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ŠÉFOVIA SÚ DÔLEŽITÍ 

ŠÉFOVIA SÚ DÔLEŽITÍ, pretože väčšina zamestnaných ľudí má šéfa, sami sú šéfmi alebo 
majú obe roly. Viac než 90% pracovníkov má aspoň jedného šéfa, niekoho, kto je v lokálnej 
hierarchii nad nimi.  

NA VINE SÚ ŠÉFOVIA! 

Výskum z roku 2007 vykonaný medzi 8.000 Američanmi zistil, že 72% šikanovania na 
pracoviskách majú na svedomí šéfovia urážajúci svojich podriadených. Podlí šéfovia sú 
obzvlášť rozšírení. Lenže len menej než 1% priznalo, že oni sami niekoho šikanujú! 

Výskumníci z Floridskej univerzity zistili, že zamestnanci so šikanujúcimi šéfmi mali väčší 
sklon pracovať pomalším tempom či robiť zámerné chyby (30 % vs. 6 %), tajiť chyby pred 
šéfmi (27 % vs. 4 %), nepodávať maximálny výkon (33 % vs. 9 %) a ostať doma pre chorobu, 
aj keď neboli chorí (29 % vs. 4 %).  

Šikanovaní zamestnanci podávali trikrát zriedkavejšie zlepšujúce návrhy a nesnažili sa 
vyriešiť problémy na pracovisku.  

Šikanujúci nadriadení tiež vypudzovali zamestnancov – dávajú výpovede, aby unikli 
šikanovaniu od svojich šéfov. „Ľudia neodchádzajú z firiem - odchádzajú od zlých šéfov“.  

VAŠE ZDRAVIE A ŠÉFOVIA 

Keď máte dobrého šéfa, znižujú sa vaše šance na infarkt. Podľa istého švédskeho 
výskumu, ktorý počas desiatich rokov detailne pozoroval 3.122 ľudí, mali tí s najlepšími šéfmi 
menej infarktov (teda takými šéfmi, ktorých považovali za ohľaduplných, ktorí zadávali jasné 
úlohy a zavádzali vo firme zmeny).  

„Ak máte dobrého šéfa, vaše riziko sa znižuje prinajmenšom o 20%, a keď s týmito šéfmi 
zostanete 4 roky, máte riziko nižšie aspoň o 39%,“ spresnila spoluautorka projektu Anna 
Nyberg. 

Táto štúdia z roku 2008 potvrdila dlhodobý stav. Výskumník Robert Hogai zistil, že či sa 
výskum robil v roku 1948, 1958, 1968, alebo 1998, či sa uskutočnil v Londýne, Baltimore, 
Seattle, či Honolulu, či ho vykonali medzi pracovníkmi na pošte, vodičmi mliekarenských áut, 
či učiteľmi, výsledky boli v podstate rovnaké:  

OKOLO 80% ZAMESTNANCOV SA DOMNIEVALO, ŽE NAJSTRESUJÚCEJŠÍM FAKTOROM  
V PRÁCI BOL ICH PRIAMY NADRIADENÝ.  

 

Šéfovia ovplyvňujú to, ako zamestnanci trávia svoje dni a či v práci zažívajú radosť 
alebo zúfalstvo, či pracujú dobre alebo zle a či sú zdraví alebo chorí.  
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PRÍČINY VZNIKU BEŽNÝCH ZLÝCH ŠÉFOV  

Niekedy to vyzerá, že deľba práce bola vymyslená tak, aby premieňala jej 
vykonávateľov na kreténov. Pojem kretén je voľný preklad z pôvodného pojmu assholes 
v angličtine. 

1. JEDOVATÝ TANDEM A NAKAZENIE MOCOU  

Jedovatý tandem je kombinácia dvoch faktorov – a) podriadení sú mimoriadne všímaví 
a citliví na správanie šéfa a b) zároveň šéfovia sú často necitliví a ubližujúci voči 
podriadeným. Keď dáte ľuďom do rúk moc, títo ľudia majú väčšie tendencie správať sa 
k ostatným nevhodným spôsobom, otvorene sa s nimi zahrávať, prerušovať ich, hovoriť to, 
čo by hovoriť nemali, nepozerať na druhých, keď sami hovoria, a zaobchádzať s priateľmi 
a kolegami nepriateľským a ponižujúcim spôsobom. Ako keď vám niekto otvorí lebku 
a vyberie tú časť mozgu, ktorá je kľúčová pre empatiu a sociálne vhodné správanie. 

2. EXTRÉMNY TLAK NA PRACOVNÝ VÝKON  

Časový stres spôsobuje, že ľudia sa stávajú obzvlášť necitliví k druhým. Skoro 50% 
pracovníkov nemá podľa ich vyjadrení čas správať sa vo svojej práci úctivo. Pripisujú takúto 
necitlivosť zvýšenému emočnému napätiu a zúženiu pozornosti - nepokoj vyplývajúci 
z časovej tiesne spôsobuje, že ľudia sa sústredia na danú úlohu a prestávajú vnímať všetko 
ostatné.  

Ak ste šéfom, ktorý sa vždy správal k svojim podriadeným s úctou a nazbieral si veľa 
„bodov oddanosti“, vaši zamestnanci vám pravdepodobne odpustia, že ste z času na čas 
nepríjemný, keď ste pod veľkým tlakom. Koniec koncov, máte body navyše, ktoré môžete 
využiť. No ak ste známym kreténom, nečakajte veľa súcitu alebo zvýšené úsilie od svojich 
podriadených, keď zapadnete do problémov až po uši.  

