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ŽENA V POZICI VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO
ZAŘÍZENÍ
„Poznej sám sebe.“

Tisíce let starý nápis na delfské věštírně

Mgr. Jana Křemenová
Motto
„Nikdy není pozdě objevit ty nejdůležitější věci v životě a ještě se je i stihnout naučit!!!“
„Na každé cestě je třeba udělat první krok! Chce to však pořádný kus odvahy! Tak směle do toho!“

Manažerka potřebuje:
Povzbudit sebevědomí.
Objevit vlastní silné stránky a využívat je.
Naučit se používat originální metody řízení založené na ženskosti, zdravém sebeprosazení a otevřené
komunikaci.
Naučit se řadit priority různých požadavků vyplývajících ze sociálních rolí manažerky – matky a
partnerky.
Naučit se starat se o sebe.
Orientovat se v sobě a svých pocitech.
Mít radost, že dělá něco pro sebe.
Být si vědoma svých zásadních předností a v dobrém slova smyslu je používat.
Mít vizi osobní i profesní!

Manažerka se zaměří:
Na svou osobnost.
Na sociální roli manažerky a na další své sociální role jako ženy.
Na ženskost, charisma, image.
Na sebeprezentaci, slušné a zdvořilé vystupování.
Na rétorské umění.
Na význam efektivní komunikace.
Na přirozenost, respekt a autoritu založenou na sebeprosazení, pozitivním sebehodnocení a zdravém
sebevědomí.
Na originalitu a sílu ženského způsobu vedení, na výhody a nevýhody, které z toho mohou plynout.
Na manažerské schopnosti a dovednosti.
Na styly vedení včetně leadershipu a koučování.
Na prezentaci školského zařízení, které vede.
Na produktivní komunikaci s pedagogickým sborem, s žáky, s rodiči, s nadřízenými.

Manažerka dospěje:
K
K
K
K
K

vyvolání osobní výzvy pracovat na sobě.
objevení vlastního potenciálu.
rozvoji dovedností vedoucích k vyšší úrovni sebepoznání.
efektivnímu sebepoužívání pro další spokojený profesní i soukromý život.
pocitu, že sebepoznání je dobrodružství, které vede k odvaze sama se sebou a na sobě pracovat.

Výzva!!!
Jsem ŽENA!!!
Vím, kdo jsem.
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Vím, co potřebuji.
Vím, co chci.
Vím, kam jdu.
Mám se ráda.
Rozumím si a mám pro sebe pochopení.
Znám své priority, hodnoty a zásady.
Jsem originální a jedinečná.
Jsem citlivá, empatická a komunikativní.
Preferuji ženskost, přirozený respekt a přirozenou autoritu.
Mám ráda svobodu.
Umím prožít spokojenost a cítit štěstí.
Uvědomuji si sílu svého vědomí.
Baví mě slušnost.
Umím se citlivě prosadit.
Umím vystupovat a mluvit.
Znám sílu svého charismatu, stojím sama za sebou.
Umím prezentovat sebe sama.
Umím prodat to, co dovedu.

Moje „JÁ“ je mou reklamní značkou.
Já jsem.
Já umím.
Já dokáži.
Já mám.
Toto je moje povinnost.
Toto jsou pravidla, jimiž se řídím.

Z čeho se skládá moje „Já“
Sebevědomí
Sebepojetí
Sebedůvěra
Sebehodnocení
Sebepřijetí
Sebepoznávání
Sebeovládání
Seberozvoj
Seberealizace

„Cíle, jež stojí za to, si žádají námahu, ochotu riskovat a také něco obětovat. Musíš vytrvat navzdory strachu a
pochybnostem, musíš čerpat z vnitřních zdrojů a přerůst člověka, jímž jsi až dosud byl.“
Dan Millman, Zákony Ducha

Jsem ŽENA. Jsem v produktivním věku. Co potřebuji?
Pustit k vodě nepotřebně věci a aktualizovat momentální potřeby!!! Vzpomenu si na A. Maslowa a jeho učení o
potřebách člověka nezapomenu aplikovat i na sebe.









