexního pojetí a interdisciplinární analýzy
Týmový přístup je vhodný v případech, kdy úkol vyžaduje všestranné posouzení celé řady hledisek a vymyká se svou náročností nejen možnostem jednotlivce, ale i stávajících funkčních
útvarů.
Při předcházení konfliktních situací při tvorbě týmu v pracovní skupině je třeba sledovat tři
základní prvky:
1) vedení týmu – mělo by zejména inspirovat svou vizí, nadšením, úsilím, zaměřením na cíl
a respektováním standardů
2) členy, z nichž se tým skládá – neměli bychom je vidět jednobarevně jako aktéry pouze jedné
role
3) společné metody a strategie společné práce – jako pojítko předchozích dvou prvků, stejně
nezbytné pro dosažení cíle
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Klíčové faktory při výběru členů týmu:
• Odborná nebo profesionální zdatnost – je důležité sledovat všechny odborné znalosti, i ty,
které jsou z hlediska hlavního zájmu druhotné, ale mohou být pro tým vysoce relevantní, nastanou-li nějaké neočekávané situace.
• Schopnost pracovat jako člen týmu – sledovat, zda je člověk schopen nést týmové role
• Žádoucí osobní vlastnosti – zahrnující procesní dovednosti potřebné ke splnění úkolu – zejména v oblasti rozhodování, řešení problémů, tvůrčí a inovační myšlení, a dále vlastnosti jako
například schopnost naslouchat druhým, pružnost myšlení, schopnost důvěřovat a vyvolávat
důvěru.

Zásady týmové spolupráce – prevence konfliktních situací
Účinné vedení se zakládá na respektu a důvěře, ne na strachu a podrobení. Respekt a důvěra
pomohou inspirovat v týmu zanícené úsilí pro věc, strach a podrobení produkují pouze poslušnost.
Základní úlohou vedoucího je udělat z částí celek. To znamená, že soustřeďuje úsilí skupiny lidí
na společný cíl a umožňuje jim pracovat jako tým. Používá přikazování, ale demokratické. Koordinuje funkce, pomáhá skloubit činnosti, kterými jeden druhého doplňují a podporují.
Dobrý vedoucí:
• vzbuzuje nadšení
• žije podle svých hodnot, tvořících jeho integritu
• vede příkladem
• z členů vytváří dobré vedoucí
• je si vědom vlastního chování a prostředí
• intelektuálně stačí na potřeby svého pracovního zařazení
• je si vědom potřeb skupiny, kterou vede, a potřeb jednotlivců
• dává členům najevo důvěru
• je schopen zastupovat organizaci vůči členům a členy vůči organizaci.

Základní odpovědnosti vedoucího v prevenci konfliktních situací:
1) Zajistit splnění úkolu
2) Stimulovat rozvoj jednotlivců
3) Vytvářet a udržovat tým
- ty jsou zabezpečovány těmito obecnými funkcemi: plánování, vysvětlení, kontrola, podpora,
informování, hodnocení.
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Teorie a praxe konfliktů
I. část: Primární analýza konfliktů
1. Teorie konfliktů-vývoj, základní pojmy a koncepce. Obecné modely řešení konfliktních situací.
2. Teorie her a modelování konfliktních situací.
3. Analýza vyjednávání. Taktiky a strategie vztahového chování. Základní styly vyjednávání.
4. Distributivní vyjednávání a kooperativní vyjednávání. Strategie a taktiky vyjednávání.
5. Neunitární subjekty a koalice. Specifika vícestranných konfliktů. Vytváření, blokování a rozbíjení koalic
6. Komunikace a konflikty. Meditace a facilitace.
7. Praktická příprava a formalizace vyjednávání. Kognitivní a estetické aspekty vyjednávání.
Konfliktní cyklus - základní model:

základy
konfliktu

důsledky
konfliktu

odhalení
konfliktu
(manifestace)

