


EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE POD TLAKEM 

Aneb JAK PROFESIONÁLNĚ ZVLÁDNOUT I OBTÍŽNÉ SITUACE V TÉTO DOBĚ 

 

• JAK PŘEDCHÁZET KONFLIKTŮM A NEPŘIMĚŘENÝM SITUACÍM U ZAMĚSTNANCŮ 

• JAK OZNAMOVAT NEPŘÍJEMNÉ SITUACE 

• JAK ZVOLIT SPRÁVNÝ PŘÍSTUP VEDOUCÍ KE STANOVENÉMU cíli 

• TYPOLOGIE PROBLEMATICKÉHO CHOVÁNÍ POD TLAKEM 

• ZVLÁDÁNÍ REAKCÍ KOLEGŮ POMOCÍ NEJFUKNČNĚJŠÍCH ASERTIVNÍCH TECHNIK 

• VÝZNAM PRVKŮ NENÁSILNÉ KOMUNIKACE 

• UMĚNÍ PŘESVĚDČIT A OVLIVNIT 

• MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ V KRIZOVÉM OBDOBÍ 

 



EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE POD TLAKEM 
 JAK PROFESIONÁLNĚ (NE)ZVLÁDNOUT OBTÍŽNÉ SITUACE V TÉTO DOBĚ 

 

• Případ I. Ředitel výrobní firmy, která se jako ostatní potřebovala vyrovnat s novými 
opatřeními, které se odrazili ve rozdělení provozu na 2 směnný a s hledáním řešení, jak vykrýt 
mírný pokles zakázek. 

• Případ II. Majitel  2 internetových firem ,     1 cestovní kanceláře a 1 hotelu.  

U 2 firem, kde jsou nyní zisky nulové může dávat příklady, že jinde naopak businesss může i                      
stoupat. Nicméně je potřeba se popasovat se zavřeným hotelem a v cestovní kanceláři                     
s poklesem turistů, protože je zaměřená na německou klientelu. 

• Případ III. Jednatel výrobní firmy (250 zam.), kde ze 3 směnového provozu jede pouze 1 a to 
zkráceně, což pro zaměstnance znamená výrazné změny a nejistotu.  



 
 
 Případ I. a II 

• Přístup zaměřený na DŮVĚŘE a RESPEKTU - přirozená autorita 

• OTEVŘENÁ A TRANSPARENTNÍ KOMUNIKACE PO CELOU 
DOBU 

• SITUAČNÍ PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ - PODLE POTŘEBY SVOLÁNÍ 
VŠECH ZAMĚSTNANCŮ NEBO PŘES VEDOUCÍ SPOLEČNĚ S 
PÍSEMNOU FORMOU 

• MOŽNOST OTEVŘENÉ DISKUSE 

• Případ III. 
• DIREKTIVNÍ přístup, FORMÁLNÍ AUTORITA 

• PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ FORMOU NÁSTĚNEK - NAŘIZUJE 
SE….. 

• Někdy přes vedoucí, kteří mají každý jiný způsob 
předávání 

• Diskuse se nepřipouští - jeden z důvodů proč byli založeny 
odbory 

JAK PŘEDCHÁZET KONFLIKTŮM                        
A NEPŘIMĚŘENÝM SITUACÍM                             

U ZAMĚSTNANCŮ 



 
 

OZNAMOVÁNÍ NEPŘÍJEMNÝCH INFORMACÍ 

• Funkční způsob I.,II 
• Pravidlo 3Ř  

• Úsporně              Přesně 

• Kongruence (chování je v souladu se sebepojetím) 

• Pozitivní sdělování 

• Dodržování komunikačního kontinua: 

 Nefunkční III. 
• Nejasný úvod sdělení, ”omáčkování”, nedržení se témat, 

nesdělení kdy mohou být dotazy s následujícím odkazem teď 
nepřerušujte 

• Nařižuje se (neverbálně I verbálně) 

• Manipulace celkově používání zastrašování, vyhrožování 

(Buďte rádi, že máte aspoň nějaké peníze, podnikatelé nemají 
za co jíst…) 

• Negativní vyjadřování - „Nemusíte se bát, není to tak hrozný, 
prostě musíte se smířit s nařízenými změnami“ 

Nařizování, 
přikazování, 

sdělování 
Přesvědčování 

Sdílení, 
zapojení 



 
JAK ZVOLIT SPRÁVNÝ PŘÍSTUP                             

VEDOUCÍ KE STANOVENÉMU CÍLI 
 

• Funkční způsob I.,II 
• Manažeři, kteří místo manipulace inspirují 

 Proč - jaký mám CÍL (je SMART?) 