Kontinuální a bezproblémovou saturaci základních životních potřeb.
Zdraví vlastní i svých blízkých.
Bezpečí a jistotu. Zázemí, domov.
Sounáležitost a lásku. Přijetí, pochopení, pozornost.
Partnerství, mateřství, rodičovství, možnost starat se a pečovat. Kontakt v rodině.
Možnost osobního růstu, seberealizaci.
Užitečnost a možnost pracovat.
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Originalitu a tvořivost, představivost, hravost a fantazii.
Uznání úsilí. Ocenění.
Pozitivní vnímání a uvědomování si sebe sama. Soběstačnost.
Uznání, úctu, sebeúctu, důvěru. Sebevědomí a sebedůvěru.
Důstojnost, respekt. Vlídnost, vstřícnost.
Komunikaci spontánní, otevřenou se smyslem pro humor.
Aktivitu, zábavu. Svobodu zkoumat. Nové podněty a vzory. Možnost učit se.
Svobodu a nezávislost, autonomii a asertivitu.
Poctivost a zodpovědnost.
Prožitek krásy, dobroty, vrcholných okamžiků.
Duchovní i vlastní klid a mír.
Pocit štěstí, spokojenosti a bohatství ve vnitřním životě.
Touhu stát se vším, čím se mohu stát.
Vytvářet si novou budoucnost.
Hledat si nové cíle.
Posouvat se a startovat změny.
Své cíle a sny si skutečně plnit.

Co chci, co nechci, co chci místo toho, proč to chci a proč je to pro mne důležité.
„Čím člověk může být, tím také musí být. Musí být věrný své přirozenosti… Na této úrovni jsou rozdíly mezi
jednotlivci největší.“
Abraham Maslow

Co považuji za důležité?







Mít radost ze života.
Cítit zodpovědnost za sebe, za rodinu, za přírodu a životní prostředí.
Mít dost času pro sebe, pro rodinu i pro práci.
Být veselá, spokojená a šťastná.
Rozvíjet svoji osobnost.
Uskutečňovat svoje nápady.

„Odchýlit se od norem znamená, že na to musíte mít. Než začnete být tvořiví, musíte být odvážní. Tvořivost je
osud, ale odvaha je cesta.“
Joye Reiman

Jsem ORIGINÁL.
Svět, ve kterém žiji, je trh. Já se pohybuji na trhu. Jaká je moje tržní hodnota jako lidského individua,
osobnosti, jako ŽENY?
Jsem viděna a chci být viděna, chci být zapamatována a to znamená sama sebe zviditelnit, upozornit
na sebe, budovat svou reklamní značku.
Co znamená popularita a značka v reálném životě?
Originalita je mou výhodou v konkurenčním prostředí. Kdo chce být originálem, vede promyšlenou
marketingovou komunikaci.
Styl a sebevědomí.
Klíčem k úspěchu je pozitivní sebeprezentace. Dívám se sama na sebe a vím, co nabízím.
Srozumitelně upozorňuji na svoje přednosti. Nesedím v koutě a nečekám na to, jak mě ohodnotí druzí.
Moje kvalita jako člověka – ŽENY – je dána mou historií, tím, co vše jsem se naučila, jaké návyky
jsem si osvojila, co jsem kdy udělala užitečného a prospěšného, jak jsem jednala v krizových situacích,
co jsem udělala v zájmu druhých. Co jsem se dozvěděla o sobě tím, že jsem toho hodně prožila,
zkusila, někdy i chybovala, ale tím více jsem pochopila a dokázala.
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„Věci, které nás bolí, nás učí.“

Benjamin Franklin

„Dobré zvyky se těžce nabývají, ale snadno se s nimi žije. Zlozvyky se snadno získávají, ale život je s nimi
obtížný.“
Zig Ziglar

