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VEDENÍ TÝMU A TÝMOVÁ PRÁCE
EmoþnČ–inteligentní vedení týmu



Motto:
Alfa samec a alfa samice jsou na vrcholu struktury, samec se tČší úctČ všech þlenĤ smeþky
(Ĝeditel), jí první, ale nemusí.
Alfa pár ve vlþí smeþce má jako jediný pár právo se páĜit. Pod nimi je beta pár, ti jako jediní
mohou ohrozit postavení nČkoho z alfa páru (námČstek, zástupce). Ostatní þlenové tvoĜí
hierarchickou strukturu, nejnižší postavení má jedinec omega, který nemá témČĜ žádná práva,
je odhánČn od jídla, pro dobro smeþky mĤže být i obČtován. (uþebnice pĜírodovČdy)
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V souþasné dobČ je zcela zĜejmé, že k tomu, aby byl þlovČk úspČšný v práci s lidmi, nestaþí
profesní dokonalost, ale je k ní nezbytná i sociální kompetence, sociální dovednosti.
Bývá témČĜ pravidlem, že technicky, ba i humanitnČ vzdČlaní odborníci mívají nedostatky
v oblasti meziosobních vztahĤ a právČ uvedených sociálních kompetencí. ýasto pĜeceĖují
význam svého technického myšlení þi analytického pĜístupu k svČtu a nezĜídka se domnívají, že
i niterné a meziosobní procesy se Ĝídí stejnými principy jako strojový, technický þi vČdecký svČt.
Tato skuteþnost obvykle souvisí s nedostateþnČ rozvinutou emoþní inteligencí, s nízkou empatií
i s nedostateþnČ rozvinutými sociálními dovednostmi a s jejich malou flexibilitou. Chybí
odpovídající úroveĖ sebepoznání - pokud možno reálné vnímání vlastního „já“, sebedĤvČra,
dovednosti prosadit se, pĜesvČdþit, nadchnout, zvládat vlastní emocionalitu i hraniþní psychické
zátČže, umČt se vyrovnat se stresem.
Technicky a þasto i vČdecky vzdČlaní odborníci bývají nekompetentní všude tam, kde nelze vČci
ohmatat, uchopit, zmČĜit, kde nelze uplatnit objektivní ukazatele þi data. Osobnostní struktura
tČch, kteĜí inklinují k vrozené introverzi, komplikuje kooperaci s okolím, hlavnČ z dĤvodĤ
nevhodné komunikace, kde chybí aktivní naslouchání, vstĜícnost, již zmínČná empatie a jedinec
se soustĜećuje spíše na sebe. Tito pracovníci bývají však ve své práci precizní, logiþtí, analýza
je jim vlastní. Kdo chce být ale úspČšný, musí nejen lidem rozumČt, musí s nimi umČt i
„zacházet“, rozumČt jejich postojĤm i hodnotám.
TémČĜ do všech oblastí, dokonce i tam, kde není klíþovým tématem, vstupuje dovednost
komunikace a to nejen verbální, ale i neverbální, tzv. „Ĝeþ tČla“, ale i pĜedmČtĤ, prostĜedí, Ĝeþ
aktivit a þinĤ. V té souvislosti je cenný i pĜínos neurolingvistického programování na poli teorie
smyslových a komunikaþních kanálĤ, které jedinec upĜednostĖuje a skrze které vnímá okolní
svČt a ve své hlavČ si vytváĜí i jeho odpovídající obraz. Znalost tČchto poznatkĤ umožĖuje
pĜizpĤsobit naše formy komunikace partnerovi a tím docílit toho, že vzájemné komunikaþní
kanály na sebe lépe „nasedají“ a naše komunikace se stává úþinnČjší. Ve vlastní komunikaci je
pak velmi dĤležité empatické a aktivní naslouchání, asertivita, vnímání a poznávání lidí, vliv
prvního dojmu i chyb ve vnímání, jako jsou stereotypy, hallo-efekt, laická logika þi pĜedsudky.
Problémy v komunikaci mají své dĤsledky ve vzniku konfliktĤ, kde je velmi dĤležitá znalost
konstruktivních technik Ĝešení, znalost problémových typĤ osob a nakonec i vnímání konfliktĤ
jako pĜirozeného vývoje vztahĤ a jako zdroje inspirace.
(V praktickém cviþení se úþastníci kurzu seznámí s jednotlivými komunikaþními typy, s jejich
rozpoznáváním a užitím.)