ukončení
konfliktu

eskalace
konfliktu

deeskalace
konfliktu

Waisová, Úvod do studia mezinárodn ích vztahů,

Waisová, Úvod do studia mezinárodních vztahů, 2002
44

ZÁKLADNÍ TYPY REAKCÍ NA PŘEKÁŽKU
RA

racionalizace

D

Ú

deprese

únik

A

agrese

Cíl

K
regrese
konstruktivní
řešení

R
KO

obejití
překážky

O

kooperace

Mobilizující konflikty jsou takové, které mají na pracoviště pozitivní vliv, neboť vedou k rozvoji
činnosti a jejímu zkvalitnění. Většinou jde o prosazování nových pracovních metod, reorganizaci pracoviště nebo výběr nových materiálních zdrojů, dodavatelů nebo odbytišť. Různé pracovní skupiny mohou mít různá hlediska a ta se řeší někdy velice rušným jednáním. Jejich pozitivní
vyřešení záleží na schopnostech vedoucího managera, jeho rozhledu, odborných znalostech, vlivu na spolupracovníky a všeobecné důvěře i autoritě. Samozřejmě, že se na takový konflikt musí
důkladně připravit, vést předchozí porady se svými kompetentními spolupracovníky a samotné
konfliktní jednání vést klidně, věcně, bez osobních invektiv a jiných emocí, v souladu s nezbytnými psychologickými předpoklady vedoucího pracovníka. Charakteristikou těchto konfliktů je
jejich krátkodobost. Problém je nutno vyřešit pokud možno brzo a žádná strana by neměla odcházet z jednání s pocitem porážky nebo špatného konečného řešení. Rovněž jednotlivé názory
opozičních stran by měly být v závěrečném řešení alespoň částečně zohledněny.
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MOTIVACE A VOLNÍ PROCESY PŘI
ŘEŠENÍ KONFLIKTU
1.

Vysvětlení pojmu
-

2.

lat. moveo, movere = pohybovat, hýbat

Základní složky procesu motivace
Aktivní jednání

MOTIV
Impulsy
Incentivy

3.

PŘEKÁŽKA

CÍL

Forma zdolání
překážky

Čtyři fáze volního jednání
a) Přípravná
b) Rozhodovací
c) Provedení rozhodnutí
d) Uvolnění napětí