Osobnost a tvořivost, komunikativnost, schopnost formulovat názory a diskutovat
o nich.
Úspěch přijde tehdy,
 budu-li schopna svůj názor prezentovat, formulovat a obhájit.
 budu-li upřímně přesvědčena o vlastním vlivu, užitku, úspěchu, efektivitě, o svém sebevědomí
a pocitu spokojenosti.
 budu-li si vědoma své vlastní ceny.
Můj život je jako projekt, jehož jsem autorkou.
Předstírání, zakrývání, nedostatek upřímnosti k sobě samé, klamání ubližuje kvalitě mé
značky. Hrozí pokles důvěry v mou značku.
Můj život je snaha o
 odhodlanost a poctivost v přístupu k sobě samé.
 skloubení vysokého pracovního nasazení s péčí o rodinu, o děti a o sebe sama.
 hledání rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
Ženskost
Úspěch ženy spočívá také v tom, že ovládá svou profesi, prosadí své názory a přitom si zachovává
ženskost.
Buduje přirozený respekt. Má se ráda, stanovila si své priority a jde za jejich naplněním.
„Čím více láskyplné vlídnosti poskytneš sám sobě, tím více ji dokážeš rozdávat ostatním.“
Dan Millman, Zákony Ducha

Normální je být chápající, vstřícná, se zodpovědným přístupem k rizikům.
Schopnosti ŽENY nespočívají v agresivitě a průbojnosti, případně v napodobování
mužnosti či tvrdosti..
„Je něco vzácnějšího a cennějšího než schopnost. Je to schopnost rozpoznat schopnost.“

Robert Half

Mám CHARISMA.
Charisma, šarm, osobní kouzlo, je především opravdovost a důvěryhodnost toho, že člověk – ŽENA je tím, kým vskutku je.
Vlastnosti charismatické osobnosti: způsob jejího projevu, uvolněnost a vnitřní vyzařování a v
neposlední řadě i z nitra přicházející úsměv, nikoliv nasazený a studený.
Jinak také originalita, která se nekopíruje.
„Síla osobnosti nevyrůstá z tělesné síly – ale z neoblomné vůle.“

Síla ducha je v kultivovanosti, v projevování respektu ke každému.
Síla ducha není v nadutosti, v podbízení se, vtírání se a úlisnosti.
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Mahátmá Gándhí

Charismatická žena se nedá odradit od svých plánů a je připravena na každou výzvu.
Charismatická žena dokáže svou odvahu tím, že si plní svoje sny a životní vize. Vůle dosáhnout svého
cíle jí dodá vážnosti.
„Lidé velcí duchem mají své cíle, ostatní jen svá přání.“

Washington Irwing

Charismatická žena
 je trpělivá, klidná, nedá se vyvést z míry špatným chováním ostatních.
 je uctivá a ohleduplná. Z jejího nitra vychází teplo a hřejivá laskavost. Hledá v lidech dobro a
oceňuje je. Přeje lidem všechno dobré.
 je slušná a zdvořilá. Dokázala povýšit zdvořilost na šarm.
 je vzdělaná a pracuje na sobě po celý život.
 je inspirativní, důvěryhodná, požívá přirozené autority.
 je mnohem více než jen fyzicky krásná, zaujme svou schopností komunikovat verbálně i
neverbálně, úsměvem, chůzí, držením těla, nakloněním hlavy, gesty.
 je skromná, nemluví příliš o sobě, ale umí naslouchat druhým. K nedostatkům druhých bývá
shovívavá a tolerantní, je velkorysá.
 je šarmantní, bezprostřední a taktní.
„Když něco chcete, zapište si to a řekněte to nahlas, protože proces mluvení je o krok blíž k dané věci než proces
myšlení.“
Sanaya Romam, Žít s radostí
Jaká chci být?
 Vnímavá
 Zvídavá
 Nápaditá a fantazií
 Motivovaná
 Veselá s humorem
 Nebrat se (svět) moc vážně
 Sladěná a vyladěná
 Věřit svému potenciálu
 Být užitečná sobě i druhým
 Mít jasné priority
 Mít zájem o život
 A dál …