3. NEDOSTATOK SPÁNKU, HORÚČAVA A INÉ FYZICKÉ PRÍČINY ZLÝCH NÁLAD  

Existujú mnohé iné fyzikálne príčiny zlých nálad vrátane nedostatočného jedenia, 
nadmerného pracovania, dlhého cestovania do práce, zlej kondičky a fyzických zlozvykov. 
Každý šéf vie, že takéto problémy môžu človeka zmeniť na neschopného kreténa. 

4. KRETÉNI AKO ŽIVOTNÉ VZORY  

Pre nikoho nie je jednoduché vyhnúť sa imitovaniu učiteľov a autoritatívnych osobností. 
Keď sa každý okolo vás správa ako kretén a obdivuje tých úbožiakov vo vedení, v takom 
prostredí nemôžete odkopírovať žiadne dobré správanie a vyhýbanie sa nevľúdnemu 
správaniu sa často považuje za slabosť.  

Keď najvyšší šéf ostáva pokojný a zdvorilý – aj keď sa na neho vyvíja tlak a ide do tuhého 
– jeho pokoj je protijed na zamorenie prostredia kreténskosťou. Jeho konštruktívne reakcie 
sa prenášajú z človeka na človeka po hierarchii smerom nadol, pretože nižší šéfovia a ostatní 
robia to, čo robí ich vodca.  
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5. PRACOVISKÁ ZAMORENÉ KRETÉNMI  

Aj zo šéfov, ktorých neučili ani neviedli kreténi, sa môžu stať nepríjemní ľudia, keď 
pracujú s nepriateľskými kolegami a klientmi. Emócie sú obzvlášť nákazlivé. Keď sú ľudia 
obklopení kreténmi, obyčajne ich správanie napodobňujú. 
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PROTILIEK 1. – SEBAREFLEXIA 

Poznávacím znamením málo produktívnych ľudí je nedostatok sebareflexie. 

Neproduktívni ľudia neustále preceňujú svoje nadanie prakticky pri každej úlohe, ktorá 
vyžaduje intelektuálne a sociálne schopnosti, akou je napríklad rozhovor, zmysel pre humor 
a kladenie otázok iným. Zistilo sa, že sebareflexia je charakteristická pre najlepšie pracujúcich 
ľudí – sú si obzvlášť vedomí svojich silných a slabých stránok a aktívne vyhľadávajú spätnú 
väzbu na svoj výkon.  

Tí najlepší šéfovia sú hypersenzitívni voči tomu, čo si o nich druhí myslia, a voči práci, 
ktorú ich zamestnanci robia. Neustále hľadajú odpovede a premýšľajú nad otázkami:  

Čo si moji zamestnanci najviac všimnú na mojich činoch a náladách? 

Čo si myslia o mojich schopnostiach a mojom chápaní druhých? 

Chcem počuť názory mojich podriadených na seba, moje výkony a správanie? 
Pýtam si od mojich kolegov spätné väzby? 

 

PROTILIEK 2 – KOMUNIKAČNÉ KOMPETENCIE 

 Zrozumiteľne formulovať zadania a inštrukcie 

 Jasne stanoviť požiadavky, očakávania od správania a výkonu pracovníka 

 Zrozumiteľne formulovať nápady, riešenia 

 Dávať otázky otvorené, uzavreté, analytické a vedieť kedy ich použiť 

 Aktívne počúvať 

 Poskytovať spätnú väzbu – kritiku aj ocenenie 

 Efektívne prijímať spätnú väzbu – kritiku aj ocenenie 

 

KOMUNIKAČNÁ KOMPETENCIA - TO JE MAJSTROVSTVO V POUŽÍVANÍ 
KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ V ŠTANDARDNÝCH AJ V ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÁCH. 

 

 

Pamätajte na toto a myslite na to každý deň. 

„UVEDOMUJETE SI, AKÉ TO JE, PRACOVAŤ PRE VÁS?“  
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KOMUNIKAČNÉ ROLY MANAŽÉRA  

 

INTERPERSONÁLNE ROLY – slúžia na vytváranie siete kontaktov a vzťahov medzi 
pracovníkmi, manažérom a okolím 

1. reprezentant – je predstaviteľ, zástupca organizácie na ceremoniálnych alebo 
formálnych akciách 

2. vedúci – súvisí s napĺňaním funkcie vedenia ľudí – komunikuje ciele a úlohy, 
kontroluje ich napĺňanie, motivuje ľudí k ich vykonávaniu... 

3. kontaktná osoba – funguje ako styčný dôstojník pre rôzne oddelenia, organizácie 
a osoby mimo organizácie 

 

INFORMAČNÉ ROLY – slúžia na prijímanie a prenášanie informácii dovnútra organizácie aj 
mimo nej 

1. zberač informácií – zbiera informácie od klientov a pracovníkov organizácie,  
aj z  vonkajšieho okolia – informácie sa týkajú napr. konkurencie, zmien 
v prostredí, legislatíve, spokojnosti a nespokojnosti zákazníkov, pracovníkov... 

2. šíriteľ informácií – posúva informácie získané z prostredia a od vedenia ku svojim 
pracovníkom 

3. hovorca – šíri smerom von z organizácie informácie propagujúce organizáciu alebo 
presadzujúce záujmy organizácie 

 

ROZHODOVACIE ROLY – sú postavené na vytvorených vzťahoch a získaných informáciách 

1. iniciátor zmien – navrhuje, iniciuje a podporuje zmeny v rámci organizácie 
smerujúce k efektívnejšiemu napĺňaniu jej cieľov 

2. riešiteľ porúch – zasahuje v prípade nežiaducich problémov, ťažkostí, odklonenia 
od cieľov... 

3. rozmiestňovateľ zdrojov – narába so zdrojmi - efektívne rozdeľuje, umiestňuje, 
efektívne užíva zdroje... 