Konflikty destruktivní jsou naproti tomu negativním projevem ať již jednotlivce, managementu nebo celého pracoviště. V destruktivní přerůstá i mobilizující konflikt, není-li zavčas a hlavně úspěšně vyřešen. Kazí sociální klima, nevede
k řešení problémů a často je jen důsledkem osobních šarvátek jednotlivých osob nebo pracovních skupin. Tato komunikace často nerespektuje žádná pravidla, vše je dobré k pokoření druhého a domnělé výhře. Úkolem managementu je co nejrychlejší jejich likvidace při použití veškerých dostupných pravomocí, i za cenu dočasné nevýhodnosti pro provoz pracoviště.
Je pochopitelné, že destruktivní konflikty se řeší mnohem obtížněji než věcné mobilizující konflikty, už tím, že k nim vedou nezdravé poměry na pracovišti a často i negativní perspektivy.
Především to je pracovní nespokojenost zaměstnanců, jejich sociální nejistota, negativní charakterové i odborné vlastnosti managementu, špatné mezilidské vztahy a zejména pocit nespravedlnosti, ať již v posuzování odborných kvalit a zásluh, jako i jeho ohodnocování. Často přispívají ke vzniku konfliktů konfliktní osobnosti. K těm patří především:
neurotici, hysterici, labilní a náladoví a vztahovační jedinci; agresivní, dominantní jedinci a egocentrici; nevyrovnaní, disharmoničtí a psychopatičtí jedinci.
Úkolem managementu je především prevence konfliktních zdrojů a situací. Zcela se však nelze
konfliktům vyhnout nikdy. K řešení konfliktních situací a k řešení již nastalých destruktivních
konfliktů existuje řada doporučení i přístupů, jejichž výběr je jedním z důležitých hodnotících
faktorů kvalit managera. Mezi důležitá opatření patří především preventivní rozmisťování pracovníků nejen podle jejich odborných, ale i charakterových a psychologických vlastností, jejich
dodatečné přemisťování a eliminace konfliktních jedinců a skupin, tzv. klik. Dále je to vytváření
vyvážených pracovních skupin, týmů, vedených k orientaci na sounáležitost ke skupině, k loajalitě k firmě a zájmu o její ekonomické výsledky a celkovou prosperitu, k hrdosti na svoji firmu
a na přináležitost k ní. Obtížné je řešení této problematiky tam, kde zdrojem konfliktů je sám
nadřízený, který může konflikty vyvolávat svojí přílišnou direktivností až diktátorstvím, špatnými osobními vlastnostmi i neodborností, vlastní agresivitou a nevyrovnaností, přeceňováním
sebe a podceňováním ostatních, vnitřní nejistotou, nespravedlivým ohodnocováním a oceňováním jednotlivců i pracovních skupin.
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Z hlediska řešení konfliktů je nutné zde zmínit ještě jejich rozlišování na vnitřní a vnější.
Vnitřní konflikty - (intrapsychické, intrapersonální), se odehrávají v osobnosti pracovníka.
Střetávají se zde buď pozitivní hodnoty, pohnutky a cíle - apetence, nebo záporné hodnoty
- averze. Nejméně závažným a dá se říci, v životě běžným konfliktem, je střet dvou kladných
hodnot (apetence - apetence), kdy se jedinec rozhoduje o výběru z několika pro něho příznivých
eventualit a výběr té hodnoty, kterou považuje pro sebe za nejvýhodnější. Němci takovou situaci
příhodně označují jako „Die Qual der Wahl“ - „mučivá volba“! Dalším, již závažnějším vnitřním
konfliktem, je střet pozitivní a negativní hodnoty (ambivalence), kdy se např. rozhodujeme mezi
povinností a zábavou nebo odkládání nepříjemných, ale nezbytných úkolů.
Vnější konflikty - (interpersonální) jsou konflikty mezi osobami. Podle rozličného řešení dělíme na ty, které se odehrávají mezi dvěma osobami, mezi jedincem a skupinou a na konflikty
mezi skupinami. Pakliže selže prevence, je zde manager postaven před úkol tyto konflikty řešit
efektivně a účelně, podle již uvedených principů. Je pochopitelné, že snazší je řešení konfliktů
mezi dvěma osobami než mezi pracovními skupinami. Ale to již je problém managementu.
Dále je nutné si uvědomit, že se vnitřní a vnější konflikty často prolínají, jedny zapříčiňují nebo
přímo přecházejí v druhé. Je také nutné vnímat okolnost, že celková politicko-sociální situace
ve státě ovlivňuje konfliktnost v celé společnosti, tedy i na pracovištích. Na druhé straně je zde
ovšem i faktor individuální osobnosti. Nelze popřít, že vyrovnaní lidé s minimem vnitřních
konfliktů mají i méně střetů s okolím, tedy interpersonálních, vnějších konfliktů. Interpersonální konflikty mají naopak dopad i na vnitřní psýché jedince, a tedy se zvnitřňují. Obecně
pak interpersonální konflikty mívají častěji extroverti, zatím co k vnitřním konfliktům inklinují
hlavně introverti.

Konflikty - odvaha k řešení
Přemýšleli jste už někdy o tom, proč si s některými kolegy pravidelně nerozumíte, anebo proč
někteří lidé nikdy nevysloví to, co opravdu chtějí říci?
Pak byste si měli uvědomit, že komunikujete i v případě, kdy neřeknete vůbec nic. Ovládání
„soft skills“ je zejména pro vedoucí pracovníky stále důležitější.
Manažer musí mít dostatek odvahy konflikty řešit, ne je obcházet. Jak jste na tom vy sami s připraveností řešit neshody a se schopností vcítit se do problému? Umíte spory konstruktivně řídit?
Takové otázky by si měl klást každý, kdo ve své práci musí vést jiné.
Namísto toho se pořád stává, že se vedoucí pracovníci nevyrovnají s důvody, které jsou odpovědné za vznik konfliktů a nechápou, že i z nich mohou čerpat. Pokud se stále vyhýbáte řešení, vzniká napětí, které snižuje produktivitu práce všech zúčastněných a v konečném důsledku
může být interpretováno jako manažerská chyba. Vyplatí se tedy vypořádat se konstruktivně se
spory a osvojit si dovednosti nezbytné k jejich řešení.
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1. krok - určení konfliktu
Prvním krokem pro zvládnutí konfliktu je zjištění jeho příčin a analýza situace, která vedla
ke vzniku problému. Teprve pak je možné konstruktivní řešení sporu.
Párové konflikty
Vznikají na základě neslučitelných zájmů dvou lidí, kteří na jedné straně chtějí posílit svou
osobnost, musí ale také najít kompromis.
Konflikty tří účastníků
Vztah mezi třemi osobami má v sobě mnohem více konfliktního potenciálu než vztah dvou
lidí. Mohou vznikat konflikty, které jsou vyvolány soutěžením o přízeň třetí osoby. V takovém
případě doporučujeme:
- nadřízený by měl dát jasně najevo, že ho takové chování ruší a své rozhodnutí učiní na základě
jiných faktorů.

