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SUMMARY 

 

To keep the level of interpersonal relations high, the form of behavior in different 

life moments is very important. Especially in conflicts where we are forced to deal with 

various people, manage, criticize, praise, evaluate others and be evaluated by them, we can 

react unreasonably even excessively. These situations usually go along with unpleasant 

emotions and invoke the need of defensive action. 

The solving method of such a moments depends on every one of us. One of 

acceptable solutions is the assertive method. 

 

Assertive behavior or assertive communication is expressing own positive or 

negative opinions, thoughts and emotions the way of respecting our own rights as well as 

the rights of others. We do not lower ourselves and we do not abase the dignity of others.  

Assertive behavior is based on empathy, appropriate self-confident acting, respect, 

esteem and cooperation, on the ability to regulate own emotions and keep control of own 

acting and reacting. 

Assertive communication teaches us, how to say yes or no, when it is in line with 

what we want, how to accept and give compliments, how to listen to others, how to take up 

criticism and denial, and how to cooperate with others , so both sides are satisfied. 

 

Managerial positions are founded on managing people and demand direct and clear 

assertive speak. It is not only about keeping good social relations, but about releasing 

tension and removing unnecessary stress as well. 

A manager must be always prepared for changes and be able quickly and 

sophistically react to all situations. It is his duty, to find well-spoken and human solutions, 

which will have the most positive impact on company results.  

 

 

relations – vzťahy 

conflicts – konflikty 

assertive behavior – asertívne správanie 

manager – manažér 

company – spoločnosť 

solutions - riešenia 
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ÚVOD 

 

 Kvalita medziľudských vzťahov, či už na pracovisku alebo v osobnom živote, 

závisí vo veľkej miere na spôsobe výmeny informácií, čiže komunikácii a na spôsobe 

správania sa. 

 Predpoklady dobrej komunikácie máme vrodené a postupne v styku s ostatnými sa 

učíme komunikovať. Pomáha nám nielen odosielať a prijímať informácie, ale aj 

porozumieť svojmu okoliu a spoznať svoje vnútro. 

 Pre udržanie určitej úrovne medziľudských vzťahov je teda dôležitý aj spôsob resp. 

štýl správania sa v rôznych životných okamihoch. Najmä pri konfliktných situáciách a tiež 

keď sme nútení jednať s neznámymi ľuďmi, riadiť, kritizovať, chváliť a hodnotiť iných 

ľudí, či sami byť hodnotení, môžeme zareagovať neprimerane až prehnane. Sú zvyčajne 

sprevádzané nepríjemnými pocitmi a evokujú v nás potrebu brániť sa. U ostatných to môže 

vyvolať averziu voči nám, ľútosť alebo im poskytujeme prostriedok využiteľný k 

manipulácii našej osoby.  

Spôsob riešenia takýchto situácií závisí od každého z nás. Jednou 

z akceptovateľných foriem ich riešenia je asertivita. 

Asertívne správanie resp. asertívna komunikácia je vyjadrovanie svojich 

pozitívnych aj negatívnych názorov, myšlienok a pocitov tak, aby sme rešpektovali svoje 

práva, ale aj práva druhých. Neponižujeme pri nej seba a neznižujeme dôstojnosť 

ostatných. Asertivita je založená na empatii, primerane sebavedomom vystupovaní, 

rešpekte, úcte a spolupráci, na schopnosti ovládať svoje pocity a udržiavať kontrolu nad 

svojím správaním a reakciami. 

Niektorí z nás sa správajú asertívne napriek tomu, že o asertivite nikdy nepočuli. 

Ostatní sa tej zručnosti či technike musíme naučiť. Nie však ako básničku alebo vybrané 

slová. Musíme ju jednoducho objaviť v sebe a krok po kroku precvičovať, zdokonaľovať 

sa v nej a aplikovať ju postupne do reálneho života. 

Manažérske pozície sú založené na riadení ľudí a vyžadujú si priame a jasné 

asertívne vyjadrovanie. Ide nielen o udržanie dobrých sociálnych vzťahov, ale aj o 

uvoľnenie napätia, zbavenia sa zbytočného stresu. 

Manažér musí byť vždy pripravený na zmeny a vedieť rýchlo ale zároveň 

premyslene reagovať na všetky aj nečakané situácie. Jeho povinnosťou je nájsť 

kultivovaným a ľudským spôsobom také riešenia, ktoré budú mať čo najpozitívnejší dopad 

na výsledky organizácie. 



 

2 
 

1 PREHĽAD O SÚČASNOM STAVE RIEŠENEJ PROBLEMATIKY  

 

 V tejto časti bakalárskej práce sa prezentujú formou konfrontácie výsledky, 

stanoviská a názory domácich i zahraničných autorov, ktorí sa venujú problematike 

súvisiacej s témou záverečnej práce. 

 

1.1 Význam a podstata asertivity 

 

V súčasnosti existuje viacero definícii asertivity. 

 

 Kormoš (2002) uvádza, že termín asertivita pochádza z latinského slova assercio, 

čo vo voľnom preklade znamená „niečo požadovať“, „tvrdi ť“, „ubezpečovať“.  

 Podľa Bátorovej (2004) sa asertivita chápe ako primerané presadzovanie vedúce 

k sebauplatneniu svojho JA bez toho, aby sme obmedzovali uplatňovanie sa iných ľudí, 

s ktorými sme v kontakte. 

 Naopak Oravcová (2004) konštatuje, že pojem asertivita je zvyčajne prekladaný 

ako sebapresadzovanie, čo nie je veľmi adekvátne. Preto sa objavujú termíny ako zdravé 

presadzovanie, primerané sebapresadzovanie, priame jednanie alebo tiež optimálna 

komunikácia. Vzhľadom na to, že ani jeden z týchto termínov nevystihuje plne podstatu 

asertivity, je možné ju definovať mnohými spôsobmi: 

- otvorená, čistá, priama komunikácia s druhými, 

- schopnosť vyjadrovať otvorene a s primeranou sebadôverou svoje názory, želania, 

predstavy, pocity, 

- štýl správania, ktorým dokážeme presadiť svoje oprávnené požiadavky voči 

druhým spôsobom, ktorým neznižujeme vlastnú dôstojnosť ani dôstojnosť druhých 

ľudí, 

- štýl správania, ktorý nám umožňuje budovať dobré, otvorené vzťahy s druhými, 

založené na vzájomnej úcte, rešpekte, oslobodené od manipulácie, chytráctva, 

zneužívania iných pre vlastne ciele, 

- životná filozofia, životný postoj charakterizovaný úctou k sebe i druhým, 

rešpektovaním vlastných práv i práv druhých ľud, prijatím zodpovednosti za 

vlastné rozhodnutia a ich dôsledky i zodpovednosti voči druhým ľuďom, 

- učí nás zručnosti v jednaní s inými, pomáha vytvárať korektné vzťahy, ale nezaručí 

nám, že nás bude mať každý rád. 
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Podľa Vybírala (2005) asertivita predstavuje terapeutickú techniku pre našu 

komunikáciu, presnejšie sadu jednotlivých techník. Jej podstatou je vecný a neústupný 

komunikačný štýl, ale tiež tzv. podporný vzťah k partnerovi v komunikácii a vedomé 

vyhýbanie sa komunikačným „faulom“ – napríklad urazenému odmlčaniu. 

 

 Bátorová (2004) uvádza, že začiatky výcviku asertivity spadajú do roku 1949. 

Vtedy prvýkrát uverejnil jeho základné princípy popredný newyorský psychológ A. Salter. 

Asertívne programy sa používali pri riešení problémov klinickej psychológie, pri terapii 

sociálne inhibovaných osobností s nadmernou úrovňou anxiozity, pri liečení širokého 

spektra psychosomatických ochorení. 

 Podľa Vybírala (2005) ďalším dôvodom, pre ktorý v Amerike vznikol asertívny 

tréning, bola povojnová spoločenská situácia s ohromujúcim vplyvom masových médií na 

chovanie ľudí. Rozšírenie pasívneho preberania predkladaných vzorov, komentárov, 

posudkov, názorov prezentovaných mediálnymi idolmi vyvolalo reakciu psychológov, 

ktorí v moci masmédií rozpoznali zbraň zneužiteľnú (a tiež hojne využívanú a zneužívanú) 

k manipulácii. 

 Oravcová (2004) opisuje, že v 70. rokoch sa americkým prostredím prevalila vlna 

obrovského záujmu o asertivitu najmä vďaka výcvikovým programom, trénujúcich 

účastníkov v schopnosti dať najavo svoje požiadavky, želania, povedať nie, vedieť 

oponovať, vedieť konverzovať a pod., ale i vďaka publikácii J.M.Smitha: „When I say No, 

I feel guilty“, vydanej v roku 1980, ktorá je považovaná za základné dielo z oblasti 

asertivity. 

Autorka tiež konštatuje, že pojem asertivita za posledných desať rokov zdomácnel aj 

v našom slovníku. 

 

1.2 Štýly správania sa podľa teórie asertivity 

 

 Medzi základné štýly patria správania sa patria: 

- pasívne (neasertívne), 

- agresívne, 

- asertívne. 

Niektorí autori uvádzajú aj ďalší štýl – manipulatívne správanie sa. 
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Pasívne (neasertívne) správanie 

 

 Antonovičová (2003) tvrdí, že neasertivita zahŕňa upieranie vlastných práv 

upadaním do nepriameho vyjadrovania myšlienok, citov a názorov. Neasertívny človek 

tým, že popiera svoje vlastné práva a nejasne sa vyjadruje, umožňuje aj iným ľuďom, aby 

jeho práva upierali a aby jeho myšlienky a city znevažovali. 

 Podľa Praška a Praškovej (2006) pasívne správanie znamená nehovoriť o svojich 

emóciách a prianiach, ale v „záujme druhých“ ich potlačovať. Skupina pasívnych osôb 

dospela až tak ďaleko, že si ich neuvedomuje. Mať osobné potreby by pre nich znamenalo 

„byť sebec...“ alebo „druhí by sa mohli hnevať...“. Často je to poznať už na prvý pohľad.  

 Oravcová (2003) uvádza charakteristické prejavy pasívneho správania ako 

neschopnosť presadiť vlastné požiadavky, neschopnosť ich vôbec vysloviť. Submisivita, 

podriadenosť, nízka sebaistota, ustupovanie záujmom druhých, snaha vyhnúť sa 

konfrontácii, neochota rozhodovať a preberať zodpovednosť. V neverbálnej oblasti – 

hovorí potichu, neisto, váhavo, časté pomlčky, pozerá sa bokom, alebo smerom dole, 

ochabnuté držanie tela, nevýrazná mimika, časté prikyvovanie, časté neúčelné pohyby rúk 

(mädlenie, krútenie).  

Výsledkom takéhoto správanie je znížená sebaúcta, pocit zranenia, neschopnosti, 

nenaplnené potreby, hnev alebo ľútosť od ostatných, ktorí postupne strácajú chuť s takým 

jednotlivcom spolupracovať. 