4. vyjednávač – vyjednáva pri získavaní zdrojov, počas vedenia ľudí, pri rozdeľovaní 
zdrojov... 
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KOMUNIKÁCIA JE VPLYVNÝ NÁSTROJ VEDENIA ĽUDÍ 

 

 Existujú VHODNÉ A NEVHODNÉ spôsoby komunikácie 

 Komunikácia NIE JE NEUTRÁLNA, OBJEKTÍVNA - taká medzi ľuďmi 
neexistuje 

 Existuje len komunikácia, ktorá  
TRAUMATIZUJE alebo 
TERAPEUTIZUJE (pomáha, podporuje, rozvíja) 

 

 

 

KOMUNIKÁCIA MÁ PRIAMY DOPAD NA VÝKON 

 

 Komunikácia, ktorá TRAUMATIZUJE –  
frustruje, znižuje motiváciu, znižuje výkon, zvyšuje chybovosť, 
znižuje angažovanosť pracovníkov 

 Komunikácia, ktorá TRAUMATIZUJE –  
zvyšuje firme náklady v chybovosti, v chorobnosti, v menšom 
výkone ľudí, menšej ochote dohodnúť sa hľadať riešenia 
a podobne...  
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AKTÍVNE POČÚVANIE 

Máme dve uši a jedny ústa. Napriek tomu zvykneme viac hovoriť a menej počúvať. Ak 
obe strany v komunikácii viac hovoria ako počúvajú ich komunikácia nie je dialóg, ale dva 
mimobežné monológy. 

Aktívne počúvanie je kooperatívnym (spolupracujúcim) prejavom v komunikácii a veľmi 
dobrým nástrojom na zvládnutie napätej alebo konfliktnej situácie. 

 

ČO JE AKTÍVNE POČÚVANIE 

Aktívne počúvanie je spôsob počúvania charakteristický týmito prejavmi: 

- Počúvajúci sa pozerá na rozprávajúceho. 

- Počúvajúci myslí na to, o čom hovorí rozprávajúci a snaží sa tomu rozumieť, ako keby bol 
v jeho koži. 

- Počúvajúci nehodnotí, čo hovorí rozprávajúci. 

- Počúvajúci neprerušuje rozprávajúceho. 

- Počúvajúci dáva slovne najavo ako rozumie. 

- Takto sa zvyšuje pravdepodobnosť, že to čo, sa nám snaží povedať rozprávajúci,  
aj naozaj porozumieme.  

 

KEDY SA VYUŽÍVA AKTÍVNE POČÚVANIE 

Aktívne počúvanie sa dá využívať pri akomkoľvek rozhovore, ale je vhodné najmä  
v niektorých špecifických sociálnych situáciách: 

- keď nám niekto dáva spätnú väzbu - kritizuje nás, 

- keď sa niekto sťažuje na produkt, službu a podobne, 

- keď sme s niekým v konflikte a druhá strana vyjadruje svoje argumenty, názory  
a záujmy, 

- keď nám niekto niečo vysvetľuje, dáva inštrukcie, zadáva úlohu, 

- keď niekto chce radu a vysvetľuje svoj problém... 

Aktívne počúvanie nemusí znamenať automaticky náš súhlas a prispôsobenie sa. Aktívne 
počúvanie slúži na kvalitné získanie informácií a na naozajstné porozumene. Porozumieť  
a chápať však nemusí znamenať súhlasiť a prispôsobiť sa. 
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PREČO AKTÍVNE POČÚVAŤ? 

Aktívne počúvanie na rozdiel od bežného počúvania je typické tým, že počúvajúci je plne 
zameraný na počúvanie druhej strany a snaží sa vžiť do jej kože. Nevenuje sa inej činnosti, 
nesnaží sa presvedčiť druhú stranu, neskáče jej do reči, nepremýšľa o tom ako bude 
reagovať. 

POČÚVANÍM PREJAVUJEME ÚCTU 

Aktívnym počúvaním (parafrázovaním, empatiou) dávame druhej strane najavo, že sa  
o ňu zaujímame. Niekoho naozaj počúvať je vnímané ako prejav úcty. A ak ľudia vnímajú, že 
sa k nim správame úctivo, sami sa správajú viac spolupracujúco a sú pokojnejší, menej 
bojovní. 

POČÚVANÍM RIADIME ROZHOVOR 

Aj keď sa to môže zdať paradoxné, tým, že počúvame môžeme regulovať rozhovor. 
Pasívne počúvanie naozaj nechá druhú stranu, aby viedla rozhovor kam chce. Aktívne 
počúvanie však znamená zasahovať do rozhovoru so snahou efektívne (rýchlo a presne) 
porozumieť, čo sa nám snaží druhá strana povedať. Napr. parafrázovaním podstatných vecí  
z monológu druhej strany vyberieme kľúčové body, ktorým sa potom budeme ďalej  
v rozhovore venovať. 

POČÚVANÍM UPOKOJÍME DRUHÚ STRANU 

Keď sa niekto sťažuje, kritizuje alebo nás presviedča o svojej pravde - obvykle 
protiargumentujeme a vysvetľujeme. To vyvoláva u druhej strany potrebu ešte viac na nás 
pritlačiť, pretože má pocit, že neprijímame jej argumenty. Pri počúvaní necháme druhú 
stranu rozprávať, sme empatickí (dáme najavo, že rozumieme ako sa cíti) a to samotné často 
druhú stranu upokojí a potom menej emocionálne, s menším hnevom, nám vysvetlí o čo jej 
ide. 