2. krok - diagnóza konfliktu
Než budete moci konflikt vyřešit, musíte jej nejprve rozpoznat. Určité vzory chování mohou
ukazovat na potenciál konfliktu. Nepřátelské chování, intrikářství a odpor jsou znamení, která
snadno objevíte, protože se vůči vám projevují aktivně. Složitější je případ, kdy se některý z podřízených uzavře do sebe, i práce přesně podle předpisů může být znamením probíhajícího konfliktu. V takovém případě je důležité rozpoznat příčiny a pozadí konfliktu. Respektujte všechny
zúčastněné, nikdo nemá špatný názor, neboť každý svůj názor vyvíjí na základě svých informací
a zkušeností. Ptejte se:
• kdo se konfliktu účastní?
• proč konflikt vznikl?
• jaké cíle zúčastnění sledují?
• jak se konflikt vyvíjel v průběhu času?
• jaké osobnostní rysy a styl komunikace jsou charakteristické pro zúčastněné
osoby?
Teprve když budete znát odpovědi na tyto otázky, můžete začít konflikt řešit. Nejprve definujte
problém uvnitř skupiny, Možné návrhy řešení by pak měli rozvíjet spolupracovníci společně
s nadřízeným. Posléze zhodnoťte pro a proti jednotlivých návrhů a racionálně zvolte to nejlepší
řešení.
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Jak úspěšně hasit konflikty na pracovišti
Zejména u malých a středních firem je manažer tím, kdo je odpovědný za vytváření příjemného
pracovního klimatu. Když se v takové malé firmě strhne hádka nebo dojde k jinému konfliktu,
má to na celkovou pracovní výkonnost všech zaměstnanců větší dopad než ve velkých společnostech, kde se obvykle vše řeší v rámci jednotlivých oddělení. Článek poskytuje rady, jak by si
měl manažer v takových situacích počínat.
Vzhledem k tomu, že „blbá nálada“ se ve firmě šíří velmi rychle, měl by manažer v případě
konfliktu neprodleně zasáhnout, a nečekat na další následky. Mohlo by totiž dojít k tomu, že by
se firma rozštěpila na dva tábory, které by se hádaly o to, kdo je v právu. Nejlepším řešením je
konfrontovat obě znesvářené strany a nechat je, aby si vše pokud možno v klidu vyříkali. Snažte
se, aby se nepřekřikovali. Jedině, když si vyslechnete obě strany, budete schopni najít řešení.
Dalším krokem by mělo být vysvětlení chyb. Nechejte obě strany, aby řekli, co by podle jejich
názoru měl ten druhý udělat jinak a jak by to měl udělat. Odpovědi by měly být co nejkonkrétnější. Vše si poznamenejte. Poté byste měli obě strany vyzvat k tomu, aby se snažily postupovat
podle tohoto seznamu a důrazně je upozornit, že v případě dalších konfliktů budou následovat
přísná opatření.

Sedm pravidel pro odstranění konfliktnosti diskuse:
1. Tvůj oponent není nepřítelem, ale partnerem při hledání pravdy.
2. Snaž se porozumět druhému.
3. Tvrzení bez věcných důkazů nevydávej za argument.
4. Neutíkej od tématu.
5. Nesnaž se mít za každou cenu poslední slovo.
6. Nesnižuj osobní důstojnost oponenta.
7. Nezapomeň, že dialog vyžaduje kázeň, a nezaměňuj jej s monologem.