 Praznovská (2006) definuje efekty pasívneho správania na iných. Tvrdí, že 

spočiatku vás iní ľutujú za to, že nezvládate situácie, že sa neviete brániť. Následne na to 

vaša neasertivita vedie k tomu, že strácate rešpekt, autoritu. Ľudia, ktorí majú radi 

otvorenú, priamu komunikáciu často zredukujú kontakty s vami na minimum. 

Schematicky to vyzerá takto: 

Najskôr vás iní ľutujú 

 

Cítia sa previnilo alebo indiferentne, ak profitujú z vášho neasertívneho správania 

 

Začínate ich dráždiť (iritovať) 

 

Prestávajú vás rešpektovať 

 

Môžu obmedziť kontakt s vami 
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Autorka ďalej uvádza aj efekty neasertívneho správania na organizáciu: 

- Konflikty sa nebudú riešiť k spokojnosti oboch strán. Napríklad manažéri nebudú 

dostatočne uspokojovať potreby zákazníka, alebo presadzovať záujmy podniku pri 

nákupe materiálu. 

- Rozhodnutiam sa budú manažéri vyhýbať, budú robené pomaly, budú meškať, 

nemusia sa realizovať úspešne. 

- Problémy sa nebudú riešiť dostatočne skoro, budú narastať a môžu sa vymknúť 

kontrole. 

- V organizácii bude nízka aktivita a iniciatíva, budú zaužívané staré metódy 

a premrhá sa veľa príležitostí. 

Napokon bude v organizácii väčšina ľudí, ktorá nebude rešpektovať kolegov alebo 

pracovníkov iných oddelení kvôli ich neasertivite. Hrozí, že skôr alebo neskôr budú vyšší 

manažéri reagovať podráždene a agresivitou sa budú snažiť dokázať svoju autoritu. 

Bohužiaľ, nie vždy si vyberú ten správny subjekt a niekedy bazírujú na maličkostiach, 

pričom veľké veci utekajú. 

 

Agresívne správanie 

 

 Podľa Nováka a Capponi (2004) agresívne konajúci človek sa presadzuje na úkor 

iných. Nedbá na ich práva a oprávnené požiadavky. Ponižuje a zráža sebadôveru 

ostatných. Niekedy síce dosiahne svoje, ale ľudia k nemu majú rezervovaný, často záporný 

vzťah. Oplácajú mu to rovnakou mincou. Nechýba mu sebavedomie či skôr 

pseudosebavedomie. Všetky svoje neúspechy musí preto sám pre seba premeniť na úspech. 

Keď to už v žiadnom prípade nejde, tak obviní svoje okolie z toho, že mu neustále hádžu 

polená pod nohy.  

 Antonovičová (2003) uvádza, že agresívny človek zvykne hovoriť: „ Toto chcem 

ja. Čo chceš ty, je nezaujímavé. Zaujímavé sú moje myšlienky, city a názory. Tvoje sú 

bezvýznamné.“ Zvyčajným cieľom agresívnej komunikácie je dominovať nad inými, 

degradovať ich, súťažiť s inými.  

Agresívny človek ostáva osamelý. Má medziľudské konflikty, slabý sebaobraz, stráca 

príležitosti v medziľudských vzťahoch a kontrolu nad sebou. 

 Agresívne správanie je podľa Oravcovej (2003) výrazne dominantné, 

sebapresadzujúce za každú cenu, bez ohľadu na záujmy druhých. Agresívny človek aj keď 

presadzuje pozitívne ciele, koná z pozície moci a sily. Tomu zodpovedajú i neverbálne 
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prejavy – hovorí nahlas, úsečne, kričí, je sarkastický, ironický, pozerá uprene, prenikavo, 

má strnulé držanie tela, často používa gestá typu vzpriamený ukazovák, ruky v bok, ruky 

preložené na prsiach, výraznú mimiku. 

Výsledkom tohto správania je pochybná sebaúcta, narušené vzťahy, krátkodobý pocit 

víťazstva na úkor druhých. Neochota ľudí rokovať o aktuálnych problémoch s agresívnym 

jednotlivcom z obavy, že sa stanú terčom ponižovania, manipulácie, vylievania hnevu. 

 Praznovská (2006) charakterizuje efekty agresívneho správania na iných 

nasledovne: 

Spočiatku vás iní obdivujú. Avšak oveľa častejšou reakciou na agresivitu je hnev, pocit 

vnútorného zranenia, pokorenia, poníženia. Sú to pocity, ktoré iných vedú k tomu, aby sa 

vám pomstili, odplatili vám vašu agresivitu či už otvorene alebo skryto. Agresivita 

vyvoláva agresivitu. V dlhodobej perspektíve iní ľudia buď rezignujú, alebo odídu a budú 

si hľadať miesto inde. 

Schematicky to vyzerá nasledovne: 

Ľudia vás obdivujú  alebo  Ľudia cítia hnev, zranenie, poníženie 

         

    Odplatia sa vám vašou agresivitou otvorene alebo skryto 

 

      Budú menej iniciatívni 

    

    Rezignujú  alebo   Odídu 

Efekty agresivity na organizáciu - ak má niektorá organizácia veľa ľudí, ktorí sa správajú 

agresívne, hore uvedené efekty sa znásobujú. Takto môže prísť firma o talentovaných ľudí, 

ktorí majú záujem riešiť problémy. Títo po prvých rozporoch môžu skonštatovať, že nie sú 

pripravení na prácu v tak agresívnom prostredí a odchádzajú. Ostatní ľudia vo firme sú 

pravdepodobne menej iniciatívni, neriskujú a veľa nehovoria o svojich názoroch 

a pochybnostiach. 

Vo firmách, kde sa presadzuje agresívna komunikácia vyšších vedúcich voči podriadeným, 

vzniká dilema pri povýšení mladšieho kolegu. Je prirodzené, že je dosť ťažké, aby sa 

človek, ktorý sa počas celého pracovného veku musel správať pasívne, zrazu začal správať 

agresívne. 

Organizácia tiež trpí, keď sa manažéri správajú voči sebe agresívne. Namiesto toho, aby 

riešili skutočné problémy, vybavujú si osobné účty a ich oddelenia zatvrdnú do 
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nespolupracujúcich mocností. V takej firme sa oveľa menej času venuje potrebám 

zákazníka a často sa stáva, že firma stráca podiel na trhu. 

 

Manipulatívne správanie 

 

 Kormoš (2002) definuje manipuláciu ako formu správania, ktorá obsahuje 

formulácie zastierajúce skutočné motívy konania a správania. Je protipólom asertivity. Jej 

prízemnosť spočíva v skutočnosti, že na prvý pohľad nemusí byť jasné, o čo v skutočnosti 

ide. Medzi pomerne časté formy manipulácie patrí napr. využívanie citových argumentov. 

 Oravcová (2003) opisuje názor P. O´Brienovej (1998), ktorá manipulatívne 

správanie charakterizuje ako vychytralé, prefíkané, nepriamo agresívne, rafinované v snahe 

ovládať druhých napr. pomocou sarkazmu, vzdoru, trucovania. Správanie dvojtvárne, ktoré 

je navonok príjemné, ale škodí ľuďom za chrbtom, správanie nie veľmi čestné. Ľudia, ktorí 

sa stretnú s takým správaním sa cítia zmätení, nahnevaní, vinní, frustrovaní. Majú pocit, že 

nikdy nevedia čomu môžu veriť a čomu nie, hnevá ich, že sa musia stále snažiť, o čo 

v skutočnosti ide. 

 Podľa Praška a Praškovej (2006) manipulatívne správanie je veľmi typické pre 

hysterické osobnosti. K manipulácii sa dá použiť plač, krik, výčitky alebo moralizovanie, 

lichôtky, sľuby a veľa iných taktík. Obľúbeným trikom manipulácie je urobiť druhého 

zodpovedným za vývoj a riešenie nejakej situácie. Štýl manipulácie súvisí s typom 

osobnosti. Niekto používa manipuláciu, pri ktorej predstiera bezmocnosť, iný manipuluje 

agresívnym postojom. Vyvolaním pocitu dôležitosti, viny alebo ohrozenia sa snaží donútiť 

druhého, aby vyhovel. Ide o víťazstvo, nie o spoluprácu. 

 Lajdová (2007) opisuje rozdelenie manipulátorov podľa Shostorma do niekoľkých 

kategórií: 

1. Diktátor - zvyčajne sa odvoláva na autority, tradíciu, svoje požiadavky presadzuje 

citovaním klasikov.  

2. Chudáčik - veľmi rád by urobil to aj ono, ale nemá síl, často zdôrazňuje svoje 

nedostatky. Nepríjemné úlohy "nepočuje" alebo "zabudne". 

3. Vypočítavec - rýchlo a ľahko si vypočíta, čo je preňho v danej chvíli 

najvýhodnejšie. Rád by sa zúčastnil, odniesol, pomohol, ale jeho slabé zdravie, zlá 

pamäť, málo peňazí mu to nedovolia.  
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4. Brečtan - podobne ako chudáčik manipuluje s druhými tak, že predstiera svoju 

úplnú závislosť od nich. Ide mu o to, aby sa oňho niekto staral, aby mohol na 

niekom parazitovať.  

5. Drsniak - svoje okolie "ukričí" a manipuluje hrubosťou. Ľudia mu ustúpia, lebo sa 

nechcú pozerať na jeho zúrivosť.  

6. Obetavec - tvrdí, že nechce pre seba nič, len dobro pre druhých, nepotrebuje 

dokonca ani vďaku. Urobí pre vás, čo vám na očiach uvidí, od lásky by sa 

rozkrájal. Takto veľmi často manipulujú ženy. Obetujú sa, ale zároveň vyberajú 

daň - len ich názor musí byť ten najsprávnejší.  

7. Posledný spravodlivý - základnou formou manipulácie je neustála kontrola, kritika 

a vyvolávanie pocitov menejcennosti. Vo svojom okolí vyvoláva pocit viny, dojem, 

že sú všetci zlí, bezcharakterní. Len on jediný je človek bez chýb.  

8. Otec-mama - tento typ manipulátora sa o vybraných ľudí stará - no veľmi často sa 

ich zabudne opýtať, či to vôbec chcú. Jednoducho on predsa vie, čo je pre nich 

najlepšie, a to aj urobí a zoženie! 

9.  Mafián - je pomocník, ochranca, záštita, treba mu však slúžiť, alebo aspoň nerobiť 

nič, s čím by nesúhlasil. Toho, kto sa chce postaviť na vlastné nohy, zotrie a 

odvrhne. 

Asertívne správanie 

 Podľa Bátorovej (2004) pri asertívnom správaní ide o náročný spôsob kontaktu 

s inými ľuďmi, ktorý je založený na rešpektovaní svojej individuality a individuality toho 

druhého. Za asertívne správanie sa považujú také činnosti, ktoré nie sú ani pasívne, 

neasertívne a ani agresívne.  