 

Mnoho konfliktov sa stupňuje práve kvôli tomu, že v  konflikte sme ešte menej ako  
v  bežnej situácii schopní a ochotní počúvať, čo nám chce druhý povedať. Jedným z  cieľov 
aktívneho počúvania je vytvoriť prijímajúcu atmosféru, ukázať ochotu akceptovať záujmy aj 
pocity druhej strany, uistiť sa, či sme fakty a pocity druhej strany porozumeli tak ako ona  
a na základe toho hľadať riešenia prijateľné pre obe strany. 

Aby sme podrobnejšie popísali, čo robí aktívne počúvanie aktívnym počúvaním, opíšeme 
aj techniky aktívneho počúvania. Techniky aktívneho počúvania používame podľa situácie  
a podľa potreby ich v dialógu kombinujeme. Každá technika má svoj konkrétny účel, ale spája 
ich to, že sme pozorne nastavení na počúvanie a porozumenie druhej strany. 
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TECHNIKY AKTÍVNEHO POČÚVANIA 
- Neverbálnym správaním – kontaktom očí, prikývnutím – vyjadrujeme porozumenie.  

- Preformulujeme najdôležitejšie myšlienky a pocity partnera.  

- Vcítime sa do iného človeka, akoby sme boli v jeho koži, v jeho situácii...  

- Nedávame rady, odporúčania, nehodnotíme a neprerušujeme druhého  
v rozprávaní. Neuvádzame vlastné podobné zážitky, pocity a problémy... 

Výrok Cieľ Čo robiť 

P
o

vz
b

u
d

zu
jú

ci
 

1. Prejaviť záujem o to, čo hovorí 
druhý. 

2. Povzbudiť druhého, aby rozprával 
ďalej. 

Nevyjadrujeme súhlas alebo nesúhlas. 
Používame neutrálne slová. 
„Mohol by si mi povedať viac...?" 
„Ako to pokračovalo?” 
„Čo si o tom myslíš?” 

O
b

ja
sň

u
jú

ci
 1. Pomôcť vysvetliť to, čo sa 

povedalo.  
2. Získať viac informácií.  
3. Pomôcť hovoriacemu vidieť iné 

hľadiská. 

Pýtame sa otázky.  
Preformulujeme nejasnú formuláciu tak, aby 

ju hovoriaci ďalej vysvetlil. 
„Kedy sa to stalo?" 
„Znamená to, že si im potom povedal, že...?” 

P
re

fo
rm

u
lu

jú
ci

 

1. Ukázať, že počúvame a rozumieme 
tomu, čo hovorí.  

2. Skontrolovať si svoj význam  
a interpretáciu toho, čo povedal 
druhý. 

Preformulujeme hlavné myšlienky a fakty 
svojimi slovami. 
„Takže ty by si chcel, aby ti viac verili, je to 
tak?" 
„Chcela by si, aby ti neodpovedal vulgárne.” 

R
ef

le
kt

u
jú

ci
 

V
ci

ťu
jú

ci
 1. Prejaviť porozumenie voči tomu, 

čo druhá osoba cíti. 
2. Umožniť človeku pomenovať 

vlastné pocity po tom, ako si ich 
vypočuje od nás. 

Vyjadríme hlavné pocity hovoriaceho. 
„Vyzeráš nahnevaný." 
„Zdá sa, že ťa to poriadne rozčúlilo.” 
„Hovoríš, ako keby si sa cítil vinný.” 

Zh
rň

u
jú

ci
  

Su
m

ar
iz

u
jú

ci
 

1. Zhrnúť dôležité myšlienky, 
skutočnosti a fakty.  

2. Pomenovať pokrok, pokiaľ sme sa 
dostali v rozhovore. 

3. Položiť základy na ďalšiu diskusiu. 

Preformulujeme hlavné myšlienky spolu 
s pocitmi. 

„Skúsim zopakovať tvoje hlavné myšlienky..." 
„Takže ťa hnevajú tieto dve veci:..”. 
„Zatiaľ sme sa teda dohodli na tomto:...” 

O
ce

ň
u

jú
ci

 

1. Uznať vážnosť problémov a pocitov 
druhého. 

2. Oceniť pozitívne správanie 
druhého. 

Uznajme hodnotu problémov a pocitov 
druhého. 

Prejavme ocenenie jeho úsilia a konania. 
„Oceňujem tvoju ochotu riešiť tento 
problém." 
„Cením si tvoju otvorenosť.” 

Tabuľka techník podľa Sadalla, Henriguez, Holmberg, 1987  
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SPÄTNÁ VÄZBA 

Spätná väzba je reakcia na činnosť a správanie - vracia sa k niektorému bodu 
v minulosti a hodnotí ho. Pokiaľ neprebehne spätná väzba, tak pokračujeme v danej 
činnosti ako keby sa nič nestalo a nemeníme svoj náhľad na danú činnosť. Bez spätnej väzby 
nie sme schopní napraviť svoje chyby alebo si uvedomiť čo robíme, že konáme správne. 

Na rozvoj pracovníka potrebujeme cieľ rozvoja aj spätnú väzbu pri jeho dosahovaní. 

DRUHY SPÄTNEJ VÄZBY (SV): 

1. SV v priebehu činnosti – je reakcia manažéra na pracovníkovu činnosť počas jej vykonávania. 
Obvykle ju (spontánne) dávame, ak pracovník odbočuje od cieľa, alebo nespĺňa očakávané 
kritériá nadriadeného. Dôležité je však dávať pracovníkom SV aj keď svoju prácu vykonávajú 
dobre. Pracovník môže prácu vykonávať inak ako sme očakávali aj preto, že sme nestanovili 
jasne naše očakávania či kritériá. 

2. SV bezprostredne po činnosti – po dokončení činnosti je vhodné sa k danej úlohe vyjadriť 
a ohodnotiť ju. Tak pracovník dostane buď ocenenie alebo podnety k zmene a náprave 
chyby, čím sa môže naučiť novú vec, na základe ktorej danú chybu nezopakuje.  