„Logika vás dostane z bodu A do bodu B. Představivost vás dostane kamkoli.“

Albert Einstein

MLUVÍM A NASLOUCHÁM
Slova by měla lidi spojovat, ne rozdělovat. Komunikace není jenom o slovech, ale také o řeči těla.
Proto, aby naše vztahy a komunikace mohly dobře fungovat, musíme se zaměřit na to, jak vnímáme
sami sebe, jak vnímáme druhé a jak bychom chtěli, aby oni vnímali nás.
Vím, že slova nejsou jen slova. Slova mohou potěšit, povzbudit, ale i zranit.
Záleží mi na tom, proč říkám to, co říkám, komu to říkám, jak to říkám, kdy to říkám, kde to říkám, jak
dlouho to říkám …
Uvědomuji si hodnotu a význam lidského slova. Dokáži se soustředit nejen na sebe, ale i na druhého.
Umím vyjádřit svou účast. Vnímám druhého člověka a přizpůsobuji se mu, nejen hlasovým projevem,
srozumitelností, ale i řečí těla.
„Na počátku bylo slovo, to slovo bylo od Boha, to slovo bylo Bůh.“
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Evangelium podle Jana, Prolog

Umění naslouchat je cennější. Naslouchám sobě i druhým. Pozorně a soustředěně. Jsem upřímná
k sobě a mám upřímný zájem o druhého. Snažím se plně pochopit toho, s kým mluvím.
Aktivní naslouchání je velmi náročná psychická činnost, vyžadující značnou trpělivost a zkušenost,
zejména tehdy, když druhý říká to, co se nám nelíbí, s čím nesouhlasíme, když máme pocit ztráty
času, když jsme unaveni.
Umění být potichu a mlčet. I ticho je komunikace!
Asertivně také znamená čestně, uctivě, klidně, příjemně, uvolněně, vyrovnaně vyjadřovat své
postoje, formulovat a zdůvodňovat to, co potřebuji, co chci a nechci, co si přeji, co odmítám.
Asertivní žena je přátelská, uvolněně komunikuje, dobře a rychle se rozhoduje, co řekne nebo udělá
v dané situaci, umí požádat o radu a přijímá možnost odmítnutí.
Lidé kolem asertivní ženy vědí, na čem jsou. Mají pocit, že se jim dostává informací, které
potřebují, že je jim nasloucháno, že jsou respektováni, že jejich názory a nápady jsou vítány, že
mohou mít názory odlišné a mohou i kritizovat.
Chci se vyhýbat:


































povýšenému jednání, aroganci a nadřazenosti
sarkastickým a ironickým poznámkám, zlému „humoru“
přikazování, poučování, mentorování a přílišnému kritizování
netoleranci a lhostejnosti
nenaladění se na druhého
nevyslechnutí, netrpělivosti a nepozornosti
neschopnosti naslouchat
skákání do řeči, přerušování a dokončování vět
sobectví
hodnocením jak to vidím a co si o tom myslím
vyslýchání, vyhrožování, osočování
nezdvořilosti, hrubosti a vulgaritě
podceňování partnera a neustálému udělování rad
bagatelizování
varováním a katastrofickým scénářům
ješitnosti a vlastní neomylnosti
hraní si na psychologa
planému utěšování
mnohomluvnosti a používání prázdných frází
skepsi, pesimismu a škarohlídství
moralizování a puritánství
pokrytectví
radám a poučování, návodům k řešení
podléhání prvnímu dojmu a haló efektu
zamračené tváři
rozladěnosti, rozzlobení, rozčilení, rezervovanosti a pomstychtivosti
manipulování s lidmi
vytváření neklidné atmosféry
šíření špatné atmosféry
citovému vydírání
ublíženosti, rozhořčenosti
tvrdým a příliš důrazným gestům
Já, já, já, jenom já …

„Řeč je pramenem všeho nedorozumění.“

Antoine de Saint-Exupèry
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MŮJ ŽIVOT = rodinný, pracovní, soukromý