 Kormoš (2002) poukazuje na asertívneho jedinca, ktorý svojím konaním vytvára 

okolo seba pohodu. Primerane sa orientuje v danej situácii a z jeho prejavu cítiť istotu. Ak 

sa mu niečo nepodarí, neobviňuje z neúspechu svoje okolie. A čo je dôležité, vo svojom 

konaní dodržiava morálne zásady. Z tohto pohľadu vo vzťahu k pracovnému prostrediu 

existuje istá základná charakteristika jednak podriadeného, jednak nadriadeného. Potom 

obraz asertívneho podriadeného mal takúto podobu: 

- je si vedomý svojich povinností, ktoré má na pracovisku. Plní ich, nenamýšľa si, že 

bez neho to nepôjde. V prípade, že sa mu niečo nepodarí, vie si priznať chybu. Ak 

niečo nevie, nehanbí sa na to opýtať. Rešpektuje asertívne práva. 
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Asertívny nadriadený: 

- usiluje sa s ľuďmi hrať férovo. Váži si iných do takej miery, že im povie, ako 

vníma problém. Asertívny vedúci nemanipuluje so svojimi podriadenými. 

Nebuduje okolo seba atmosféru nenahraditeľnosti a neomylnosti. 

 Višňovský (2003) tvrdí, že asertívne správanie si vyžaduje, aby sa človek 

rozhodoval sám za seba a za rozhodnutia niesol zodpovednosť. Pomáha k synergii, 

k spolupráci s inými. 

 O´Brienová (1997) konštatuje, že podriadení asertíveho manažéra predovšetkým 

vedia, kde stoja. Pri práci a koexistencii s asertívnou osobou máte pocit, že: 

- ste dobre informovaní, 

- ste vypočutý a berie vás v úvahu, 

- je rešpektovaná vaša autonómia (vy aj daná osoba sa môžete starať každý o seba), 

- máte priestor pre podávanie návrhov, 

- vaša prípadná iniciatíva je vítaná, 

- ste pripravení jednať o vlastných chybách. 

 Charakteristické prejavy asertívneho správania podľa Oravcovej (2003) sú: 

Uvoľnené, kľudné, isté, primerane sebavedomé správanie. Jednotlivec, ktorý sa správa 

asertívne vie jasne definovať čo chce, vie požiadať druhých o láskavosť, o pomoc, je 

ochotný spolupracovať, ale dokáže povedať „nie“, ak to považuje za potrebné. Samostatne 

sa rozhoduje, prijíma za rozhodnutie zodpovednosť. Rešpektuje druhých, počúva, zvažuje 

informácie. V oblasti neverbálnej – hovorí jasne, pevne, kľudne s rovnomerným rytmom, 

zdôrazňuje podstatné, pozerá priamo, udržuje primeraný očný kontakt, vyvážené držanie 

tela, pevný postoj, uvoľnená gestikulácia, primeraná mimika. Asertívne správanie je 

sprevádzané pozitívnym prežívaním seba. 

Výsledok tohto správania je sebarešpektovanie, dosahovanie cieľov dôstojným 

spôsobom, budovanie efektívnych vzťahov. 

 Praznovská (2006) definuje kvality asertívnej komunikácie: 

- priama jasná reč 

- schopnosť demonštrovať pochopenie a empatiu 

- schopnosť vytvoriť a udržiavať vzťahy 

- vhodný postoj, hlas a očný kontakt 

- dôvera v to, čo hovoríme – bez seba zhadzujúcich poznámok či mnohonásobného 

ospravedlňovania 
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Prospech z asertívneho správania 

- otvorená a čestná komunikácia 

- získanie schopnosti relaxovať a zmenšiť (odstrániť) úzkosť 

- dosiahnutie prijatia a naplnenia viacerých vašich potrieb 

- nadobudnutie sociálnych zručností, ktoré formujú užšie interpersonálne vzťahy 

- prevzatie zodpovednosti za to, čo sa stane s vaším životom – doma aj v práci 

- prijatie viacerých rozhodnutí a slobodných volieb 

- spoznanie vlastných práv a vlastného hodnotového systému 

- ochrana seba samého pred znevýhodňovaním ostatnými ľuďmi 

Situácie, v ktorých treba byť asertívnym 

- priznanie chyby, ktorú sme spravili 

- jednanie s kritickými zákazníkmi 

- jednanie s neochotnými predavačmi 

- nesúhlas s nadriadeným 

- prezentovanie svojho názoru na stretnutí 

- kritika (spätná väzba) práce druhých ľudí 

- požiadanie podriadených o vykonanie nepríjemnej práce 

- reakcia na osobný (slovný) útok 

- reakcia na žiadosť o vykonanie niečoho, čo nepatrí do vašej pracovnej náplne 

- iné 

 

Beleš (1990) uvádza, že asertívny štýl komunikácie sa skladá z dvoch základných 

zložiek: 

1. neverbálnej, 

2. verbálnej asertivity, v ktorej ďalej rozlišujeme: 

a) paralingvinistické, 

b) obsahové zložky komunikácie. 

Neverbálnu asertivitu reprezentujú špecifické formy správania, ako celkový telesný 

postoj, gestikulácia, výraz tváre, očný kontakt atď. 

Verbálna asertivita sa skladá z obsahu a spôsobu, akým partnerovi vyjadrujeme 

svoje pocity a myšlienky. 

Autor ďalej opisuje názor Albertiho a Emmonsa, ktorí uvádzajú sedem 

základných komponentov asertívneho správania: 
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1. Celkový výraz tváre a mimika – je dôležitou podmienkou, aby naše správanie 

mohlo byť vôbec hodnotené ako asertívne. Mimika by sa v zásade mala zhodovať s 

obsahom nášho tvrdenia. 

2. Udržiavanie očného kontaktu – priamo nadväzuje na nácvik mimiky. Ak sa 

pozeráme počas rozhovoru partnerovi do očí, dávame mu tým najavo, že naše 

tvrdenie je úprimné, dôležité a určené len jemu. Pre mnohých býva úloha pozerať 

sa partnerovi do očí spočiatku veľmi ťažká. 

3. Pohyby rúk, gestikulácia – predstavujú dôležitú zložku neverbálnej asertivity. 

Presvedčivosť určitého tvrdenia môžeme značne podporiť zladením gestikulácie s 

obsahom našej správy.  

4. Základný postoj a držanie tela – bývajú často podceňovanými zložkami nácviku 

asertívneho správania. Paul Ekman, odborník v oblasti neverbálnej komunikácie, 

odporúča používať vzpriamené držanie hlavy, mierny predklon tela k partnerovi a 

vhodnú proxemiku, t. j. vzdialenosť od neho. 

5. Hlasitosť a modulácia hlasu – podmienkou počuteľnosti nášho oznamu je 

obracanie sa smerom k partnerovi. Nemalo by sa zabúdať, že šepot je účinným 

uspávacím prostriedkom, ale málo účinným spôsobom presvedčovania partnera o 

význame nášho práve prednášaného tvrdenia. Rešpektovanie svojich požiadaviek 

však nedosiahneme ani krikom. Ten je skôr účinným prostriedkom vyprovokovania 

defenzívy u partnera. 

6. Správne načasovanie odpovede – predstavuje paralingvistickú zložku asertivity, 

ktorá vyžaduje precízny nácvik. Predpokladom je zvládnutie viacerých dielčích 

komponentov. 

7. Obsah a forma správy – boli donedávna nesprávne považované za jadro asertivity. 

K celkovej asertivite nášho správania potrebujeme ovládať čo najzručnejšie  všetky 

predošlé komponenty. Platí základné pravidlo: stručná, úprimná a spontánna 

odpoveď. 

Praško a Prašková (2006) uvádzajú predchádzajúce komponenty pod názvom 

základné zložky asertivity a dopĺňajú ich o: 

1. Dotyky – sú najrannejšou formou komunikácie v detstve. Pomocou dotykov je 

vyjadrovaná blízkosť, sexuálne aj agresívne pocity. Hmat je najdôveryhodnejším 

zmyslom ku komunikácii emocionálnych správ medzi dvoma ľuďmi. 
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2. Osobná upravenosť – pôsobí na našu mienku o sebe a ovplyvňuje tiež naše 

správanie a správanie ľudí okolo nás. Štýl obliekania, účes, kozmetika a šperky, to 

všetko vytvára dlhotrvajúci dojem o nás. 

Beleš (1990) uvádza, že podľa typu vyjadrovaných pocitov a myšlienok je možné 

rozlíšiť dve základné formy asertivity: 

1. pozitívna asertivita – znamená vyjadrenie pocitov náklonnosti, priazne a lásky 

druhej osobe. Touto formou asertivity vyjadrujeme partnerovi v podstate náš súhlas 

s ním, jeho správaním. Dávame najavo aj naše ocenenie jeho osoby. 

Charakteristickou metódou pozitívnej asertivity sú komplimenty. Základné zložky 

pozitívnej asertivity predstavujú napríklad vrelý tón hlasu, udržiavanie očného 

kontaktu, oceňovanie kladných stránok partnerovho správania, vyjadrenie ochoty 

udržiavať s ním aj naďalej vzťah. 

2. negatívna asertivita – predstavuje vyjadrenie oprávneného hnevu, úprimné 

vyjadrenie nesúhlasu s partnerovým správaním, vrátane odmietnutia, ktorým v nás 

vyvoláva pocity podráždenia a zlosti. Charakteristickou metódou negatívnej 

asertivity je kritika. Základné zložky negatívnej asertivity predstavujú napätý očný 

kontakt, rázny tón hlasu, primerane zreteľná forma reči, stručné a zrozumiteľné 

vyjadrenie odmietavého stanoviska. 

Delenie asertivity na pozitívnu a negatívnu však neinformuje o tom, či dané správanie 

je spontánnym prejavom, alebo je reakciou na správanie inej osoby. Tento problém 

pomáha riešiť Gambrillové delenie asertivity na : 

1. iniciačná asertivita – reprezentuje naše vlastné zahájenie interakcie s druhou 

osobou, od ktorej niečo vyžadujeme, prejavujeme jej svoje pocity alebo sa 

rozhodneme reagovať odmietnutím odpovede. Charakteristickým rysom iniciačnej 

asertivity je skutočnosť, že asertívnu reakciu zahajujeme my a nie náš partner. 

2. reaktívna asertivita -  predstavuje prípad, keď je naša asertivita len reakciou na 

partnerove tvrdenie alebo správanie. I keď tento termín nepovažujeme za zvlášť 

šťastne zvolený, je možné ho využiť k označeniu správania, ktorého podnetom je 

akcia druhej osoby. 

 

Asertívne práva 

 

Základné asertívne ľudské práva definuje Oravcová (2003) ako práva 

komunikácie, ktoré má každý z nás a ktorých uplatňovanie je prostriedkom ako zabrániť 
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manipulatívnemu správaniu druhých voči nám samým. V súvislosti s týmito právami sú 

opísané i neasertívne mýty (povery), ktoré sme si osvojili väčšinou vďaka výchove 

a ktorých rešpektovanie naopak vytvára priestor pre manipuláciu. Autorka uvádza 

asertívne práva podľa Š. Medzihorského (1991). 

 

1. Máš právo sám posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky a city a byť za 

ne a ich dôsledky sám zodpovedný. 