3. Kumulovaná SV s odstupom – napríklad hodnotiaco-motivačné rozhovory sú špecifická 
forma kumulovanej SV, ktorá zahŕňa dlhšie obdobie a kde sa hodnotí širšie spektrum činností 
vykonávaných pracovníkom.  

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY POSKYTOVANIA SPÄTNEJ VÄZBY 

Ak dáme pozitívnu spätnú väzbu, nazývame to ocenenie. (Som spokojný, ako si pokojne 
reagoval v stresovej situácii a poslal si včas všetky informácie, čo sme potrebovali.) 

Ak dáme negatívnu spätnú väzbu, nazývame to kritika. (Nepáčilo sa mi ako si počas 
rozhovoru vyrušoval so svojimi ironickými poznámkami na adresu pracovníka.) 

Buďte úprimní a priami – spätnú väzbu dávajte druhému bez obchádzok a zdĺhavých úvodov 
- hovorte rovno k veci.  

Pomenujte kritériá a očakávania – ak sú k danej úlohe, výkonu alebo správaniu nastavené 
kritériá – tak ich pomenujte a zvýraznite rozdiel medzi očakávaniami a realitou (ak 
kritizujete) a zvýraznite podobnosti, či zhodu (ak oceňujete.) 

Poskytujete informáciu s cieľom učiť sa, zlepšiť sa – cieľom spätnej väzby nikdy nie je 
ponižovať druhú osobu, ale naučiť, zlepšiť výkon, či zmeniť správanie. Tento postoj zásadne 
ovplyvňuje, či na druhého kričíme, posmievame sa, nadávame alebo mu vysvetľujeme ako sa 
dajú veci urobiť lepšie. 

Opisujte konkrétne správanie či výkon, nie vašu interpretáciu – snažte sa presne opísať 
správanie, ku ktorému sa vyjadrujete. Malo by to byť viditeľné, počuteľné, merateľné 
správanie či výkon – nie vaše dojmy, hypotézy, predpoklady. Nehodnotíme človeka ako 
takého, jeho charakter, ale iba jeho správanie a výkon.   
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TRI OBLASTI HODNOTENIA 

Pri spätnej väzbe a hodnotení sa venujeme trom oblastiam, ktoré sú všetky 
dôležité. 

1. VÝSTUPY Z ČINNOSTI (PRODUKT ČINNOSTI) – to sú výkony a výsledky.  
ČO urobil pracovník? - Výstupy práce hodnotíme dvoma spôsobmi.  
Priame hodnotenie poskytujú merateľné, kvantitatívne ukazovatele - čísla 
(obrat, chybovosť, počet nových klientov…).  
Nepriame hodnotenie – sa dá robiť na základe číselnej stupnice (0-4) 
spojenej so slovnou interpretáciou. 

2. VSTUPY – KOMPETENCIE a všetko, čo do práce pracovník vkladá (napr. čas, 
námahu).  
ČÍM spravil daný výkon?  
Čo zo seba vložil do danej činnosti?  
Čím dokázal vykonať svoju prácu? 

3. PROCES – PRÍSTUP PRACOVNÍKA – AKO sa správa pri práci? 

 

KONTEXT SYSTÉMU HODNOTENIA 

Pri hodnotení pracovníka treba brať do úvahy, že je súčasťou väčšieho systému. 
Hodnotenie pracovníka (aj spätná väzba) je previazané s inými prvkami v organizácii: 

- Náplne práce (čo sa má robiť v danej pozícii) 

- Motivačný systém (čo môže pracovník získať za svoju prácu) 

- Kompetenčný model (čo je potrebné, aby bol schopný robiť, aby dosiahol výsledky) 

- Personálna stratégia (umiestňovanie ľudí na pozície a ich rozvoj) 

- Firemná kultúra (čo pokladáme v organizácii za dobré a dôležité) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Firemná kultúra 

Personálna stratégia 

Kompetenčný model 

Motivačný systém 
Náplň práce 

Systém 
hodnotenia 

HMR 
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ČO SÚ KOMPETENCIE? 

KOMPETENCIE SÚ SÚBOR URČITÝCH PREDPOKLADOV K URČITEJ ČINNOSTI. Sú to 
schopnosti potrebné k vykonaniu danej práce. Kompetencie sa definujú na základe analýzy 
činností a potrebných výkonov v danej pozícii. 

Kompetencia je zložená zo 4 zložiek – vedomosti, zručnosti, postoje a hodnoty. 

VEDOMOSTI – sú poznatky získané štúdiom či skúsenosťou. Sú to znalosti o danej práci. 
Know-what. Je to súbor faktov, teórií, poučiek, postupov, dát... Príklad. Viem, že 
parafrázovať znamená venovať svoju pozornosť druhému a sem-tam po ňom zopakovať 
podstatné, čo povedal. 

ZRUČNOSTI – sú mentálne či fyzické návyky ako zvládnuť danú úlohu. Zručnosti 
umožňujú aplikovať vedomosti v praxi. Know-how. Príklad: Dokážem sústredene venovať 
pozornosť druhému a aj jednoducho a presne zopakovať čo druhý povedal. 

POSTOJE – sú obvykle dlhodobejšie pozitívne či negatívne nastavenia voči danej veci. 
Niečo máme radi, niečo nie. Niečo nás priťahuje, niečo nie. Páči - nepáči. Príjemné – 
nepríjemné. Príklad: Nechce sa mi niekoho počúvať a načo by som ešte aj po ňom niečo 
opakoval? (negatívny postoj k aktívnemu počúvaniu, či k danému človeku.) 