SELFMANAGEMENT
Čas nejsou peníze. Čas je život. Ztrácet čas zbytečnou prací znamená ztrácet kus života, a to bez
náhrady. Vládnout sám sobě je největším vladařským uměním. Nestačí dělat věci správně nejdůležitější je dělat správné věci.
I ta nejsnadnější věc se mi bude zdát obtížnou, budu-li ji dělat nerada. Užiji si svůj čas
tak, aby sloužil mně, a ne já jemu.
Životní ABECEDA
































ambice, autorita, aktivita, atmosféra, asertivita, aplikace
biorytmus, budoucnost
cíle, cena, city
čas, čest
děti, domov, delegování, důvěra, dovednost, diskuse
emoce, empatie, emoční inteligence, efektivita
finance, fakta
gesta
harmonogram, hranice, hodnocení, hierarchie, harmonie, hodnota
chaos, charakter, charisma, chování
intuice, inspirace, informace, image
jistota, jednota
koučování, kompromis, kompetence, kolegové, klima, komunikace, konflikt, kritérium, kreativita,
kázeň
láska, lidé, leadership
motivace, management, moc, moudrost
naslouchání, návyky, novinky
organizace, otázky, odpovědi, opora, osobní život, osobnost, odpovědnost
pedagogika, práce, partnerství, priority, pravidla, prázdniny, plán, proces, prevence, porada,
problém, prezentace, peníze, pohovor, pochvala
role, rodina, relaxace, režim, respekt, reprezentace, rozhovor
řešení, řád, řízení, ředitel
sebevědomí, strach, stres, stáří, senioři, spolupráce, schopnost
škola, štěstí
termín, timemanagement, třída, tým, trest
učitel, úspěch, úkol, úcta, úzkost
výchova, vzdělání a vzdělávání, vztahy, vize, výkon, vedení, vysvědčení, vzor
wellness
xantipa
yin a yang
znalost, zdraví, zodpovědnost, známka, zvonek, způsob
život, žák
… a dále dle sebe …

VEDU, VEDEŠ, VEDEME …

„ Než se stanete leaderem, váš úspěch spočívá v tom, jak dokážete růst. Když už leaderem jste, tak se
váš úspěch měří podle toho, jak dokážete k růstu motivovat ostatní.“
Jack Welch
Vedení lidí je jedna ze základních manažerských činností.

Vedení lidí = LEADERSHIP = dosažení změny správného myšlení druhých lidí.
Umění vést lidi je jednou z nejzajímavějších, ale také nejsložitějších a nejosobnějších manažerských
dovedností.

8

Leadership je více spojen s citem než s rozumem!
Otázky:
 Jak vést, aby vedení bylo efektivní?
 Kdo je správný leader?
 Jaké vlastnosti má mít leader?
 Co musí umět správný leader?
 Rodí se člověk leaderem?
 Proč lidé následují leadery?
 Kdo je follower?
 Co má vzbudit dobrý leader ve followerech?
Co také dělá správný leader?










Vhodně kombinuje výzvy a podporu
Pomáhá ostatním dojít až tam, kam sami nemysleli, že je to možné
Hledá ve svých lidech potenciál
Věří svým lidem
Umí svoje lidi pochválit
Vede svoje lidi k tomu, aby zkusili něco nového
Chrání svoje zaměstnance
Jejich chybu s nimi probere, ale zbytečně nekritizuje
Chybu chápe jako běžnou součást vývoje

„K tomu, abyste se něco skutečně naučili, potřebujete 10 000 hodin.“
Malcolm Gladwell
CHOVÁNÍ
„Jestliže se chováme k lidem podle toho, kdo jsou, škodíme jim. Jestliže se k nim chováme podle toho, jací by
mohli být, pomáháme jim dosáhnout na jejich limity.“
Johann Wolfgang Goethe