Prvé právo je chápané ako základné právo, z ktorého sú odvodené všetky ďalšie 

práva. Hovorí, že každý človek je sám sudcom svojho správania, jeho právom je 

posudzovať svoje vlastné konanie, ale čo je nevyhnutné, preberá tým i 

zodpovednosť za jeho dôsledky. 

Sám rozhoduje čo je dobré a čo zlé, ak sa však rozhodne správať „zle“, nesie s 

plným vedomím zodpovednosť za následky tohto rozhodnutia. 

Manipulačná povera: Nemal by si nezávisle hodnotiť sám seba a svoje reakcie. 

Musíš byť posudzovaný vonkajšími pravidlami a autoritou, ktorá je múdrejšia ako 

ty sám. 

2. Máš právo neponúkať žiadne výhovorky alebo ospravedlnenia za svoje 

správanie. 

Toto právo hovorí, že nikto nemusí používať sebaponižujúce ospravedlnenia, či 

vysvetľovania svojho konania, ak tak urobiť nechce. Neznamená to, že ak v hneve 

buchne dverami sekretárke, nemusí povedať „prepáčte“. 

Manipulačná povera: Za svoje správanie si zodpovedný druhým ľuďom a mal by 

si teda to, čo robíš, zdôvodniť a ospravedlniť. 

3. Máš právo posúdiť či a nakoľko si zodpovedný za riešenie problémov iných 

ľudí. 

Toto právo patrí snáď k najmenej uplatňovaním právam v našej kultúre. 

Manipulačná povera: Voči niektorým inštitúciám, ľuďom, veciam máš väčšie 

záväzky ako voči sebe samému. Mal by si obetovať svoje vlastné hodnoty v záujme 

hodnôt iných, ty sa musíš prispôsobiť. 

4. Máš právo zmeniť svoj názor. 

Toto právo nie je možné stotožňovať s „prezliekaním kabátov“. Hovorí, že človek 

má po zrelej úvahe právo zmeniť svoj pôvodný názor, ale opäť – ostáva mu 

zodpovednosť za dôsledky tohto rozhodnutia. 
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Manipulačná povera: Názor, ku ktorému si sa priklonil, by si nikdy nemal zmeniť. 

Musel by si ospravedlniť svoj nový výber alebo priznať, že si sa mýlil. Ak si sa 

mýlil, znamená to, že si nezodpovedný, asi sa budeš mýliť znova, že proste nie si 

schopný sa samostatne rozhodovať. 

5. Máš právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný. 

Toto právo hovorí, že nikto z nás nie je neomylný, že nie je hanbou robiť chyby a 

priznať sa k nim. Znamená tiež, že stačí jednoducho povedať „Urobil som chybu“ a 

dosť. 

Manipulačná povera: Nesmieš robiť chyby. Ak ich robíš, musíš mať pocit viny. 

Ostatní by mali v tom prípade tvoje správanie kontrolovať. 

6. Máš právo povedať „Ja neviem“. 

Toto právo sa týka najmä našich reakcií na manipulatívne otázky typu : „Čo by sa 

stalo, keby všetci pracovali ako ty?“ Máte právo nevedieť odpoveď, netýka sa to 

však otázok na oblasť, v ktorej ste špecialistom. 

Manipulačná povera: Mal by si vedieť odpovedať na všetky otázky, ktoré sa 

týkajú následkov tvojho správania, pretože keď to nevieš, nie si si vedomý 

problémov, ktoré spôsobuješ, si nezodpovedný a mal by si byť kontrolovaný. 

7. Máš právo byť nezávislý od dobrej vôle ostatných. 

Toto právo hovorí, že dospelý človek môže otvorene odmietnuť citové vydieranie 

iných. Väčšina ľudí je veľmi citlivá na poznámky typu: „Toto si zapamätám, toto 

budeš ľutovať“, často i len na chladný, či nesúhlasný pohľad ostatných. 

Manipulačná povera: Ľudia, s ktorými prichádzaš do styku, musia mať k tebe 

dobrý vzťah. Potrebuješ spoluprácu iných, aby si prežil. Je veľmi dôležité, aby ťa 

ľudia mali radi. 

8. Máš právo robiť nelogické rozhodnutia. 

Toto právo hovorí, že človek nie je stroj a má len obmedzené množstvo informácií. 

Môže sa rozhodnúť na základe pocitov a toto rozhodnutie môže byť správne, hoci 

zdanlivo odporuje všeobecne uznávaným zákonom logiky. 

Manipulačná povera: Všetko, čo robíš, musí mať logiku alebo vysvetlenie podľa 

všeobecne platných pravidiel. Ináč nie si spoľahlivý a zodpovedný. 

9. Máš právo povedať „Ja ti nerozumiem“. 

Realizácia tohto práva nám dáva šancu brániť sa veľmi častej manipulácii, ktorá 

spočíva v tom, že ostatní nám hovoria: „Mal by si byť natoľko citlivý a empatický, 

aby si rozumel tomu čo chceme, hoci ti to nepovieme priamo“. Človek ale nie je 
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vybavený schopnosťou čítať myšlienky druhého a preto môže pokojne povedať: 

„Nerozumiem ti, nechápem, o čo ti ide, povedz mi to.“ 

Manipulačná povera: Musíš byť citlivý a vedieť predpovedať potreby iných. 

Musíš chápať, čo potrebujú, bez toho, aby ti to jasne povedali. Ak to nechápeš, nie 

si schopný žiť s druhými v súlade a si necitlivý ignorant. 

10. Máš právo povedať „Je mi to jedno“. 

V našej kultúre skôr: „Ja to vidím inak“, „Je to možné, ale ja mám inú predstavu“. 

Manipulačná povera: Musíš sa snažiť byť stále lepší, kým nebudeš vo všetkých 

smeroch perfektný. Asi sa ti to nepodarí, ale musíš sa snažiť. 

11. Máš právo sa rozhodnúť, či budeš asertívny alebo nie. 

Posledné právo nebolo zahrnuté v pôvodnom zozname Smithových práv. Je dodané 

nasledovníkmi a užívateľmi asertivity. Hovorí, že človek, ktorý si osvojil asertívne 

zručnosti, sa môže slobodne rozhodnúť kedy a ako ich bude uplatňovať. 

 

1.3 Metódy a techniky asertívnej komunikácie 

 

Vybíral (2005) uvádza, že v počiatkoch rozvoja asertivity bolo sformulovaných šesť 

základných techník (doporučení): 

1. Nebojte sa uchýliť k tzv. feeling talk – vyjadrujte svoje pocity. Človeku pomôže, 

keď vyjadrí jasne a spontánne to, čo práve cíti. A. Salter odporúčal naučiť sa vetu: 

„To sa mi nepáči.“ 

2. Vaša mimika má odrážať, čo cítite – používajte facial talk. Nenoste kamennú tvár. 

Salterové odporúčanie znelo: „Ak sa hneváte, mala by vaša tvár vyzerať 

nahnevane.“ 

3. Nácvik nesúhlasu: nebojte sa povedať „nie“, nemajte strach odmietnuť. Svoje 

názory vyjadrujte diferencovane, súhlas dajte najavo jasným pritakaním, nesúhlas 

(čo je ťažšie) podobne jasným nesúhlasom. 

4. Technika používania „ja“: nehovorte za skupinu, neschovávajte sa za „my“, 

nehovorte všeobecne, ale všade kde to len trochu ide, sa vyjadrujte za seba. Nebojte 

sa častejšie používať slovo „ja“ – bez hanby, sebavedome.  

5. Technika „prijímania pochvaly“: ak ste chválení, nerobte okolo toho okolky, 

nenamietajte s falošnou skromnosťou: „Ale, prosím vás, to nestojí za reč“ a pod. 

Dajte priechod svojej radosti a pochvalu prijmite. 

6. Nebojte sa improvizovať a spontánne jednať – je to najlepší liek na nerozhodnosť.  
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O´Brienová (1997) charakterizuje celú škálu špecifických techník, ktoré je možné 

začleniť do celkového štýlu riadenia. Sú to: 

1. aktívne načúvanie – vytvára dobrú obojsmernú asertívnu komunikáciu a preto 

prispieva k riešeniu problémov a efektívnemu plánovaniu. Znamená, že ste vnímaví 

a pozorní k hovoriacej osobe a predkladáte vlastné myšlienky a interpretácie až 

vtedy, keď úplne dokončí, čo chce povedať. Musíte sa teda naučiť prerušovať 

druhého len v tom prípade, keď je to konštruktívne a nevyhnutné. 

Je charakterizované: 

- uvoľneným držaním tela, 

- pokojným prerušovaným vizuálnym kontaktom, 

- úsmevy a prikyvovania povzbudzujúce hovoriaceho 

- myšlienková rekapitulácia (alebo zápis poznámok) hlavných bodov správy 

počas počúvania hovoriaceho. 

Aby mal človek pocit, že naozaj počúvate, čo hovorí, musíte byť uvoľnení a bdelí, 

musíte sa vyhýbať roztržitému pohrávaniu si s predmetmi a šušteniu s papiermi. 

Musíte sa mu pozerať dostatočne často do očí, aby ste s ním sústavne udržiavali 

kontakt, ale aby ste ho tým nevystrašili. 

Existujú tri prípady, kedy je nevyhnutné hovoriaceho prerušiť: 

- k ukončeniu  neprijateľného a urážlivého prejavu, 

- k prerušeniu niekoho, kto sa začína opakovať, 

- k opakovanému prerušeniu, keď prerušili vás. 

2. základná myšlienka – oznámenie základnej myšlienky je jadrom asertívnej 

techniky. Je to jasná, jednoduchá a jednoznačná veta, ktorá vyjadruje, čo chcete 

povedať. Vyslovenie základnej myšlienky vám pomôže predložiť problém čo 

najefektívnejšie a zafixovať ju vo svojej mysli aj v mysli osoby, s ktorou hovoríte. 

Rozvinutá základná myšlienka objasňuje váš zámer a požiadavku. Rozhodnite sa, 

akú hlavnú myšlienku chcete predať a vyjadrite ju krátkou, jednoduchou 

a pozitívnou vetou. Aby ste dobre sformulovali základnú myšlienku, musíte sa 

vyvarovať zbytočných slov. 

3. reč tela – môžeme rozdeliť takto: 

- Proxenika – slovo je odvodené z rovnakého základu ako „proximita“ – 

blízkosť, sa týka vášho fyzického vzťahu k ľuďom, s ktorými jednáte. 

V manažmente sa odkrýva skutočný význam proxeniky vzhľadom 

k dvojakej úlohe vedúceho – zodpovednosti voči nadriadeným 
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a delegovaniu úloh podriadeným, pričom v oboch situáciách je rovnováha 

síl nesmierne dôležitá. 

- Postoj a „tanden“ – dobré pravidlá pre telesný postoj pri asertívnom 

jednaní sú: 

1. hlavu vysuňte z ramien (majte krk natiahnutý), 

2. držte hlavu priamo (zachovajte voľný priestor medzi ušami 

a ramenami), 

3. narovnajte sa a držte sa vzpriamene 

4. ak stojíte, poprípade sedíte, zaťažujte obidve nohy rovnakou váhou. 