HODNOTY – sú obvykle veľmi pevné presvedčenia o tom, čo je a čo nie je správne. 
Správne – nesprávne. Dobré – zlé. Príklad: Je správne počúvať svojich podriadených, dozviem 
sa od nich aké problémy riešia.  

Je podstatné uvedomiť si že všetky 4 zložky, ktoré tvoria kompetenciu je potrebné 
rozvíjať a usmerňovať, lebo dokážu zásadne ovplyvniť, či pracovník danú činnosť vykoná 
kvalitne alebo nie. Mať vedomosti ešte nemusí znamenať schopnosť ich použiť. Vedieť 
činnosť vykonávať ešte neznamená, že ju človek bude robiť dobre, ak má k nej negatívny 
postoj alebo sa mu hodnotovo prieči. 

Od pracovníkov obvykle chceme výkon a ten hodnotíme, a často zabúdame, že úlohou 
firmy aj manažéra je rozvíjať pracovníkove kompetencie, ktoré mu umožňujú danú činnosť 
vykonávať v takej kvalite v akej očakávame! 

A hodnotiaco-motivačný rozhovor má výrazný vplyv na to, ako podporíme rozvoj 
pracovníkových kompetencií! 

KOMPETENCIE SA DAJÚ TRIEDIŤ NA: 

a) KOMPETENCIE SPOJENÉ S ÚLOHAMI, činnosťami (odborné, expertné). 
b) PRÍSTUP K ÚLOHÁM A VECIAM – reagovanie na problémy, úlohy, správanie sa 

k pracovným nástrojom, motivácia... 
c) VZŤAH K DRUHÝM ĽUĎOM – reagovanie na druhých, komunikácia s druhými... 
d) SPRÁVANIE SA K SEBE A PREJAV EMÓCIÍ – zvládanie stresu, úspechov a neúspechov, 

intenzita a forma prejavovania emócií... 

Všetky tieto typy kompetencií (nielen odborné) by sa mali hodnotiť a nadriadený by mal 
dávať na ne spätnú väzbu, pretože majú vplyv - na výkon, fungovanie v tíme, komunikáciu 
s kolegami a s klientmi, ovplyvňujú ochotu spolupracovať, vynakladať snahu a podobne. 
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PRI DÁVANÍ SPÄTNEJ VÄZBY BUĎTE: 

- Opisný a neinterpretujte. Hovorte o tom, čo je vidieť, počuť - dá sa vnímať zmyslami. 

- Špecifický - opíšte konkrétne prejavy správania alebo výkonu. 

- Ohľaduplný - myslite na potreby prijímateľa SV. 

- Načasujte podanie SV - nájdite vhodnú dobu, čo najskôr po správaní, na ktoré chcete 
SV dať. 

- Osobný - hovorte Ja, nie Ty. 

- Realistický - smerujte k dôsledkom správania v realite. 

- Rovnovážny - dajte pozitívnu aj negatívnu väzbu v rovnakom pomere. 

- Zrozumiteľný - overte si, či bolo porozumené tomu, čo ste chceli druhej osobe 
povedať. 

 

 

POSTUP PRE POSKYTOVATEĽA SV 

 

1. Zadefinujte o akej časti situácie idete hovoriť. („Bolo to hneď na začiatku, 
potom ako si zaklopal a vstúpil dnu.“) 

2. Zamerajte sa na konkrétne prvky v správaní  – buďte popisný, citujte, 
opíšte neverbalitu, zamerajte sa zadefinovanie situácie, kedy sa popisované 
správanie vyskytlo. („Vtedy, keď ti podal Jožo ruku, si urobil krok vpred, 
podal si mu ruku a stisol ju. Pozdravil si sa a povedal svoje meno.“). 
Nedávajte SV na veci, ktoré nie je prijímateľ schopný zmeniť, ovplyvniť... Tie 
tvoje modré oči... 

3. Pomenujte prečo dávate na toto správanie SV. Či ho chcete oceniť a prečo, 
či chcete lepšie rozumieť prečo prijímateľ konal tak, ako konal, alebo chcete 
dať negatívnu SV.  

4. Dajte spätnú väzbu –  povedzte svoj názor, vysvetlite prečo si myslíte to, čo 
si myslíte o správaní prijímateľa SV. 

5. Overte si, či prijímateľ porozumel. 

6. Ak ste niečo vnímali inak ako prijímateľ, alebo máte iné názory, nevnucujte 
svoj názor, SV ponúkate a môžete sa aj mýliť. 

7. Prípadne si overte ako to, čo opisujte, vnímajú druhí. 
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OPIS A INTERPRETÁCIA - CVIČENIE 

 

 

 

 

 

 

 

VÝKON - ŠTANDARDY, OČAKÁVANIA 

Spätná väzba v práci sa týka správania a výkonu. Spätná väzba je reakcia na základe toho, 
že niečo nespĺňa naše očakávania a štandardy alebo naopak spĺňa očakávania a štandardy. 

To však vyžaduje, aby štandardy, ciele, očakávania, predstavy boli zadefinované. Ak nie, 
treba ich vytvoriť. Trebárs aj po spätnej väzbe, ak si uvedomíme, že úloha nebola 
vyšpecifikovaná dostatočne. 

 

Úloha na splnenie      Očakávaný cieľ 

 

Toto je časť úlohy, ktorú pracovník splnil  Túto časť nesplnil. 

Poznáme úsilie, kompetencie a čas, ktorý na úlohy vynaložil. 

Poznáme aj mieru úsilia a čas a kompetencie, ktoré by potreboval na dokončenie úlohy. 

