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Abstrakt:  

Příspěvek pojednává o přípravě vedoucích pracovníkŧ ve smyslu manaţerských 

dovedností a poukazuje na jednu z rozhodujících sloţek této přípravy – komunikaci a 

s tím související motivaci, neboť odhadnout všechny souvislosti a optimálně 

komunikovat znamená ostatní dobře motivovat. 
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0 Úvod 

 

     Kaţdý vedoucí pracovník ve školství, ať uţ ve škole nebo jiném školském zařízení, 

je vlastně ve své podstatě manaţer, který má za úkol svými znalostmi, dovednostmi a 

postoji vést své pracovníky a chod těchto zařízení k nejlepším výsledkŧm a ke 

spokojenosti všech zúčastněných. 

     Mezi tyto kompetence nepochybně patří manaţerské znalosti jako například řízení 

lidských zdrojŧ, legislativní znalosti, z manaţerských dovedností je třeba jmenovat 

týmovou práci, komunikační dovednosti, motivaci a vedení lidí, zvládání konfliktu a 

stresu, koučování, budování firemní kultury a mezi další speciální dovednosti například 

rétoriku a prezentační dovednosti. Komunikační a motivační dovednosti zde mají 

významnou úlohu a předurčují další vývoj vztahŧ mezi zúčastněnými stranami. 

 

1 Proces komunikace 

 

     Komunikační proces je vlastně akce a reakce, neboli předávání informací a 

následná zpětná vazba. Zprostředkování, příjem, zpracování a reprodukce informace, 

jakoţ i kritická reflexe jsou řízena jednak tím, kdo informaci předává, jednak 

posluchačem, který prověřuje, hodnotí a reaguje. Toto se samozřejmě děje 

prostřednictvím komunikačního kanálu, který tuto akci a reakci zprostředkuje. 

     Komunikace probíhá ve věcné rovině a vztahové rovině. Komunikovat mŧţeme 

verbálně, neverbálně a tónem hlasu. Je nepochybně zajímavé, ţe verbální komunikací se 

běţně předává pouze okolo 7% informace, zatímco neverbální komunikací 55% a 
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tónem hlasu 38%. Pro verbální komunikaci je dŧleţité mít velmi dobrou slovní zásobu, 

zaměřit se na chyby v řeči a znát velmi dobře význam slov. 

Mezi verbální přístupy patří 

mluvit volně 

jasně a zřetelně vyslovovat 

mluvit v krátkých větách 

správně dýchat 

zvolit úroveň řeči adekvátní účastníkŧm 

vykládat srozumitelně a názorně 

formulovat věty z pozice účastníka – nezařazovat „Já― 

dodrţet logickou stavbu řeči 

připravit si dŧleţité pasáţe 

Pro neverbální komunikaci je dŧleţité si uvědomit nejen to, co říkáme, ale jak to 

říkáme. Mimika, odpovídající vzdálenost, dotek, postoj těla, pohyb, gesta a pohledy, to 

jsou projevy neverbální komunikace a měli bychom jich vyuţít. 

Mezi neverbální přístupy patří 

kontaktování posluchačŧ očima 

přátelské pŧsobení a úsměv 

cílevědomá podpora rukama 

pŧsobit uvolněně 

být otevřený 

pŧsobit angaţovaně se správným přízvukem 

mluvit modulovaně a přizpŧsobit sílu hlasu prostředí 

nemluvit příliš rychle a vkládat přestávky 

 

2 Aktivní naslouchání 

 

     Naslouchání je jedním z nejdŧleţitějších projevŧ lidského chování, a přitom jen 

velmi málo lidí naslouchat skutečně umí. Osvojte si pět základních dovedností 

efektivního naslouchání a porozumění: projevte zájem, zaměřte se na podstatu věci, 

zopakujte hlavní body sdělení a vnímejte citové naladění mluvčích. 

     Pravý dialog mŧţe probíhat pouze mezi lidmi, kteří mají o druhé skutečný zájem. 

Jenom ten, kdo odolá moci a násilí, je schopen naslouchat a odpovídat. Nezapomeňme, 

ţe slovo rozum je blízké slovu rozumět. Rozumní jsou jenom ti lidé, kteří jsou schopni 

přijmout myšlenky druhých, aniţ by se hned začali bát nebo zaujímat obranné postoje. 

Schopnost naslouchat je druhá část komunikace, stejně dŧleţitá jako schopnost sdělit. 

Naslouchat znamená vytvářet základy budoucího vztahu a pochopení. 

     Naslouchat znamená nejen získat dŧleţité informace - je to současně i dŧleţitá 
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zpětná vazba. Umět naslouchat znamená udělat první krok pro navazování dobrého 

dlouhodobého vztahu. Koncentrovaně, vědomě, aktivně naslouchat a dávat to najevo 

je základem pro to, abychom druhého zaujali (přestoţe nemluvíme), aby i on byl 

ochoten vyslechnout daleko pozorněji to, co mu chceme sdělit my. 