Dobrý LEADERSHIP vyžaduje lidské kvality.
Leadership je především o chování a nikoliv o nějakých lehce měřitelných kvalitách, schopnostech,
efektivním plánování ...
POZOR!!! Charisma samo o sobě není zárukou efektivního leadershipu!!!
JEN SILNÁ OSOBNOST, zdravě sebevědomá s vysokou mírou pozitivního sebehodnocení, schopná
přijmout sebe sama a zároveň respektovat druhého člověka, schopná se prosadit s citem vůči druhým,
schopná otevřeně a svobodně myslet a projevovat se při zachování vlastní sebeúcty a respektu
k právům druhých lidí, UMÍ BÝT SLUŠNÁ A POKORNÁ.
Člověk, který je společenský a ohleduplný vůči lidem ve svém okolí, je oblíbený a lidé ho vyhledávají.

„Na zdvořilost člověk reaguje jako vosk na teplo.“
Arthur Schopenhauer
Dobré chování, příjemné vystupování, ohleduplnost a potřeba vzbuzovat v ostatních
lidech pocit radosti je klíčem k úspěšnému a šťastně prožitému životu.
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„Chválím hlasitě, vyčítám jemně.“

Kateřina Veliká

PAMATUJ!!!
Vedoucí a jeho lidé bez sebe nemohou existovat. Ve třetím tisíciletí jsou v mnohem přátelštějším
vztahu, rovnoprávnějším vzájemném postavení, jednají spolu partnersky, na základě dobré vůle obou
stran.
VLASTNOSTI LEADERA





















Empatie, schopnost vžít se do pocitů druhých lidí
Komunikativnost
Úcta k člověku
Smysl pro spravedlnost
Ochota vzít zodpovědnost
Schopnost dát důvěru a sám být důvěryhodný
Schopnost podpořit a ocenit
Autenticita a čitelnost
Schopnost správně odhadnout aktuální situaci
Schopnost stanovit vize do budoucnosti
Schopnost zvládat změny
Schopnost vidět rizika
Schopnost postavit silný a různorodý tým
Schopnost být týmovým hráčem
Smysl pro humor, selský rozum a nadhled
Schopnost inspirovat
Schopnost jít osobním příkladem
Schopnost dát příkaz dát, aby jej druhý přijal bez pocitu ponížení
Být leaderem ho baví
Je schopen vnitřního leadershipu, je tedy schopen měnit sám sebe!

„Pokud chcete vést ostatní, musíte začít sami u sebe.“

John Adair

DELEGOVÁNÍ = poskytování patřičné míry odpovědnosti, vedení lidí k podnikatelskému myšlení a
samostatné práci. To je nejvyšším cílem manažera!!!
„Zatímco se považuje za důležité, že se na podřízené pracovníky deleguje práce, záleží na vedoucím do jaké míry
je ochotný přenést na ně i odpovědnost a poskytnout jim odpovídající pravomoci.“
Helmut Laufer