 Co konkrétně řeknu 

 Jakým způsobem 

 

 

 

 Příklad: Díky zavedením bezpečnostním opatřením, 
kam patří i 2 směnný provoz, kde se nepotkáváte 
chráníme Vás jako zaměstnance i funkčnost firmy 
také nezatížíme zdravotnictví 

 Nefunkční III. 
• Manipulativní - sledování jen svého zájmu 

“Protože jsme to takhle nařídili” 

“To jsem si nevymyslel já, ale oni (vedení)” 

 

• Pokud nedodržuje tyto zásady: 

 Věcnost v tvrzení, reálnost, ryzost 

 Zvládádní emocí, trpělivost 

 Proaktivita - hledání řešení namísto výmluv a záminek 

 SMART cíle  - nikoliv za každou cenu, hledání kompromisů 

 Empatie - bez předsudků, odsuzování, škatulkování 

 Vstřícnost  - hledání možností jak se vrátit ke konstruktivnímu 
průběhu 



 
TYPOLOGIE PROBLEMATICKÉHO CHOVÁNÍ 

LILLEY R. Jak jednat s problematickými lidmi, Brno CP Books, 2005  

 

• NEPŘÁTELŠTÍ (AGRESIVNÍ)                                                                       
TANK TYPU SHERMAN                                                                                                                               
OSTŘELOVAČ                                                         
ROZBUŠKA 

 

 

 

• STĚŽOVATEL, NEGATIVISTA 

  

• SE VŠÍM SVOLNÍ (KOKRŠPANĚLÉ) 

•  TIŠE PASIVNÍ, PASIVNÍ AGRESE 

• NEROZHODNÍ VÁHAVCI 

• CHYTROLÍNOVÉ  



 
REAKCE ASERTIVNÍMI TECHNIKAMI 

 

Příklad : Tichá pošta, překrucování informací, 
dezinformace - „V létě nebude dovolená“ 

Asertivní dotazování  

- Z čeho to přišlo? Kde jste takový nesmysl slyšeli? 

 

Sebeotevření -nenásilná komunikace 

- Dozvěděl jsem se, že zde koluje nepravdivá informace. 
Pokud je Vám cokkoli nejasné obraťte se na přímé 
nadřízené, nebo na mě. 

 

 

 “Neoprávněné stížnosti, výmluvy pro plánovanou změnu”: 

Technika otevřených dveří:  

Jsem si vědom toho, že jsou Vám to přináší komplikace, nicméně je 
lepší nyní jezdit na směny, než mít do budoucnosti daleko větší 
problémy. 

 

Přijatelný kompromis - Pokud to někomu nevyhovuje, ať přijde             z 
vhodnějším přijatelným řešením, do té doby je potřeba nové pravidla 
respektovat. 

 



 
UMĚNÍ PŘESVĚDČIT A OVLIVNIT  

• To, co se domluví neplatí?! 

• Zkreslování informací, zveličování negativních skutečností 

• Příliš mnoho strachů najednou „o něco, o zdraví, o práci, o ztrátu pohodlí“ 

• Polopravdy, změny rozhodnutí 

• Správné předávání informací 

• Zásadní informace nesděluji všem stejně 

• Nepochopení se jednotlivými stranami, prosazení jedné strany na úkor druhé 

• To, že lidé nemají základní ponětí o tom, jak funguje ekonomika podniku a tudíž často 
nejsou sto chápat souvislosti rozhodnutí 

• Vyžadování plnění interních předpisů 

 

 

 



 
  

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ  
V KRIZOVÉM OBDOBÍ  

 

 

Aktuální motivy jsou souhrou vlivu osobnosti, prostředí 

a situace 

Obava z nepříjemného může motivovat stejně jako 

touha po příjemném 

  

Mnohdy stačí práci dobře nadefinovat a vysvětlit 



 
CO SE VÁM NEJVÍCE POVEDLO?  

• Poslat na OČR největší šiřitelku 
nepravdivých informací, stabilizace 
pracovního týmu, komunikace se 
zákazníky 

• Přesvědčit lidi, aby se nebáli a nadále 
pracovali alespoň v rámci možností 

• Zachovat si důvěryhodnost a 
transparentnost 

• Zaměstnanci ochotně přijali a 
dodržovali nastavená pravidla 

• Udržení pozitivního přístupu a snížení 
obav z budoucnosti firmy 

• Udržovat si nadhled 

 

 

 

Proč tato otázka? 
 

 

 



Děkuji za pozornost 
a přeji úspěšnou nejen komunikaci 