- Gestikulácia – rozumieme ňou predovšetkým pohyby rúk, nôh, ramien 

a hlavy. Čím je vaša fyzická koordinovanosť lepšia, tým ľahšie pre vás bude 

používať gestá nevedomky a plynule. Rozhodne to dodá na sile 

a zaujímavosti všetkému, čo poviete. 

- Výraz tváre – vizuálny kontakt by mal byť prerušovaný a nenásilný. Aby aj 

pohľad posilňoval váš asertívny postoj, musí byť pevný a priamy. Musíme 

si voči vizuálnemu kontaktu vypestovať vyššiu vnímavosť a snažiť sa nájsť 

jeho optimum.  

- Osobný štýl – pri vytváraní osobného štýlu majte na zreteli to, čo je na 

vašom pracovisku z kultúrneho hľadiska prijateľné. Snažte sa vybrať si 

oblečenie, ktoré: 

1. je v súlade s podnikovou kultúrou, 

2. vám dokonale sedí, 

3. je spoľahlivé, 

4. obsahuje najmenej jeden prvok, ktorý sa vám naozaj páči, 

5. môže zostať vďaka svojej vhodnosti a príjemnosti 99% času mimo vašej 

pozornosti. 

4. hlasový prejav – ak budete intenzívnejšie vnímať svoj hlas a budete ho rozvíjať tak, 

aby pracoval skôr pre vás ako proti vám, zlepšíte tak svoj asertívny postoj. Pokiaľ 

ide o hlas, je potrebné sledovať jeho tri stránky: 

- rýchlosť reči, 

- výšku, 

- zafarbenie. 

5. prejavovanie empatie – znamená byť schopný počúvať a reagovať na stanovisko 

druhej osoby bez pocitu, že ste vťahovaný do jeho logiky, keď o to nestojíte a bez 



 

18 
 

oslabovania vlastnej rozhodnosti. Znamená to tiež reagovať správne na skutočne 

nový aspekt, ktorý ste doteraz buď nepoznali, alebo ste si ho doteraz 

neuvedomovali. Empatia, ktorú máme na mysli, je empatia vzájomnej úcty, ale 

neznamená stotožnenie sa s názorom druhej osoby. 

6. vyhýbanie sa „chytákom“ – chyták je istý druh taktického manévru, ktorý vás buď 

zatiahnu do nikam nevedúceho sporu, alebo vás odvedie od vášho cieľa, ako ho 

vyjadruje vaša základná myšlienka. Existujú rozmanité druhy chytákov: 

- manipulujúci – sa snaží vo vás vyvolať pocit viny, 

- provokatívne polemický – sa vás snaží vyprovokovať, 

- scestne logické – vyzerá racionálne, ale neobstojí v žiadnom podrobnejšom 

skúmaní. 

7. ústupový manéver – príprava a zaujatie ústupového postavenia. Má podobnú 

funkciu ako stanovenie vlastnej hornej ponukovej hranice, keď sa zúčastníme 

aukcie – zabráni vám nechať sa uniesť vzrušením okamihu a ponúknuť alebo dať 

viac, ako ste zamýšľali.  Nie každá asertívna transakcia je založená na úsilí udržať 

stopercentné počiatočné postavenie až do samotného konca bez zmien. Cieľ má byť 

skôr pružný a citlivý voči zmenám v priebehu jednania, ale musí byť jasné, aké sú 

naše hranice. Svoje postavenie potom budete meniť iba v dopredu určenom rámci. 

 

Podľa Oravcovej (2004) asertívne zručnosti predstavujú v podstate osvojené formy 

správania, naučené vzorce reagovania, ktoré sú uplatniteľné v rozličných situáciách 

medziľudského kontaktu. Tréningy asertívnych zručností sa zameriavajú na osvojenie 

postupov, techník, ktoré umožňujú efektívne zvládnuť náročné situácie sociálnej 

interakcie. V profesiách vyžadujúcich prácu s ľuďmi sa podľa nášho názoru vyskytujú 

najmä dva druhy situácií, v ktorých je možné účinne použiť asertívne zručnosti: 

- pre zabezpečenie plnenia úloh, dosiahnutie cieľov žiadame od iných ľudí, aby 

vykonávali čo je potrebné, chceme presadiť oprávnené požiadavky, nároky. Sami 

sme však vystavení tlaku požiadaviek z rozličných strán (od nadriadených, 

kolegov, žiakov) a musíme byť schopní odmietnuť požiadavky, ktoré považujeme 

za neadekvátne a ktorým vyhovieť nechceme, vedieť povedať „nie“. 

- v mnohých situáciách sme nútení hodnotiť iných ľudí, resp. vyjadriť sa k správaniu 

iných, to znamená, sme nútení vyslovovať kritiku (mali by sme byť schopní 

kritizovať i svojich nadriadených). Na druhej strane sme veľmi často hodnotení 



 

19 
 

inými (nadriadenými, kolegami, žiakmi), to znamená, musíme byť schopní kritiku 

prijímať. 

 

Asertivita ponúka viacero všeobecných techník pre zvládnutie situácií, v ktorých je 

potrebné byť asertívnym: 

 

Technika spätnej väzby 

 Beleš (1990) považuje spätnú väzbu za základnú a neoddeliteľnú pomôcku 

poskytovania jedincovi informácie o kladných a záporných detailoch a o celkovom dojme 

z jeho správania. 

Spätná väzba (feedback) patrí v psychoterapii medzi základné a často používané metódy. 

Zvláštny význam však získava najmä jej použitie pri nácviku asertívneho správania. Celá 

rada empirických a výskumných údajov potvrdila, že skoro všetky problémy s aplikáciou 

asertívneho správania v reálnom živote sú spôsobené nedostatkami spätnej väzby počas 

tréningu asertivity. Problémom však môže byť aj jej nesprávne, nedostatočné a neúprimné 

poskytovanie. 

Tri podmienky účinnej spätnej väzby: 

1. poskytovať informácie a nie hodnotenie – ak poskytujeme niekomu spätnú väzbu, 

zásadne mu podávame informácie o jeho správaní namiesto hodnotenia jeho 

správania. Prvok hodnotenia má totiž veľmi silné manipulatívne komponenty, ktoré 

môžu jedinca vyprovokovať k vysvetľovaniu, alebo obhajovaniu. Poskytnutá 

informácia by mala byť výstižná, stručná a zrozumiteľná. Technika spätnej väzby 

je veľmi užitočnou  metódou, ak je používaná v reálnom živote. 

2. opisovať správanie a nie jedinca – nezabúdajte, že jadrom spätnej väzby je vždy 

informácia o kladných alebo záporných stránkach partnerovho správania. Účelom 

spätnej väzby je informovať ho o špecifickom správaní, ktoré my považujeme za 

neprimerané. Pripomeňme si, že určité správanie je možné zmeniť, ale celého 

človeka dosť ťažko. 

3. podávať špecifické a nie všeobecné informácie – snažíme sa poskytnúť špecifické 

informácie namiesto nesprávnych všeobecných výrokov. Ak chceme spätnú väzbu 

dosiahnuť, aby nám partner svojím špecifickým správaním nestrpčoval život, 

nevyprovokujeme ho nejasnou alebo príliš všeobecnou formuláciou k tenzii. Platí 

tu základné pravidlo: povedz presne, čo chceš! Mnohí zo zvyku predpokladáme, že 
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partnerovi by mal stačiť aj jemný náznak na pochopenie toho, čo od neho chceme. 

Omyl! Sme povinní použiť čo najpresnejšiu a špecifickú formuláciu. 

Používanie spätnej väzby počas tréningu asertivity má dve úlohy: 

1. jedinec získava cenné informácie o nedostatkoch svojho nacvičeného správania, 

2. učí sa, ako používať túto metódu v bežnom živote. 

Hlavné výhody spätnej väzby: 

- partner necíti zbytočnú zlosť a nenútime ho k defenzíve, 

- riešenie konfliktu umožníme zabezpečením potrebných a použiteľných 

informácii, 

- môžeme predísť eskalácii sporov do nekonštruktívnej hádky, 

- reálnym záverom interakcie môže byť pre obe strany vyhovujúce riešenie. 

Praško a Prašková (2006) uvádzajú, že spätnú väzbu budeme používať pre 

poskytnutie informácií o tom, ako na nás určité správanie pôsobí. Reakcia spätnou väzbou 

je základom kvalitnej komunikácie. 

Rozlišujeme: 

- pozitívnu spätnú väzbu – vedie k posilneniu uvedeného správania, t.j. ku 

zvýšeniu pravdepodobnosti, že sa správanie bude opakovať, 

- negatívna spätná väzba – vedie k oslabeniu daného správania, t.j. ku 

zníženiu pravdepodobnosti, že sa dané správanie bude opakovať. 

V bežnom živote, dokonca i v rodinnom, sa otvorená spätná väzba objavuje zriedka. 

Väčšina ľudí sa obáva, že negatívnou spätnou väzbou by si poškodili svoje vzťahy k danej 

osobe. Pozitívna spätná väzba býva opomínaná ešte častejšie. 

Ľudia, ktorí nedokážu vyjadriť svoje pocity a potreby iným ľuďom, strácajú v živote 

potešenie. Dusia svoje príjemné i nepríjemné zážitky. Horšie vyjadrujú blízkosť, dojatie, 

hnev a mrzutosť, radosť, dôveru a záujem druhého. Mávajú problémy s dôverou k druhej 

osobe. Obvykle poskytujú druhým málo pozitívnych posilnení od ostatných. Potom sa cítia 

osamotení. Mávajú pocit, že im nikto nerozumie. 

Zásady reakcie spätnou väzbou: 

a) očný kontakt – dávame partnerovi najavo, že naše tvrdenie je čestné, úprimné, 

určené jemu a nesleduje iné postranné úmysly. 

b) hovoriť za seba – vety hovoríme v prvej osobe jednotného čísla. Zdôrazňujeme, 

že ide o osobný názor. 

c) poskytnúť informáciu a nie hodnotenie – partnera informujeme o tom, ako my 

vnímame jeho správanie, nevravíme mu, aké je jeho správanie, pretože to by 
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mohlo vnucovať nejaké všeobecné stupnice, podľa ktorých je možné hodnotiť 

správanie. 

d) opisovať konkrétne správanie a nie jedinca ako osobu – nekritizujeme alebo 

nechválime celého človeka, ale nejaký prvok jeho správania, ktorý mi 

považujeme za chvályhodný alebo naopak neprijateľný. 

e) hovoríme krátko a zrozumiteľne – aby sme nevyvolali neistotu, o čo vlastne ide, 

snažíme sa pri reakcii spätnou väzbou byť struční a presní. 