Leader si často myslí, že všechno musí dělat sám a potom řeší negativní pocit, že všechno dělá
sám. Reálně však všechno dělat sám nemůže. Jeho stěžejním úkolem je řídit!
Když dokáže rozdělit úkoly na podstatné a nepodstatné, na důležité a nedůležité, na naléhavé a ty,
které lze odložit, může delegovat úkoly kolegům, podřízeným, může se soustředit na důležitější věci.
Svým kolegům, zaměstnancům tím navíc vytvoří motivující prostředí, které jim nabídne nové výzvy a
zkušenosti. Kolegové a zaměstnanci pocítí důvěru manažera, budou sami iniciativnější.
Rozdělení úkolů dá zodpovědnost zaměstnancům, ale nezbaví jí manažera! Manažer ji však uplatňuje
jiným způsobem než před rozdělením úkolů.
ROZDĚLENÍ ÚKOLŮ JE JEJICH SPLNĚNÍ TÍM NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM.
Delegovat úkoly znamená počítat s vyšší mírou autonomie pracovníků.
Pracovník má prostor pro to, zda chce či nechce svůj úkol zvládnout.
Leader je potom koordinátorem, motivátorem a informátorem.
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STYLY VEDENÍ LIDÍ
 Buď dáváme druhým prostor a chceme je získat jako partnery pro hru, vtáhnout je do děje,
anebo prosazujeme svoje názory a svoje zájmy si hodně chráníme
 Buď jsme velmi aktivní, do všeho chceme zasahovat, o všem vědět, všechno vidět a slyšet, o
všem rozhodovat, na všechno mít vliv, anebo jsme v pozadí, věci často necháme, ať se řeší
samy, či zasahujeme nepřímo
Zkombinováním těchto tendencí vznikají styly vedení
DIREKTIVNÍ STYL – leader je velmi aktivní, rozkazy, příkazy, zákazy, ostatní mají jen malý prostor
Já, já, jenom já…
DEMOKRATICKÝ STYL - leader dává prostor i druhým, naslouchá, ptá se, upřednostňuje
partnerství
Já, ty a oni jsme dohromady MY!
LIBERÁLNÍ STYL – leader nechce přijmout zodpovědnost.
Mně je to jedno!
PARTICIPATIVNÍ STYL – leader podporuje týmovou práci, dává prostor druhým, vede je
k seberozvoji, spíše vede, než řídí.
My společně tvoříme jedno dílo!
CO SI VYBRAT?
Všechny styly mají své opodstatnění.
Všechny mají svou sílu.
Všechny působí dobře za určitých okolností.
DIREKTIVNÍ v 10 nebo maximálně v 20% - když je krize. HOŘÍ!!!
LIBERÁLNÍ tehdy, kdy věc nesouvisí s cíli naší práce, věc je nedůležitá. Jsou lidé, kteří chtějí, aby za
ně vedoucí rozhodl úplně vše. 5%
DEMOKRATICKÝ A PARTICIPATIVNÍ ve všech zbývajících situacích – není-li krize, neřítí se živelná
pohroma ….
PŘEPÍNÁNÍ STYLŮ JE SLOŽITÉ UMĚNÍ. Dá se mu naučit a zlepšovat se v něm.
KOUČOVÁNÍ je styl vedení lidí převzatý ze sportu.
Koučování je o
 Víře v člověka a jeho lidský potenciál
 Trpělivosti
 Pozitivním přístupu
 Aktivním naslouchání
 Schopnosti vést nedirektivní a strukturovaný rozhovor
 Empatii
 Respektu
 Schopnosti podpořit
 Vytváření zázemí
 Vidění věcí v souvislostech
 Schopnosti motivovat
 Schopnosti stanovovat priority a cíle
 Schopnosti podávat zpětnou vazbu
 Poradenství a poskytování rad, o pomoci s řešením problémů, úkolů
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Leader, který je koučem, spíše radí, povzbuzuje, inspiruje, motivuje, ale neurčuje ten nejlepší způsob
realizace. Omezuje příkazy, rozkazy, nahrazuje je projevy důvěry ve svoje lidi, ve svůj tým.

„Pesimista si stěžuje, že fouká vítr. Optimista čeká, až foukat přestane. Vůdce napíná plachty.“

John. C. Maxwell

Otázky na závěr
Co jste se dozvěděla?
Co jste se dozvěděla o sobě?
Co jste si uvědomila?
V čem jste se utvrdila?
Co si přenesete do své životní praxe – pracovní, rodinné i soukromé?
Jaké své silné stránky vnášíte do své práce, do stylu vedení?
Jaký styl vedení preferujete?
Kde mohou být vaše slabá místa?
Kde cítíte potřebu se dále rozvíjet?
Co se vám daří?
Co budete dělat více a častěji?
Čemu se budete věnovat méně?

„Kdo si myslí, že vede ostatní a přitom ho nikdo nenásleduje je jenom na procházce.“
„Umění vést spočívá v tom, že dokážeme přimět lidi, aby následovali, i když to není jejich povinnost.“
Vést druhé je záležitost srdce, ne hlavy.“

John. C. Maxwell
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