 

3 Zpětná vazba jako prostředek pro zjištění porozumění 

 

     Optimálně komunikovat znamená pouţívat zpětnou vazbu. Pravý dialog mŧţe 

probíhat pouze mezi lidmi, kteří mají o druhé skutečný zájem. Nezapomeňme, ţe 

slovo rozum je blízké slovu rozumět. Abychom měli jistotu, ţe skutečně dokáţeme 

ostatní lidi přijmout, musíme ovládat i feedback techniky. "Feedback" je termín 

převzatý z angličtiny, který se i u nás pouţívá - zvláště ve výpočetní technice a 

kybernetice. Feedback znamená zpětná vazba. Otázka která se nabízí, zní: Kdo je 

odpovědný za zpětnou vazbu? Odpověď: odpovědný je vlastně ten, kdo mluví. Kdo 

sděluje informace. 

     Pokud to však ten první neučiní, měl by zpětnou vazbu pouţít ten druhý. V běţné 

praxi to znamená, ţe dobrý rodič se stará o feedback, kdyţ o něco prosí svého syna, 

dobrý vedoucí se stará o feedback, kdyţ vydává nějaký pokyn, dobrý zaměstnanec se 

stará o feedback, kdyţ jeho šéf vydal nějaký pokyn, ale zapomněl na feedback. 

Naslouchat v tomto procesu znamená nejen získat dŧleţité informace, ale je to 

současně i dŧleţitá zpětná vazba. 

 

4 Motivace 

 

     Motiv je to, co pohání organismus k cíli pomocí toho, co činí. Velmi zjednodušeně 

řečeno. Motiv mŧţe být vědomý i nevědomý. Tedy člověk mŧţe k dosaţení cíle přispět 

vědomě, ale také vŧbec nemusí vědět, co ho přimělo jednat právě tak, jak jednal. 

Kaţdý motiv odpovídá nějaké potřebě - kaţdá potřeba má za cíl uspokojení - kaţdé 

chování, které tento motiv vyvolal, směřuje k tomu, aby přivedl organismus k cíli. 

     Bez motivu tedy není činnosti. Bez neuspokojených potřeb není motivu. Někoho 

motivovat neznamená přimět ho k tomu, aby dělal, co chci já. Někoho motivovat 

znamená přimět ho vzdát se svého starého chování ve prospěch chování nového. 

Jak motivovat: 

poznat potřeby druhého 

jako cíl stanovit uspokojení jeho potřeb 

dohodnout chování, které ho přivede k cíli, nebo cíl popsat tak, ţe dotyčný sám 

vyvine snahu cíle dosáhnout 
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5 Zásady motivace 

 

     Ten, kdo chce umět motivovat svŧj tým pracovníkŧ by se měl snaţit dodrţet 

několik zásad, které jsou nutnou podmínkou k dobrým výsledkŧm. 

 

Zásada informace 

První zásadou motivace je, ţe čím více mají lidé informací dŧleţitých pro to, čeho se 

snaţí dosáhnout, tím lépe budou motivováni. Uvaţte, jak dŧleţité jsou dobré informace 

pro to, aby vám pomohly dělat dobře vaši vlastní práci. 

Zásada zpětné vazby 

Druhou zásadou motivace je poskytnout lidem zpětnou vazbu. A zvláště poskytnout 

týmu moţnost vytváření vlastní zpětné vazby. Jak si vedeme? Zlepšujeme se? To jsou 

otázka, na které by kaţdý rád znal odpověď. 

Zásada uznání 

Třetí zásadou motivace je uznání. Povšimnout si výjimečných výkonŧ a pochválit je. 

Zjistit víc o tom, jak to tým nebo člen dokázal a dát všem na srozuměnou, ţe mají vaši 

podporu při dosahování cílŧ. 

Zásada naslouchání 

Čtvrtou zásadou motivace je naslouchat. Poţádat o poznámky a nápady, citlivě na ně 

reagovat, zjišťovat odpovědi a dát najevo, ţe posloucháte a berete na vědomí co se 

říká. 

Zásada zapojení 

Pátá zásada motivace je zapojit – poţádat o pomoc. Vedoucí mŧţe vyuţít znalostí a 

zkušeností týmu, zvlášť jako pomoci při řešení problémŧ ve prospěch organizace. 

Zásada zmocnit 

Šestou zásadou motivace je zmocnit. Znamená to stanovit výsledky, kterých se má 

dosáhnout, nikoli úkoly, které je třeba dělat. Nabídněte pomoc, předejte pravomoc, 

aniţ byste odebírali odpovědnost. 

 

6 Závěr 

 

      Všichni vedoucí týmŧ hrají ţivotně dŧleţitou roli při zajišťování toho, ţe týmy 

dodají, co slíbily a co se od nich očekává. V moderních organizacích skutečně záleţí na 

inteligenci a podnikavosti neţ na konformitě a poslušnosti. V organizacích, které mají 

méně úrovní managementu, neţ tomu bylo v minulých desetiletích, je dosahování 

týmového úspěchu prostřednictvím motivace dŧleţitější neţ kdy předtím. 
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COMMUNICATION AND MOTIVATION IN THE MANAGEMENT TRAINING 

 

Abstract: 

the paper presents management training focused on their skills and points to one of 

the important components of this training - communication and motivation because 

estimating all connections and communicate optimally means be well motivating for 

others 
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