CVIČENIE 

Na čo všetko a ako mu dáme spätnú väzbu? 
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KRITIKA - DÁVANIE A PRIJÍMANIE KRITIKY 

Na ľudí, s ktorými spolupracujeme, reagujeme. Niekedy ich správanie a výkon vnímame 
pozitívne inokedy negatívne. Zvykneme o našich postrehoch aj hovoriť. Reakcii na správanie 
či výkon druhej osoby hovoríme spätná väzba. Tá môže byť pozitívna (ocenenie) alebo 
negatívna (kritika). 

Príklady ocenenia.  
- Potešila si ma, že si mi včas odoslala poštu.  
- Som rád, že si mi zavolal, koľko ľudí príde na stretnutie.  

Príklady kritiky: 
- Nepáčilo sa mi, ako si na tú pani zvýšil hlas.  
- Bolo mi nepríjemné, ako si o nás povedal pred ostatnými, že nič nerobíme.  

 

DÁVANIE KRITIKY - POSTUP 

Buďte priami, hovorte za seba, poskytujte informáciu nie všeobecné hodnotenie, opisujte 
konkrétne správanie  

 

POSTUP PRI DÁVANÍ KRITIKY 

1. PREMYSLITE SI, ČO POVIETE.  
(Čo konkrétne chcete kritizovať? – Vo formulári s 10 bodmi vyplnil  
len 7 z nich a 3 body nevyplnil.) 

2. VYBERTE SI VHODNÚ CHVÍĽU NA PODANIE KRITIKY. 
(Nie na chodbe, uprostred jedálne či medzi inými ľuďmi.) 

3. OSLOVTE KRITIZOVANÉHO, NECH SA ZAČNE SÚSTREDIŤ NA VÁS.  
(Jožo, počúvaj, chcem s tebou prejsť ten formulár pre zákazníka XY...) 

4. OPÍŠTE, ČO PRESNE KRITIZUJETE.  
(Vypĺňal si včera ten formulár a vynechal si 3 body, ktoré treba vyplniť). 

5. POVEDZTE SVOJ NEGATÍVNY POCIT SPOJENÝ S KRITIZOVANOU VECOU.  
(Hnevám sa, je mi nepríjemné, vadí mi...). 

6. ALEBO OPÍŠTE NEGATÍVNY DOPAD DANEJ VECI. 
(Musím potom kontrolovať po tebe prácu a to mi zaberá čas.) 

7. NAVRHNITE RIEŠENIE.  
(Vyplň to prosím ťa, a do hodiny mi ho prines. Nabudúce urob všetky 
body, sám si to skontroluj, nech to nemusím robiť ja). 
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PRIJÍMANIE KRITIKY - POSTUP 

Základom efektívneho prijatia kritiky je uvedomenie si, že kritik je náš 
priateľ a chce, aby sme niečo zmenili v našom správaní, zmenili k lepšiemu 
výkon. Preto nás kritizuje. Chce zlepšenie.  

Ak je kritik nahnevaný, nie je nahnevaný na nás, aj keď jeho hnev vyzerá, že 
smeruje k nám, lebo s nami práve hovorí. Je však nahnevaný na danú vec, 
problém, nedostatok. Hnev najlepšie zvládneme tak, že vieme konštruktívne 
s kritikou pracovať. 

 

ZÁKLADNÝ POSTUP PRI PRIJÍMANÍ KRITIKY 

 

1. ZHLBOKA DÝCHAJTE A PRESTAŇTE ROBIŤ INÉ ČINNOSTI. 

2. SÚSTREĎTE SA NA TO, ČO VÁM KRITIK HOVORÍ. SNAŽTE SA 
POROZUMIEŤ. 

3. NECHAJTE KRITIKA DOHOVORIŤ DO KONCA. 
(Nech si o kritike myslíte hocičo, či cítite nepríjemné pocity.) 

4. UZNAJTE, ČO SA DÁ UZNAŤ, UZNAJTE SVOJU CHYBU.  
(Áno, je pravda, že som 3 body nevypísal... Aha, to ma prekvapuje, myslel 
som, že je to kompletné, moja chyba...) 

5. NENAMIETAJTE, NEVYSVETĽUJTE, NEOBHAJUJTE SA!  
Iba, ak by sa kritik priamo opýtal, že chce vysvetlenie. 

6. Ak je niečo z kritiky neoprávnené, slušne a pokojne kritiku odmietnite 
a povedzte koho sa týka, ak nie vás.  
(Tie 3 body si hovoril, že dáš vyplniť druhému oddeleniu, tak preto som to 
nechal prázdne...) 

7. POĎAKUJTE ZA SPÄTNÚ VÄZBU.  
(Dobre, že hovoríš, musíme si na budúce presnejšie povedať, kto má čo na 
starosti. Díky za spätnú väzbu.) 

8. NAVRHNITE NÁPRAVU, ODSTRÁNENIE CHYBY.  
(Vyplním tie 3 body. Môžem ten formulár dať Ferovi z finančného 
oddelenia, nech to vyplní a odovzdá ti do hodiny.) 
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ČOMU DÁVATE PREDNOSŤ? 
Vo všetkých prípadoch zakrúžkujte v záznamovom hárku písmeno „a“ alebo „b“. 

