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AKO RIADIŤ SEBA

Pre manažéra je najdôležitejšie 
to, ako dokáže manažovať 
svojich ľudí, teda schopnosť 

vedieť využiť odbornosť a poten-
ciál svojich zamestnancov. A tiež 
dôverovať a umožniť podriadeným 
prevziať zodpovednosť za jednotlivé 
úlohy a projekty.  Práve tí najlepší 
ľudia, ktorí potrebujú v práci hod-
notu a priestor na sebarealizáciu, sú 
ľahko demotivovaní obmedzeným 
priestorom pre uplatnenie svojich 
schopností. Dobrý manažér dokáže 
rozoznať talenty a nebojí sa pre-
niesť časť zodpovednosti na nich. 
Obmedzovať vklad jednotlivých 
zamestnancov sa nevypláca. Zamest-
nanci si rýchlo všimnú, že mocen-
ská pozícia šéfa je motivovaná jeho 
strachom zo straty pozície a vlastnou 
neistotou alebo nedôverou v odbor-
nosť a schopnosti podriadených. Na 

opačnom konci spektra sú manažéri, 
ktorí sa vyhýbajú prebratiu zodpo-
vednosti za výsledky svojho tímu, 
chýba im rozhodnosť a jednoznač-
nosť vo vedení. Prenášajú veľkú časť 
zodpovednosti na podriadených, 
ktorá im nepatrí. Obidva prípa-
dy znižujú rešpekt podriadených 
voči manažérovi. Manažér si získa 
rešpekt vtedy, keď sa o jeho jedno-
značnosť a istotu dokážu podriadení 
oprieť. Prirodzený rešpekt a autorita 
vzniká v pracovnom procese postup-
ne, nie pridelením pozície a moci. 
Podriadení sledujú, ako sa manažér 
vyrovnáva s jednotlivými situáciami 
a hodnotia, ako sa mu darí obhá-
jiť svoj názor či stanovisko, ako aj 
akou mierou osobnostnej integrity 
disponuje. Ako dokáže svojich ľudí 
zaangažovať na spolupráci a tiež, či 
ich rešpektuje ako partnerov. Ako 

preferuje spoločné hľadanie postu-
pov a východísk a rovnako stano-
vuje čas na konečné rozhodnutia. 
Zamestnanci veľmi pozorne sledujú, 
ako konštruktívne dokáže definovať 
a manažovať riešenie pracovných 
úloh. Ak raz šéf takto klame sám 
seba a tvári sa, že všetko vie, aj keď 
nevie, nemá šancu. Nezíska si re-
špekt. Dobrý šéf sa vždy pýta svojich 
ľudí na názor a diskutuje s nimi.

Z KOUČOVACEJ PRAXE
Pri koučovaní sa často stretávam s té-
mou „Potrebujem zvýšiť rešpekt, svoj 
vplyv“. Takže sa pomocou otázok 
dostávam hlbšie do témy, vytváram 
pre klienta priestor na zamyslenie sa 
nad všetkými súvislosťami, pomá-
ham mu vytvoriť sebauvedomenie, 
čo robí a aký to má dosah na ľudí, 
ako by to konkrétne chcel mať a čo 

NEREŠPEKTUJÚ 
MA PODRIADENÍ
Z praxe vieme, že zamestnanci rešpektujú manažérov, ktorí sú osobnostne a od
borne na úrovni. Byť špičkovým odborníkom je síce cesta, ako si získať rešpekt, 
ale skôr tá vedľajšia cesta. Rásť na špičkových odborníkov a rozvíjať sa v odbor
nosti je skôr parketa pre pracovníkov – špecialistov. 
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je potrebné pre to urobiť. Koučing 
v tejto téme posúva klienta smerom 
k uvedomeniu si súvislostí, očakávaní 
od podriadených aj seba samého, vní-
maniu celej situácie komplexne z rôz-
nych uhlov pohľadu a pomáha hľadať 
riešenie, ktoré klient – manažér, 
považuje za najlepšie. Klient – ma-
nažér, musí byť kreatívny, nachádzať 
nové podnety, vystupovať v procese 
cez viacero rolí a ich vnímanie a byť 
plne aktívny pri navrhovaní riešení 
či prebratí zodpovednosti za danú 
situáciu, ktorú v tíme má. Často sa 
stretávam s názorom, že manažér 
očakáva rešpekt od podriadených 
už len preto, že je ich nadriadený. To 
je však snaha používať moc, nezrelé 
zaobchádzanie s mocou. Pretože 
rešpekt je potrebné získať prirodze-
ne bez ohľadu na to, či človek je, 
alebo nie je manažér. A k tomuto sa 
snažím klienta priviesť. Aby nebol 
závislý od používania moci. Aby sa 
sústredil skôr na to, ako rozmýšľa, čo 
prežíva, aké hodnoty a presvedčenie 
ho motivujú... Ako cibriť schopno-
sť posudzovať situáciu z viacerých 
uhlov a postrehnúť súvislosť medzi 
nimi, ako vyžarovať a využívať emo-
cionálnu energiu, charizmu, s čím 
súvisí jeho psychologická vyspelosť, 
napríklad silná túžba objavovať nové, 
koncentrácia na prežívanie prítomné-
ho okamihu a, samozrejme, rešpekt 
ku všetkým ľuďom, bez ohľadu na 
pozíciu či výzor.