 

Vyjadrovanie a prijímanie komplimentov 

 Novák, Capponi (2004) konštatuje, že bolo dokázané, že pochvala zlepšuje výkon 

a záujem o činnosť. V kurzoch asertivity sa zdá, že väčší dopad majú tieto prístupy na 

dievčatá a tu pramenia pocity menejcennosti viacerých žien. Odolní voči nedostatku 

pochvaly nie sú zďaleka ani muži. Niektorí skĺznu k permanentnému partizánskemu (resp. 

utajenému) boju s tlakom vsugerovanej menejcennosti alebo všetko popierajú a volia 

únikové, viac menej  voči sebe alebo okoliu, agresívne cesty. 

 

 Podľa Praška, Praškovej (2006) komplimenty nám slúžia k vyjadreniu kladných 

pocitov k druhému. Ako dávanie, tak aj prijímanie komplimentov nám často robí 

problémy. S týmito schopnosťami sa lepšie a hlavne príjemnejšie žije. Ak sa nenaučíme 

komplimenty rozdávať, prichádzame tým najskôr o mnohé sympatie aj priateľstvo 

ostatných. Navyše sa vystavujeme nebezpečenstvu, že ani nám nikto komplimenty dávať 

nebude. A tak v živote prídeme o veľa príjemného, čo by nám robilo radosť a čo by 

zdvihlo naše sebavedomie. Ak si však nie ste komplimentom istý, počkajte si na dobu, 

kedy to bude „sedieť“. Na to, aby sme mohli kompliment dať, musíme najprv na druhom 

vidieť vlastnosti, schopnosti, činy, ktoré sa nám páčia, ktoré si ceníme, obdivujeme ich. 

Bohužiaľ sme zvyknutí kritizovať seba i druhých a pozitívne kvality pokladáme za 

samozrejmosť. 

Ako vyjadrovať komplimenty: 

- vybrať vhodný čas a situáciu, 

- nadviazať očný kontakt, 

- dbať na súlad slovného a neverbálneho správania, 

- vyjadriť osobný postoj – „mne sa...“, „ja...“, 

- byť stručný, úprimný, presný a konkrétny.  
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Pri vyjadrovaní komplimentu pozor na: 

- nesúlad slovného a neverbálneho správania, 

- falošné lichotenie, 

- preháňanie, 

- sarkazmus a irónia, 

- používanie komplimentu pre manipuláciu s druhými, aby sme niečo získali, 

- použitie komplimentu pred nasledujúcou kritikou. 

Ako prijímať komplimenty: 

- udržať očný kontakt, 

- reagovať stručným „ďakujem“, 

- môžeme pridať informáciu o pocitoch, 

- nezľahčujeme ani neironizujeme kompliment, 

- pri nepríjemných pocitoch vyžiadať dodatkové informácie. 

Vybíral (2005) uvádza, že vzhľadom k tomu, že komplimenty, pochvaly, odmeny 

a slovné „pohladenia“ majú priaznivý vplyv na našu psychiku, máme si vedieť o ne sami 

požiadať, kedykoľvek nám chýbajú. 

 

Žiadosť o láskavosť 

 Podľa Oravcovej (2004) rozpoznanie oprávnenosti požiadavku je základom etiky 

v užívaní asertivity. Znamená rozpoznať rozdiel medzi nárokom a láskavosťou. 

Láskavosť je niečo, čo druhý človek urobí pre nás (alebo my pre neho), pretože to chce 

urobiť, hoci na príslušnú vec nemáme žiadne zákonné právo.  

Nárok je niečo, čoho oprávnenosť je nejakým spôsobom kodifikovaná. 

Požiadať o láskavosť je pre mnohých ľudí ťažké. Snažia sa tejto situácii vyhnúť 

tým, že radšej nežiadajú o nič, alebo tým, že premenia láskavosť na nárok a tento 

presadzujú často veľmi agresívnym spôsobom. Najčastejšou bariérou, ktorá bráni 

v požiadaní o láskavosť je strach z odmietnutia, strach, že nám ostatní nevyhovejú 

a povedia nie. Situácia odmietnutia je jednou z najobávanejších, hoci málokto si sám sebe 

otvorene prizná, že práve tento strach je príčinou neochoty požiadať o niečo, čo v danej 

situácii veľmi potrebuje, ale čo mu nemusí byť splnené. 

K základným predpokladom k požiadaniu o láskavosť je: 

- odvaha, schopnosť prekonať strach z odmietnutia, 

- ochota prekonať sociálnu nepohodu z toho, že ste nútený niekoho prosiť, 

byť závislý od dobrej vôle druhého, 
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- nájsť primeranú formuláciu svojej žiadosti. 

Požiadavky na formuláciu žiadosti: 

- musí byť jasné, že žiadate o láskavosť, nenárokujete si, 

- jasná, stručná, vecná formulácia žiadosti, ak uznáte za vhodné s uvedením 

skutočného dôvodu, 

- je vhodné zakomponovať do žiadosti možnosť odmietnutia, veď nejde 

o nárok, 

- opakovať žiadosť nanajvýš dvakrát, ďalšie prosenie pri odmietnutí je veľmi 

ponižujúce. 

Je veľmi dôležité predstaviť si vopred, čo urobíte pri odmietnutí, dať ostatným 

slobodu v ich možnosti odmietnuť a uvedomiť si, že odmietnutie nie je dôkazom vašej 

neschopnosti, neobľúbenosti, toho, že vás nikto nemá rád, že nemáte cenu. 

 

Praško, Prašková (2006) uvádza, že pokiaľ nevieme požiadať o to, čo 

potrebujeme, často zostávame bez pomoci. Mávame potom pocit, že ľudia sú voči nám 

málo ochotní. Najmä u partnera sme presvedčení, že by mal pochopiť, čo potrebujeme 

a vcítiť sa a urobiť to. Inak to znamená, že nás nemá dostatočne rád. Preto v blízkych 

vzťahoch často o láskavosť vôbec nepožiadame. Máme dojem, že druhý má pomáhať 

automaticky. Je predsa jeho „povinnosťou“ pochopiť všetko, čo potrebujeme. Pokiaľ to 

druhý nepochopí, často vzniká konflikt. Je to však neférové. Pokiaľ niečo chceme, máme si 

o to slušnou formou požiadať. 

Žiadanie o láskavosť by nemalo viesť k zneužívaniu dobroty iných. Tam, kde 

žiadame o niečo navyše, čo vlastne nepotrebujeme, je naše právo sporné. Inak je tomu, keď 

sme v núdzi, tu je požiadanie o láskavosť naším plným právom. 

Niekedy máme trápny pocit z toho, že by sme mali niekoho požiadať o láskavosť. 

Uráža to našu hrdosť. Najmä keď si myslíme, že niečo je povinnosťou druhého a on to 

nerobí. Táto situácia býva častým prameňom konfliktu.  

Požiadanie o láskavosť komunikáciu zjemňuje. Ukazuje na to, že si partnera 

vážime. Väčšinou nám to oplatí podobným chovaním. To pomáha posilniť a prehĺbiť náš 

vzťah ako aj sebavedomie. Je smutné, že v najbližších vzťahoch sa žiada o láskavosť 

najmenej. 
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Asertívne „NIE“ 

 Kormoš (2002) opisuje, že schopnosť povedať nie, bez pocitu viny úzko súvisí 

s asertívnym správaním. Treba vedieť postaviť sa za svoje práva a súčasne vedieť 

rešpektovať práva a potreby druhého človeka. Svoje názory a presvedčenie by sme mali 

vyjadriť priamo a úprimne, súčasne uznávame, že druhá osoba má právo na vlastný názor. 

 

 Praško, Prašková (2006) uvádza, že asertívne NIE vyžaduje najmä porozumieť 

vlastným pocitom a potrebám. Ešte predtým než sa rozhodneme, že povieme NIE, 

potrebujeme si uvedomiť, čo vlastne chceme a čo nie – to znamená urobiť kognitívnu 

rekonštrukciu: 

- ujasniť si situáciu, pozbierať potrebné informácie, 

- zvážiť definitívne rozhodnutie namiesto unáhlenej reakcie, 

- zvážiť dopady odpovede – výčitky z odmietnutia alebo trápenie z toho, že 

sme sa nechali zmanipulovať. 

Čo vyžaduje asertívne NIE? 

Keď sa rozhodneme, že „NIE“ je správne, stačí povedať: 

- „Nie, nechcem.“ 

- „Nie, to neurobím.“ 

- „Nie, to mi naozaj nevyhovuje.“ 

- „Nie, o to nemám záujem.“ 

Nič nepridávame. Odpoveď „nemôžem“ je zradná, pretože druhý sa ihneď spýta: 

„Prečo?“ „Prečo“ núti k ospravedlňovaniu a manipulatívnym argumentom. Dôležité je 

príliš nevysvetľovať. Môžeme pochopiť, že druhého naše odmietnutie zaskočilo. Môžeme 

sa pokúsiť vcítiť do jeho pocitov. A dať mu najavo, že ho neodmietame ako človeka. Iba 

túto požiadavku nehodláme naplniť. Ospravedlnenia nepoužívame, pri odmietaní 

požiadaviek sú ospravedlnenia falošné a nepoctivé. 

Beleš (1990) charakterizuje zásady asertívneho „NIE“: 

1. stačí odpovedať jednoduchým „nie“, nič nepridávať.. Za svoje správanie sme 

zodpovední predovšetkým sami sebe a nikto nemôže proti našej vôli zmeniť naše 

vlastné hodnotenie a rozhodnutie. 

2. počas rozhodovania si neustále všímajte svoje pocity. Obvykle sú tým najlepším 

vodítkom nášho rozhodovania. Všímajme si i prípadne zmeny v týchto pocitoch. 

3. vyhýbame sa nutkaniu podávať vysvetlenie príčin našej odpovede. Platí, že 

vysvetlenie môžeme dať jedine na základe nášho rozhodnutia a nie preto, „že sa to 
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patrí“. Ak sa predsa rozhodneme pre poskytnutie vysvetlenia, snažme sa, aby bolo 

stručné. Dlhé a zamotané vysvetľovanie pôsobí neúprimne a vyhýbavo. 

4. vyhýbajme sa zásadne ospravedlňovaniu. Ak sme sa sami rozhodli pre odpoveď 

„nie“, nie je čo vysvetľovať, ani za čo sa ospravedlňovať. Asertívnemu jedincovi 

musí takmer každé vysvetľovanie (niekedy i ospravedlnenie) znieť falošne. 

Ospravedlnením v zásade priznávame pocity viny a dávame najavo, že sme zlí, 

nedokonalí a je nám čo vyčítať. Úprimnejší je asertívny dodatok: „Je mi ťa ľúto, ale 

nemáš inú možnosť, než prijať moje „nie“! 

5. V styku s osobou pre nás dôležitou môžeme naše „nie“ doplniť vyjadrením empatie 

a rešpektovaním. 

6. Pozor na otázku „prečo?“ – obsahuje totiž silné manipulatívne prvky. V zmysle 

asertivity nemusíme svoje rozhodnutie ospravedlňovať a nemusí byť vôbec logické. 

Smith pripomína: pri asertívnej odpovedi nemusíme mať na ňu logické ani 

rozumné dôvody. Len to proste považujeme z nášho hľadiska z nesprávne 

a nevhodné. 