1.  a - dosahovať vyššiu mzdu, ale pracovať v tíme s napätými vzťahmi 
b - pracovať v tíme s dobrými vzťahmi, ale mať nižšiu mzdu 

2.  a - dosahovať vyššiu mzdu, ale mať menšiu možnosť postupu 
b - mať možnosť postupu, ale mať nižšiu mzdu 

3.  a - dosahovať vyššiu mzdu, ale vykonávať menej zaujímavú prácu 
b - vykonávať zaujímavú prácu, ale mať nižšiu mzdu 

4.  a - mať prestíž v rámci tímu, ale nemať možnosť postupu 
b - mať možnosť postupu, ale nemať prestíž v tíme 

5.  a - mať prestíž v tíme, ale mať zlé vzťahy s vedúcim 
b - mať dobré vzťahy s vedúcim, ale nemať prestíž v tíme 

6.  a - mať prestíž v tíme, ale mať nižšiu mzdu 
b - dosahovať vyššiu mzdu, ale nemať prestíž v tíme 

7.  a - vykonávať zaujímavú prácu, ale mať malú autoritu v tíme 
b - mať veľkú autoritu v tíme, ale vykonávať menej zaujímavú prácu 

8.  a - vykonávať zaujímavú prácu, ale mať zlé vzťahy s vedúcim 
b - mať dobré vzťahy s vedúcim, ale vykonávať menej zaujímavú prácu 

9.  a - vykonávať zaujímavú prácu, ale nemať prestíž v tíme 
b - mať prestíž v tíme, ale vykonávať menej zaujímavú prácu 

10.  a - pracovať v tíme s dobrými vzťahmi, ale mať malú autoritu v tíme 
b - mať veľkú autoritu v tíme, ale pracovať v tíme s napätými vzťahmi 

11.  a - pracovať v tíme s dobrými vzťahmi, ale vykonávať menej zaujímavú prácu 
b - vykonávať zaujímavú prácu, ale pracovať v tíme s napätými vzťahmi 

12.  a - pracovať v tíme s dobrými vzťahmi, ale nemať možnosť postupu 
b - mať možnosť postupu, ale pracovať v tíme s napätými vzťahmi 

13.  a - pracovať v tíme s dobrými vzťahmi, ale nemať prestíž v tíme 
b - mať prestíž v tíme, ale pracovať v tíme s napätými vzťahmi 

14.  a - mať dobré vzťahy s vedúcim, ale mať nižšiu mzdu 
b - dosahovať vyššiu mzdu, ale mať zlé vzťahy s vedúcim 

15.  a - mať dobré vzťahy s vedúcim, ale pracovať v tíme s napätými vzťahmi 
b - pracovať v tíme s dobrými vzťahmi, ale mať zlé vzťahy s vedúcim 

16.  a - mať možnosť postupu, ale vykonávať menej zaujímavú prácu 
b - vykonávať zaujímavú prácu, ale nemať možnosť postupu 

17.  a - mať možnosť postupu, ale mať malú autoritu v tíme 
b - mať veľkú autoritu v tíme, ale nemať možnosť postupu 

18.  a - mať možnosť postupu, ale mať zlé vzťahy s vedúcim 
b - mať dobré vzťahy s vedúcim, ale nemať možnosť postupu 

19.  a - mať veľkú autoritu v tíme, ale mať nižšiu mzdu 
b - dosahovať vyššiu mzdu, ale mať malú autoritu v tíme 

20.  a - mať veľkú autoritu v tíme, ale nemať prestíž v tíme 
b - mať prestíž v tíme, ale mať malú autoritu v tíme 

21.  a - mať veľkú autoritu v tíme, ale mať zlé vzťahy s vedúcim 
b - mať dobré vzťahy s vedúcim, ale mať malú autoritu v tíme 

zaujímavá práca  dobré vzťahy s vedúcim  dobré vzťahy v tíme  

možnosť postupu  prestíž v tíme  dobrá mzda  autorita v tíme  

 
Autorita = vážia si ma pre odborné kvality, prestíž = majú ma radi ako človeka  
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ČO POTREBUJÚ NAJTALENTOVANEJŠÍ ĽUDIA  
NA PRACOVISKU 

 

Zaškrtnite políčko, ktoré vystihuje vašu realitu na pracovisku. Ak odpovedáte áno, 
zaškrtnite. 

 

1. Viem, čo sa odo mňa v zamestnaní očakáva?  
 

2. Mám k dispozícii materiál a vybavenie, ktoré potrebujem, aby som mohol 
dobre vykonávať svoju prácu?  

 

3. Mám v zamestnaní možnosť robiť každý deň to, čo mi ide najlepšie?  
 

4. Dostalo sa mi v posledných siedmych dňoch uznania alebo pochvaly za 
moju prácu?  

 

5. Zaujíma sa môj nadriadený alebo niekto iný v zamestnaní o mňa ako 
o človeka?  

 

6. Podporuje v zamestnaní niekto môj rozvoj?  
 

7. Sú v mojom zamestnaní brané moje názory do úvahy?  
 

8. Dáva mi misia alebo ciele našej spoločnosti pocit, že je moja práca dôležitá?  
 

9. Cítia spolupracovníci zodpovednosť odvádzať kvalitnú prácu?  
 

10. Mám v zamestnaní dobrého priateľa?  
 

11. Hovoril so mnou niekto v posledných šiestich mesiacoch o mojom 
pracovnom vývoji?  

 

12. Mal som vo svojom zamestnaní v poslednom roku možnosť rásť a učiť sa?  
 

 

 

Dvadsaťročná štúdia efektivity organizácií, ktorú uskutočnila spoločnosť Gallup, sa snažila nájsť 
odpoveď na otázku, čo potrebujú tí najtalentovanejší ľudia na svojom pracovisku. Ukázalo sa, že 
skvelí manažéri vytvorili takú atmosféru na pracovisku, kde zamestnanci odpovedali „áno“ na 
predchádzajúce otázky. 
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MOJE SILNÉ STRÁNKY 

 

 

 

 

 

 

 

MOJE SLABÉ STRÁNKY, POTREBY ROZVOJA 

 

 

 

 

 

 

ČO UROBÍM, BUDEM ROBIŤ,  
AKO ZAČNEM PRACOVAŤ NA SVOJOM ROZVOJI 

 

 