Strategie řešení konfliktů:
1. Každý konflikt vzbuzuje ve zúčastněných osobách určité pocity. Jak byste popsali své pocity v konfliktní situaci?
• Dělá mi dobře, že můžu ventilovat své rozbouřené city.
• Při konfliktu zvážním. Musím přemýšlet, co si druzí myslí a jak se cítí. Jsem
frustrovaný/á.
• Buď se rozzlobím, nebo rezignuji.
• Ke skutečnému řešení stejně nemůžu nijak přispět.
• Dělá mi to docela dobře, ale moje pocity nesmí být příliš prudké.
• Často z toho mám strach.
• Nemohu se vyjádřit otevřeně a současně neranit druhé.
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2. Z nějakého důvodu se zlobíte na svého přítele. Co uděláte?
• Řeknu mu, kvůli čemu se zlobím. Pak se ho zeptám, jak se cítí.
• Většinou se zlobím, protože se mu podařilo mě rozčílit. Proto mu jdu z cesty,
dokud nejsem zase klidný/á.
• Když mám vztek, exploduji, aniž bych se moc ptal/a.
• Mám strach dát svůj vztek najevo. Mohl/a bych udělat něco, čeho bych pak litoval/a. Proto se pokusím potlačit vztek a udělat pravý opak toho, co bych chtěl/a
udělat.
• Správný vztek je dobrý pro všechny, pokud nikoho nezraní.
3. Domluva se protahuje, protože jeden z kolegů stále něco namítá. Co uděláte?
• Jsem pro to, aby mohl přednést své argumenty. Když se mu skupinu nepodaří
přesvědčit, měl by se podřídit většině.
• Pokusím se přijít na to, proč vidí problém z jiného pohledu než ostatní. • Můžeme se nad argumenty zamyslet ještě jednou z jeho úhlu pohledu a snažit se ho
lépe pochopit.
• V každé skupině se vyskytují různé názory. Pokusím se přimět ostatní, aby postoupili k dalším, příjemnějším otázkám.
• Ten kolega zdržuje naši práci. Řeknu to nahlas a budu požadovat, abychom
v nutném případě pokračovali dále bez něj.
• Raději se držím zpátky, když se jiní hádají. Každý by se měl snažit sám obhájit
své názory.
4. Skupiny musí svá rozhodnutí často koordinovat s jinými skupinami. Podle čeho si zvolíte
mluvčího skupiny?
• Měl by být schopen co nejlépe prosazovat záměr skupiny, ale současně být také
natolik flexibilní, aby dokázal revidovat pozici skupiny ve světle argumentů
druhé skupiny a zajistit tak výsledné optimální rozhodnutí.
• Měl by pozici skupiny zastávat šikovně a v žádném případě by skupině neměl
působit potíže.
• Měl by být kooperativní, přátelský a zdrženlivý, aby nevyprovokoval konflikty
s ostatními skupinami.
• Měl by být schopen tvrdě vyjednávat, neměl by dělat žádné ústupky a měl by
maximálně prosazovat naše zájmy.
• Vybral bych každého, kdo by už předem souhlasil s kompromisem.
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Styly řešení konfliktů pomocí třetí strany:
Soudní řízení
•

V řadě sporů se nevyhneme konfrontaci a autoritativnímu rozhodnutí soudu. Jde
především o situace, kdy bylo zcela jednoznačně porušeno právo a není třeba o podobě konečného rozsudku vyjednávat.

•

V případě občanských nebo obchodních sporů se mnohdy jedná o složitá nakupení problémů, která v sobě zahrnují různá přání a očekávání sporných stran. Není
posláním soudu věnovat se hlubší analýze těchto zájmů, ani podrobně zkoumat
všechny dopady soudního rozhodnutí. Soud, v rámci svých možností, rozhoduje
o právu sporných stran, nikoli o naplnění jejich přání a potřeb (např. nesolventní
dlužníci).