Uvediem jeden z príkladov z praxe, 
kedy som túto situáciu riešila:
Manažér prišiel s témou „Chcem, aby 
ma podriadení viac rešpektovali!“
Úvodné kroky s klientom: V prvej 
fáze sme si potrebovali ujasniť, čo 
vôbec spomínaný manažér rozumie 
pod pojmom rešpekt. Čo konkrétne 
za tým má.... A následne čo bude 
preňho dobrým výsledkom po 
rozhovore. S čím by rád odišiel... a čo 
to preňho bude znamenať, keď to 

dosiahne... Ako sa ten daný výsledok 
bude prejavovať v praxi a ako zistí, že 
už to dosiahol, čo bude signálom, že 
dosiahol to, čo chcel... v celej fáze ide 
o vytváranie uvedomenia.

A čo som zistila? Manažér chcel, aby 
ľudia urobili to, čo chce on a nemali 
pripomienky, neboli negativistickí 
a v odpore. Tak som sa ho opýtala, čo 
tým získa, keď to dosiahne. Povedal, 
že sa nenarobí tak veľa, keď s ním ne-
budú bojovať. Tak som sa ho opýtala, 
ako stíha všetko vymýšľať sám, kde 
na to berie čas a dokedy bude mať 
databázu nápadov, kým sa nevyčer-
pá. A čo bude robiť, keď mu nápady 
dôjdu a ľudia už budú naučení len 
vykonávať príkazy a stratia tvori-
vosť... Tu nastal opakovane okamih 
uvedomovania si novej situácie a na-
zretie na vec z iného uhla pohľadu...
Manažér si po krátkej diskusii uve-
domil, že námety svojich podria-
dených potrebuje, len ich potrebuje 
koordinovať a využívať v prospech 
tímu. Tak, aby z toho profitoval tím, 
manažér a podriadený sa cíti potom 
užitočne a prínosom. Manažér si tiež 
uvedomil, že jeho hlavnou úlohou 
je využívať potenciál jednotlivcov 
v tíme, diferencovane zadeľovať 
úlohy, dávať priestor nápadom z tímu 
a predávať výsledky práce svojho 
tímu smerom nahor. Tiež si uvedo-
mil, že takto ušetrí množstvo vlast-
nej energie, zvýši motiváciu v tíme, 

zvýši rešpekt seba ako manažéra a aj 
spokojnosť svojich ľudí. Ako kouč 
som tiež kládla intervenčné otázky 
k tomu, aby sa klient zamyslel, prečo 
ten rešpekt podľa neho nemá, čo 
by ho mohlo zvýšiť a ako to urobiť. 
A tiež som metódou mentorského 
stola pracovala s vizualizáciou, koho 
on rešpektuje a ako sa ten človek 
správa, vystupuje, koná a čím teda 
vzbudzuje rešpekt.
Pre ilustráciu uvádzam niektoré 
otázky:
■ Podľa čoho meriate výšku re-

špektu?
■ Kde sa prejavuje?
■ Koho rešpektujete vy osobne 

a čo ten človek robí, že má váš 
rešpekt?

■ Ako to, čo robíte, vnímajú vaši 
podriadení?

■ Ako to chcete mať?
■ Čo vám môže pomôcť, aby ste to 

dosiahli?

Výsledkom koučovacieho rozho-
voru bolo, že manažér sa rozhodol 
zvyšovať svoju vlastnú vnútornú 
integritu, vlastnú sebaúctu, ktorú 
mu prinieslo jeho vystupovanie voči 
všetkým ostatným ľuďom, voči sebe 
samému, uvedomovanie si každého 
svojho konania a vlastnej hodnoty, 
ktorá sa cez jeho konanie zrkadlí... 
manažér tiež vyslovil sám názor, že 
nie je preňho teraz vôbec podstatný 
rešpekt iných, ale seba samého... 
a ten keď zvýši, získa, posilní, zmení 
sa všetko ostatné.  
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„Najväčšia sila 
človeka je v tom, 
že ju nepoužije...“

„Uvedomenie je 
sprítomnenie 
niečoho vo vedomí...“
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