Konsenzus 

 Kormoš (2002) uvádza, že pri nácviku „prijateľného kompromisu“ dvoch strán 

treba využiť všetky vedomosti – umenie stáť si za svojimi názormi, rovnako ako dokázať 

požiadať o láskavosť. Človek má však vždy rešpektovať druhú stranu, nenapádať ju a 

nesnažiť sa ju manipulovať prostredníctvom pocitu viny. To, o čo sa usilujeme, 

formulujme jasne a stručne. Je jasné, že obidve strany nemôžu presadiť svoj protikladný 

názor. Ak však budú spoločne hľadať, je možné, že nájdu i spoločné tretie riešenie, ktoré 

bude nakoniec lepšie ako ich pôvodné. 

Kritika 

 Kormoš (2002) opisuje, že v bežnom živote je občas pomerne ťažko rozhodnúť, 

kto a na čo má právo, aké správanie je nevhodné a aké je vhodné. Vždy je to otázka 

postojov hodnotiteľa. Naša kritika môže vnucovať druhému naše subjektívne vnímanie  

toho, ktoré správanie je vhodné a ktoré nie. Naše rozhodnutie neregulovať kritikou 

správanie iných zase nemusí znamenať to, že druhej strane nemôžeme povedať  to, čo sa 

nám na jeho konaní nepáči. Hovorme vždy len za seba. Zásadne hovorme o veci, určitom 

správaní, nie o osobe. Pochváľme druhú stranu, ak si pochvalu zaslúži. Ide vlastne o 

zdokonalenú verziu techniky „pokazenej gramoplatne“ a „neustáleho odmietania“. Pokojne 

a vytrvalo rovnakými slovami trvajme na tom, na čo máme nárok. 
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     A čo v situácii, keď sme kritizovaní za chybu, ktorú sme skutočne urobili. Väčšinou sa 

v takej situácii začneme ospravedlňovať a vysvetľovať, prečo sa to stalo. Hľadáme 

objektívne príčiny. To jediné, čo nám môže pomôcť, je priznanie vlastného omylu a jeho 

prijatie. Tzn., že asertívna cesta v tomto prípade predstavuje priznanie a vyjadrenie: „Áno, 

urobil som to.“ Ide v podstate o súhlas s oprávnenou kritikou. Kritika najlepšie umlčíme, 

keď súhlasíme s jeho pripomienkami. Na takéto správanie však musíme byť sociálne zrelí 

a uvedomiť si, že máme právo urobiť chybu. 

     I keď sa kritika z úst iného ťažko počúva, je predsa dobré si ju vypočuť. Veď všeličo sa 

pritom dozvieme. Oveľa viac ešte získame tým, keď predloženú kritiku nebudeme len 

akceptovať, ale budeme si žiadať i ďalšiu. Trvajme na tom, aby sa všeobecne formulovaná 

výčitka upresnila, rozviedla a presne popísala. Často nás to privedie k jadru problému. 

Myslíme pritom na to, že nám má ísť o zlepšenie vzťahov, o lepšie dorozumenie. 

V takýchto situáciách by sme mali ostať pokojní, naše formulácie by mali byť jednoznačné 

a jasné, orientujúce sa na problém, a nie na „chyby“ partnera. Vtedy je namieste použiť 

techniku asertívneho správania „sebaotvorenie“, t. j.  otvorene a jednoznačne (nie 

dvojzmyselne) vyjadrujeme to, čo cítime, ako veci vidíme, vnímame a prežívame. 

    Technika „pokazená gramofónová platňa“ . Je to taktika, ktorou sa naučíme brániť sa 

manipulácii, či už vtedy, keď je nám niečo odopierané alebo vnucované. Trénujeme sa v 

tom, aby sme vytrvalo reprodukovali svoju požiadavku bez toho, že by sme pritom 

prejavili neistotu, rozrušenie alebo úzkosť. Zámerom je nenechať sa odkloniť od problému. 

Vytrvalo, pokojne  bez „útoku na telo protivníka“ opakujeme svoju požiadavku. 

     Technika „otvorených dverí“  spočíva v tom, že sa nedáme strhnúť k sebaobrane, a to 

tým, že budeme vysvetľovať. Nedáme sa strhnúť k agresivite voči kritikovi. Technika 

otvorených dverí i súhlas s oprávnenou kritikou sú síce cestami k umlčaniu kritika, ale nie 

cestou pre otvorený dialóg. Vtedy je vhodná taktika dotazovania sa na nedostatky.   

    Ďalšími z techník asertívneho správania sú techniky negatívnej asercie a negatívne 

opytovanie. 

Technika „negatívnej asercie“ vychádza z predpokladu, že na každej kritike je zrnko 

pravdy. Svoj súhlas vyjadríme len a len s tým, čo je pre nás prijateľné. 

     Technika „negatívne opytovanie“ nás učí priamo sa opýtať tých ľudí, ktorým sme 

nesympatickí a ktorí z rôznych dôvodov kritizujú všetko to, čo povieme, čo im na nás vadí 

alebo prekáža. Veď nie každý musí byť každému sympatický. Každý z nás je 

z osobnostného hľadiska iným človekom. 
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2 CIEĽ PRÁCE 

 

 Cieľom bakalárskej práce je charakterizovať asertivitu, jej podstatu a význam na 

teoretickej úrovni a poukázať na dôležitosť asertívnej komunikácie v riadiacej práci. 

 

 Tomuto cieľu sú podriadené nasledovné parciálne ciele: 

- objasniť jednotlivé formy správania sa, 

- vysvetliť a rozanalyzovať asertívne práva, 

- oboznámiť sa s technikami nácviku asertivity, 

- poukázať na zvýšenie efektívnosti komunikácie prostredníctvom zdravého, 

primeraného seba presadenia sa, 

- poukázať na dôležitosť rozvoja osobnosti manažéra prostredníctvom kurzov 

asertivitnej komunikácie a samoštúdia asertivity, 

- objasniť výhody asertívnej komunikácie pre organizáciu. 
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3 METODIKA PRÁCE A MATERIÁL 

 

 Vypracovaniu predkladanej bakalárskej práce predchádzalo samotné určenie 

celkovej koncepcie práce a jednotlivé zámery.  Pri spracovaní bol uplatnený systémový 

prístup, vymedzený hlavný cieľ a k nemu prislúchajúce parciálne ciele. 

 Najväčšia pozornosť bola venovaná štúdiu dostupnej domácej i zahraničnej 

literatúry k danej téme, z ktorej poznatky boli spracované v kapitole venovanej 

teoretickému základu. 

 

 V záujme naplnenia vytýčených cieľov boli použité nasledovné metodické postupy: 

- práca s odborným textom, 

- spracovanie získaných informácií, 

- komparácia názorov, definícií domácich a zahraničných autorov, 

- analýza jednotlivých myšlienok, tvrdení o asertívnej komunikácii, 

- vyhodnocovanie poznatkov, 

- vyjadrenie vlastných postojov k danej problematike. 
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4 VLASTNÁ PRÁCA 

   

V minulých  časoch komfortných a súťaživých organizácií bolo zamestnanie 

manažéra  brané ako relax (ako zarobiť peniaze a nenarobiť sa) alebo ako aréna sily. 

V prvom prípade tento model prístupu k práci posmeľoval zamestnancov k tomu, aby boli 

dobrými, uspokojovali potreby ostatných, boli časťou tímu, nevytŕčali z davu a dodržiavali 

normy „tých vo vedení“. Na druhej strane, model tzv. arény sily, znamenal vidieť prácu 

ako prostriedok k osobnému a spoločenskému rastu, akumulácii sily.  

Pre organizácie, kde štýl vedenia ľudí je založený práve na týchto modeloch priemyselnej 

revolúcie, je charakteristické: 

- technológia ide prvá, ľudská sila je druhoradá, 

- organizácia sa podobá stroju, ktorý je kontrolovaný manažmentom, a ktorý iba 

občas potrebuje údržbu, 

- zamestnanci majú fixné potreby, s ktorými sa dá manipulovať pridaním alebo 

odobraním peňazí 

- manažéri sú iba „strojvedúcimi“, 

- sila a právomoc je hierarchická a koncentrovaná na vrchole, 

- vzťahy sú založené na diktatúre vedenia a popísané v organizačnej štruktúre. 

 

V dnešnom realistickom biznis svete 21. storočia tieto modely strácajú na význame 

a sú postupne nahrádzané modelmi, v ktorých úplne nezáleží, na akej pracovnej pozícii 

jedinec pracuje, ale oveľa viac záleží na tom, akou je pridanou hodnotou pre podnik. 

V organizáciách, v ktorých je štýl vedenia ľudí založený na modeloch súčasnej 

informačnej revolúcie: 

- sú prvoradí ľudia a technológie existujú na to, aby im slúžili, 

- organizácia sa podobá komunite ľudí, 

- hodnota manažéra je v tom, čo vie a jeho vedomosti môžu byť použité ako benefit 

pre zákazníka, 

- manažéri sú lídri, ktorí vytvárajú podmienky pre rast, 

- vzťahy sú determinované personálnymi a interpersonálnymi schopnosťami ako je 

asertivita. 

 

Stereotypní manažéri minulosti, ktorí riadili podnikateľský subjekt z diaľky, 

kontrolovali ho podľa štatistík a správali sa k zamestnancom podľa predpísaného súboru 



 

30 
 

pravidiel, už v dnešných podmienkach nemajú svoje miesto. Prichádza osobnosť, ktorá 

pracuje pre ostatných , je majstrom v komunikácii, vie pozitívne vplývať na jednotlivcov aj 

tímy, ma schopnosť otočiť konflikt na riešenie typu výhra - výhra. Skrátka moderný 

manažér sa stal asertívnym manažérom. Témy a problémy, s ktorými sa stretáva denne 

v modernom pracovnom prostredí, sa od minulosti veľmi nelíšia: 

- ako sa správať k ostatným, 

- ako používať silu pozície, 

- ako veci dotiahnuť do konca, 

- ako naplniť potreby organizácie a zákazníkov. 

 

Tradičné formy manažmentu, založené na modeloch priemyselnej revolúcie, 

pripravili podmienky asertívnemu manažmentu, založenému na nových formách 

medziľudských vzťahov.  Tie obsahujú nasledujúce charakteristiky: 

- spolupráca, nie konfrontácia, 

- férový prístup ku každému, nie však zvýhodňovanie, 

- sila konania, nie však sila pôsobenia, 

- otvorenosť 

- delegácia právomocí, nie kontrola. 

 

Asertívny manažér je charakterizovaný ako niekto, kto: 

- všetky jednania s ostatnými vidí ako kooperatívne a nie konfrontačné, 

- uzná, že jeho rola je založená na efektívnej komunikácii a nie na kritizovaní, 

- vie, že bez prítomnosti priamej a jasnej komunikácie sa spolupracovníci dostávajú 

do defenzívy, čo vedie k mrhaniu energiou, 

- je flexibilný vo svojom prístupe k riadeniu, 

- nevyhýba sa rozhodnutiam,  

- je férový, neústupný a priamy, keď je to potrebné. 