•

Je pak zcela pochopitelné, že výsledky sociologických výzkumů ukazují, že se
soudním rozhodnutím je spokojeno pouze 40 % klientů a do dvou let se k soudu
opětovně navrací přes 35 % případů. Všeobecné očekávání, že soudní rozhodnutí
ukončí konfliktní situaci a bude všemi účastníky dodrženo a respektováno, se tak
často v praktickém životě nenaplňuje.

•

Autoritativní soudní rozhodnutí neumožňuje sporným stranám ovlivnit podobu
výsledné dohody, ani podílet se na procesu řešení a upravení budoucích vztahů.
Proces je formální, jasně vymezený a není v něm místo pro případné vyjednávání nebo hledání alternativ. Je těžké obnovit komunikaci v hierarchicky vyústěném
sporu, kdy jedna ze sporných stran se cítí vítězem a druhá poraženým.

•

Negativní dopad na ukončení sporu má i současná přetíženost našich soudů. Dlouhé čekání na soudní projednání oddaluje vyřešení situace další formou.

Arbitráž, neboli rozhodčí řízení, se vyvinula jako alternativa soudního jednání.
•

Odpůrci pověřují vyřešením svého případu společně zvolenou třetí nezávislou osobu, která nemusí prokázat právnické vzdělání. Arbitr vyslechne každou ze sporných stran, zváží přednesené argumenty a učiní rozhodnutí. To je pak pro všechny
právně závazné a vymahatelné.

•

Arbitrážní řízení dává stranám větší prostor k vyjádření a přednesení jejich stanovisek. Konečná dohoda ovšem nevzniká prostřednictvím vzájemného vyjednávání
a zvažování možných způsobů řešení. Je rozhodnuta autoritou.

Mediace
•

Mediace je neformální, strukturovaný proces řešení konfliktů. Sporným stranám
pomáhá v řešení jejich situace a dosažení výsledné dohody nestranná třetí osoba
mediátor. Tento odborník na efektivní vyjednávání přichází do sporu zvenčí, je
nezávislý a neutrální. Podporuje klienty v hledání společné smírné cesty a vytvoření vzájemně uspokojivé dohody, která může být v určité formě právně závazná.
Mediátor spor neposuzuje, ani nerozhoduje o formě konečného ujednání. Ti, kdo
rozhodují o výsledku sporu, jsou samostatní účastníci mediačního procesu.
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•

Řešení konfliktu prostřednictvím profesionálního mediátora má svou dlouholetou tradici jak na poli mezinárodních vztahů, tak v politice zaměstnanosti. Zde se
výrazně uplatňuje v procesu kolektivního vyjednávání, tedy v řešení sporů mezi
zaměstnavatelem a zaměstnanci (případně státem).

•

Využití mediace v tomto směru doporučuje i Evropská sociální charta z roku 1961.
V současné době jsou mediační služby nejvíce rozšířené v USA, Kanadě, Francii
a Velké Británii. Ve Spojených státech se mediace využívá v 60 až 70 % „viditelných“
pracovních, obchodních, rodinných nebo komunitních sporů, přičemž dvě třetiny
končí uzavřením výsledné dohody.

•

V některých státech upravuje mediaci jako způsob mimosoudního vyjednávání
právní řád. Například zákon státu Florida ji vymezuje jako neformální a mimosoudní proces, v němž nestranná třetí osoba pomáhá při řešení sporu, aniž by
nařizovala podobu výsledného řešení. V českém právním systému není mediace
doposud přesně specifikována. Možnost použití tohoto přístupu se vyskytuje v zákoně o kolektivním vyjednávání, nebo v trestním právu, v souvislosti s institutem
podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání. Rovněž v rozvodovém řízení soud respektuje dohodu uzavřenou mezi manžely.

•

Oproti soudnímu nebo arbitrážnímu řízení nabízí mediace svým účastníkům aktivní zapojení do procesu vyjednávání, hledání alternativ tvorby výsledné dohody.
Umožňuje vyslechnout si postoj druhé strany, rozšířit probíraná témata a vyjasnit
celý problém dle vlastní potřeby. Dává klientům příležitost soustředit se i na detailní otázky, které by v průběhu soudního jednání mohly být přehlédnuty. V případě
nutnosti je možné přizvat ke konzultaci odborníky (právníky, ekonomické poradce).

Jaké jsou výhody mediace?
•

Dobrovolnost. K účasti na mediačním procesu ani k přijetí dohody nelze nikoho
nutit. Podmínkou úspěšného průběhu je, že se strany rozhodnou k mediaci dobrovolně přistoupit a spolupracovat na vyřešení vzniklé situace.

•

Rychlost. V současné době se na mediační jednání nečeká více než týden, maximálně čtrnáct dní. Spory lze tak řešit téměř okamžitě, bez vyčerpávajícího destruktivního mezidobí. Zkušenosti z mnoha případů ukazují, že pro sporné strany je
užitečné využít zdlouhavého čekání na soudní jednání a vstoupit do mediace.

•

Nenákladnost. Mediační služby nepředstavují pro klienty tak vysoké výdaje jako
je tomu u soudních poplatků a dalších právních služeb. Navíc se strany o náklady
společně dělí.

•

Důvěrnost. K mediačnímu sezení jsou zváni pouze ti lidé, kterých se spor bezprostředně týká a kteří mají právo v něm dělat rozhodnutí. Mediátor je vázán mlčenlivostí a povinností nikomu neposkytovat jakékoli zprávy o průběhu mediačního
procesu.

•

Vstřícnost. Společná účast na řešení sporu umožňuje stranám ustoupit od konfrontačního jednání a zaměřit se na společné řešení konfliktu. Zúčastněným nabízí
příležitost udržet si „dobré jméno“ do budoucna a ponechat si tak otevřenou možnost spolupráce.
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Co je cílem mediace?
•

Výsledkem mediace je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná
dohoda, která je společně přijatelná pro všechny zúčastněné.

•

Na rozdíl od soudního nebo arbitrážního řízení se na její podobě podílejí všichni
účastníci mediačního procesu. Dohoda se písemně zaznamenává, stvrzuje podpisy, a tak dle závazkového práva může nabývat charakteru právní smlouvy.

•

Dohoda zahrnuje konkrétní postupy řešení, rozdělení zodpovědností, úkolů
i sankce za její nedodržení. Konečnou podobu mohou jednotlivé sporné strany
konzultovat se svými advokáty.

Kdo je mediátor?
•

Mediátor je školený profesionál se specifickými dovednostmi a zkušenostmi, které
využívá k usnadnění komunikace mezi spornými stranami, k efektivnímu vedení
a strukturování procesu. Usiluje o to, aby jednání bylo pro všechny účastníky přehledné a užitečné

Mezi hlavní úkoly mediátora patří:
1. sběr informací o daném případu - seznámení se s charakterem sporu, dostupnými materiály
a stanovisky jednotlivých stran;
2. ulehčení komunikace - facilitace celého jednání;
3. analýza informací - definování sporných bodů, rozlišení jejich závažnosti;
4. tvorba dohody - zvažování jednotlivých návrhů, sepsání společné dohody.

Jaké spory lze mediací řešit?
• Mediace se uplatňuje při řešení celé řady konfliktů. Přicházejí k ní velké firmy,
které mají spory o značné finanční částky, stejně jako sousedé, kteří spolu nemohou vyjít. Využívá se při vyjednávání o smlouvách, vzájemných podmínkách spolupráce a úpravách pracovních vztahů (příkladem může být rozdělení
sfér kompetence mezi dvěma vedoucími pracovníky).
• Pomocí mediace se upravují vztahy nájemníků a majitelů nemovitostí, manželů
před nebo po rozvodovém řízení (rozdělení majetku, péče o děti).
• Řeší spory komunitní, vzniklé při jednání s úřady nebo institucemi (požadavky
rodičů na ředitele školy, stížnosti pacientů místní nemocnice, nesouhlas občanů
s chystanou změnou územního plánu), stejně jako spory restituční a dědické.
• Vzhledem k tomu, že mediace nabízí daleko větší prostor ke společné analýze
případu a tvorbě výsledného řešení, je v případě složitějších sporů podstatně
úspěšnější než soudní jednání. 75 % mediačních případů končí uzavřením dohody, přičemž 80 % účastníků odchází spokojeno s průběhem jednání a jeho
výsledkem.
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