 

Vo väčších podnikoch a korporáciách si zamestnávatelia postupne uvedomujú 

dôležitosť a podstatu vzdelávania svojich, najmä riadiacich, pracovníkov v oblasti 

komunikácie, predovšetkým tej asertívnej. Vďaka asertivite sa človek stáva psychicky 

odolnejší a vyrovnanejší, menej zraniteľný a schopný viac riskovať. Personálne oddelenia 

a úseky zodpovedné za vzdelávanie v organizácii vyhľadávajú množstvo moderných 
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tréningov, kurzov, ktoré majú zabezpečiť odbornejšiu komunikáciu manažérov a tým 

zlepšiť výsledky podniku. 

Súčasný trh ponúka široké portfólio školení na tému asertívna komunikácia. 

Krátkodobé spravidla trvajú 2 – 3 dni a zúčastňujú sa ich 10 – 12 členné skupiny. 

Hlavnými cieľmi sú: 

- spoznať vlastný profil asertívnosti, 

- zdokonaliť vedomosti o zákonitostiach asertivity, 

- oboznámiť sa s asertívnymi právami, povinnosťami, 

- zvýšiť efektívnosť komunikácie, 

- vedieť využiť asertívne techniky pri komunikácii so zákazníkmi a na úspešné 

riešenie problémov, 

- nacvičiť si používanie asertívneho prístupu v zložitých situáciách interpersonálneho 

styku. 

Časový harmonogram a obsahová náplň jednotlivých tréningov má podobný 

charakter. Úvod je typický predstavením účastníkov a následne sa pristupuje k prvej časti, 

ktorou zvyčajne tvorí prednáška. Zahŕňa objasnenie základných definícií, pojmov, 

dôležitosti asertívneho konania, predstavenie asertívnych práv a asertívnych techník. Ak je 

lektor odborník a zároveň aj dobrý rozprávač, účastníci pozorne počúvajú a takto dobre 

prevedená prednáška ich zaujme a často aj nadchne. 

Druhá polovica kurzu má aplikačný charakter. Účastníci sa rozdelia do menších 

skupín a spoločne riešia modelové situácie. Využíva sa hranie rolí, riadená diskusia, 

masívna spätná väzba a interpretácie jednotlivých situácií. Moderné učebné pomôcky ako 

sú záznamové médiá poskytujú možnosť rozboru chýb pre účastníkov, ktoré spravili pri 

riešení modelových príkladov. 

Počas celej doby trvania školenia je dôležitá uvoľnená, priateľská atmosféra a 

tempo nácviku má tréner odhadnúť podľa charakteru zúčastnenej skupiny. 

Dostupné sú aj dlhodobé tréningy, pre ktoré je typický serióznejší prístup a ich trvanie 

môže byť rôzne. Či už približne 10 - 20 stretnutí trvajúce pár hodín alebo niekoľko dňové 

pobyty. Je samozrejmé, že odčerpávajú z oveľa viac financií a vyžadujú si istú 

pravidelnosť v stretávaní. Najlepšie tej istej skupiny. 

Kurzy asertívnej komunikácie teda môžu byť niekedy skôr na škodu. Najmä ak ide 

o nariadenie „zhora“, kedy je zamestnanec nútený sa kurzu zúčastniť. Agresívny manažér 

dostane kurzom do rúk zbraň k ešte výraznejšej manipulácii, sebavedomý manažér si 

povie, že to nepotrebuje a pasívny z toho aj tak nič nedokáže vyťažiť.  
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Podnik by mal komplexnejšie a dôkladnejšie dbať na proces rozvoja osobností 

svojich manažérov a motivovať ich, aby aj sami prejavovali záujem o vzdelávanie. Ak je 

splnená podmienka, že človek sám chce a cíti potrebu zmeniť sa, učiť sa novým veciam, je 

pravdepodobnejšie, že tréning bude mať trvalejší efekt na správanie a komunikáciu. Preto 

je dôležité, aký spôsob učenia asertivity podnikateľský subjekt zvolí, inak ide o zbytočne 

vyhodené financie. 

Krátkodobé aj dlhodobé kurzy, tréningy vyžadujú, aby sa v spoznávaní seba 

samého pokračovalo aj po absolvovaní kurzu.  Kurz asertivity môže prispieť k tomu, aby 

manažér žil sám so sebou v miery, menej sa podceňoval a zvládal prípady manipulácie od 

svojich nadriadených, kolegov alebo obchodných partnerov, ktorým je vystavený.   

 

Pre dlhodobý efekt, dôkladné získanie schopnosti presadiť svoje oprávnené priania 

a požiadavky, získanie pocitu sebaúcty, zlepšeniu vzťahov na pracovisku a odstránenie 

subjektívnych ťažkostí je dôležité dlhodobé a vytrvalé precvičovanie aj po absolvovaní 

kurzu. Je možné využívať poznatky z tréningov, využiť dostupnú literatúru, publikácie. 

Samoštúdium spočíva v tom, že na počiatku sa manažér orientuje na seba samého. 

Dôležité je si jasne stanoviť priority, stanoviská a postoje k práci, pozícií, túžbam a 

ambíciám. Vytvoriť zoznam situácií, ktoré manažéra vyvádzajú z miery, keď musí 

odolávať tlaku dodávateľov, vyjadrovať nespokojnosť napríklad s pracovnými 

podmienkami v zamestnaní. Určitú dobu, najčastejšie týždeň, v uvedených situáciách 

jedinec pozoruje svoje správanie, svoju samostatnosť v rozhodovaní a sebapresadzovanie. 

Po etape sledovania je manažér pripravený nacvičovať vo svojej mysli. Predstavuje 

si situácie zo svojho zoznamu, na ktorých si vyskúša viacero možností odpovede, reakcie a 

aj reakcie človeka, s ktorým vedie imaginárny rozhovor. Dialógy a varianty riešenia je 

dobre si zapisovať, analyzovať, vyhodnocovať. Nemusí to byť stopercentná asertívna 

odpoveď, ale je potrebné sa vyvarovať manipulatívnej, agresívnej a pasívnej odpovedi. 

Pokiaľ je pre manažéra neprirodzené predstavovať si v mysli dialógy, môže požiadať 

priateľa, kolegu alebo príbuzného, aby jednotlivé scény precvičili spoločne. 

Treťou časťou samoštúdia je aplikácia nacvičených techník do praxe. Systematický 

prístup, nepreceňovanie počiatočného úspechu a trpezlivosť sú základnými predpokladmi 

pre to, aby bola asertivita prirodzená a samozrejmá. V začiatkoch to môže byť vyjadrenie 

komplimentu, pochvaly kolegovi, podriadenému za dobre vykonanú prácu alebo 

požiadanie o láskavosť, keď niečo potrebujeme. Postupne aplikujeme všetky techniky 
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asertívnej komunikácie v momentoch, v ktorých je to prípustné. Nesmieme zabudnúť, že 

asertívne správanie je niekedy vhodné ale niekedy nie. 

Poslednou časťou je ohodnotenie svojich výsledkov, pokroku, efektívnejšej 

komunikácie. Ak k pokroku nedošlo, alebo ho nevidíte, je dôležité prejsť si postupnosť 

krokov znovu a pravidelnejšie nacvičovať.  

 

Trend investovania podnikateľských subjektov do rozvoja osobnosti riadiacich 

pracovníkov je  samozrejmosťou nielen v zahraničí ale už aj na Slovensku. Podnikatelia si 

uvedomili, že asertívni manažéri každej úrovne majú pre organizáciu veľký význam vo 

všetkých oblastiach riadenia podniku. 
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5 ZÁVER  

 

 Asertivita predstavuje primerané sebapresadzovanie sa, prevzatie zodpovednosti za 

svoje konanie,  získanie pocitov sebaúcty a spontánnosti. Je to oveľa viac, ako obhajovanie 

a presadzovanie svojich osobných práv.  Asertivite v prvom rade nejde o hľadanie príčin 

problémov a ťažkostí, ale o hľadanie možností riešenia. Nie je dôležité za každú cenu 

prostredníctvom tejto komunikácie dosiahnuť úspech, ale spokojnosť a dobrý pocit majú 

väčší význam. Pri neúspechu však môžete povedať, že ste urobili všetko podľa svojich 

možností a schopností, aby ste úspech dosiahli. 

 

 Manažér, ktorý sa asertívne správa, vie lepšie a jasnejšie posúdiť situáciu a dokáže 

sa nezávisle a rýchlo rozhodnúť. Nepodlieha zmenám nálad, vyvaruje sa neasertívnemu 

správaniu, vie rozpoznať manipulátora a agresora v pracovnom prostredí a tým sa aj 

vyhnúť konfliktu. Vie pripraviť, asertívne viesť a hodnotiť závery a priebeh pracovného 

rokovania, riešiť konflikty bez pocitov nespokojnosti so sebou a vnútorného napätia v 

prospech firmy a klienta.  Na základe sebapoznania dokáže primerane reagovať na 

pracovný kolektív, vytvárať tím a pracovať v ňom. Vplyvom jeho konania a správania sú 

vnútropodnikové vzťahy menej konfliktné a spoločné riešenie problémov vedie k 

vzájomnej spokojnosti, zvyšovaniu efektivity práce a tým k splneniu nárokov vedenia. 

 

 Cieľom bakalárskej práce bolo predstaviť asertivitu, jej podstatu a význam, 

poskytnúť informácie o technikách a metódach  nácviku a využitia asertivity v riadiacej 

práci. Z dostupných poznatkov, najmä o využití asertivity, sme dospeli k záveru, že 

asertívna komunikácia a asertívne správanie manažérov, na základe uvedomenia si svojich 

asertívnych práv, prináša pre podnikateľský subjekt tieto výhody: 

- konflikty sa riešia k spokojnosti oboch strán, 

- rozhodnutia sú rýchle, dôsledné a efektívne, 

- problémy vďaka včasnému vybaveniu nenarastajú, 

- vysoká aktivita a iniciatíva zamestnancov, 

- otvorená a priama komunikácia bez agresie a osočovania, 

- silné a stabilné postavenie na trhu, 

- dobrý imidž podniku, ktorý súvisí s vystupovaním a správaním sa zamestnancov, 

- zlepšenie vzťahov nadriadený – podriadený, 

- zvyšovanie efektivity a výkonnosti práce, 
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- zlepšenie organizácie práce. 

 

Či už podnikateľský subjekt zamestnáva manažérov, ktorí sa chcú zdokonaľovať, 

učiť sa a majú už skúsenosti s asertívnou komunikáciou napr. samoštúdiom alebo 

zamestnancom zabezpečuje kurzy zamerané na naučenie asertivity, sú tieto získané 

odborné schopnosti prínosom pre organizáciu.  

 Aby si manažér uvedomil, že má zmysel na sebe pracovať, je potrebná skutočná 

motivácia, seriózny kurz a dlhodobé precvičovanie. Každú osobnosť však motivujú iné 

hodnoty, postoje a ciele a preto nie je efektívne zo strany organizácie „plošne“ uplatňovať 

rovnaký prístup ku všetkým manažérom. 
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