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I dobrý vysokoškolský pedagog þi výzkumný pracovník umí oslovit pocity tČch, se kterými jedná
þi které vede. Rozdíl mezi dobrým a špatným vedoucím pracovníkem se nachází obyþejnČ
v celkovém ladČní, kterým se prezentují - zatímco jeden evokuje jistý odpor a pocity
nepĜátelství, druhý vyvolá svým jednáním optimismus a dokonce inspiraci. Tento pĜíklad
ozĜejmuje jednu skrytou, ale podstatnou dimenzi našeho jednání, aĢ již se jedná o vyjednávání
þi vedení lidí - a sice emoþní pĤsobení všeho, co Ĝekneme þi co uþiníme; i svými þiny
komunikujeme, i ony mají svou výpovČdní hodnotu.
Aþkoliv již mnoho lidí o tom nepochybuje, že naše nálada má vliv na náladu a na celkové ladČní
druhých, pĜesto emoce platí za nČco pĜíliš osobního þi difúzního, o þem se nehodí hovoĜit.
Avšak ti nejlepší manažeĜi, vedoucí pracovníci, osoby jednající v zájmu jiných se vyznaþují
mimo jiné právČ tím, že rozumí rozhodujícímu vlivu emocí v jejich každodenní práci, a to nejen
z hlediska materiálního, jako jsou lepší obchodní výsledky, ale i v oblasti nemateriální, jako je
etická zodpovČdnost, motivace a angažovanost.
Náš vliv na ostatní není dán pouze naší formální pozicí a funkcí, ale podobnČ jako u náþelníkĤ
kmenĤ a šamanĤ musí být i emoþnČ pĜesvČdþivý, na tomto principu se dodnes nic nezmČnilo.
I v moderních organizacích hraje tato pĤvodní role vĤdce - i když ne tak oþividnČ - ústĜední roli.
PatĜí to ke stČžejním úkolĤm vedoucího, resp. vyjednávajícího pracovníka usmČrĖovat i
kolektivní emoce pozitivním smČrem a odstraĖovat „smog“, který pĤsobením negativních
emocí vzniká. Jednoduše Ĝeþeno - pracovník v této pozici je ve stavu usmČrĖovat a Ĝídit emoci
jiných lidí, respektive skupiny lidí, se kterou pracuje. Pokud usmČrĖuje emoce negativním
smČrem a vyvolá zlost, vztek þi obavy a strach, musí klesnout i efektivita vyjednávání. EmoþnČinteligentní vedení þi pĤsobení se ale neomezuje jen na to, že záležitost byla vyĜízena þi
ukonþena ke spokojenosti zúþastnČných, ale úþastníci jednání hledají i emoþní vazbu ke „své“
osobČ, empatii. Jestliže jsme schopni emoce druhých pozitivnČ usmČrĖovat, podaĜí se nám
„vytČžit“ i to nejlepší z našich spolupracovníkĤ, kolegĤ͕ podĜízených - dosáhneme nČþeho, co
mĤžeme nazvat rezonancí; na rozdíl od negativních emocí, jež nutnČ vedou k dizonanci. A aĢ
jsme ve své práci úspČšní þi ne, do znaþné míry závisí efektivita naší práce právČ na tČchto
rozhodujících emoþních dimenzích.
DĤvod, proþ tomu tak je, najdeme ve stavbČ lidského mozku: vČdci hovoĜí o tzv. „otevĜené
smyþce“ limbického systému, našeho emoþního centra. Systém, který pĜedstavuje „uzavĜenou
smyþku“ je samoregulovatelný. PĜíkladem je tĜeba kardiovaskulární systém, krevní obČh. TémČĜ
vše, co v tomto systému nastane, nezávisí na nás samotných. V protikladu k tomuto
uzavĜenému systému je otevĜený systém velmi závislý na vnČjších faktorech a vlivech. ěeþeno
jinými slovy: naše vlastní citová stabilita je závislá na stycích, vazbách s jinými lidmi.
V prĤbČhu evoluce se tato otevĜená smyþka limbického systému prosadila už proto, že dávala
þlovČku možnost vzájemnČ se emoþnČ podporovat. Proto mĤže matka uklidnit své plaþící dítČ
nebo hlídající primát zalarmovat stádo šimpanzĤ, když mu hrozí nebezpeþí. Tento princip
otevĜené smyþky však platí i v naší vysoce vyvinuté civilizaci. Výzkumné studie na
stanicích intenzívní péþe ukazují, že utČšující pĜítomnost jiných osob vede nejen
k poklesu krevního tlaku pacienta, nýbrž se dokonce zpomalí sekrece mastných kyselin,
které jsou pĜíþinou uzávČry arterií. Zatímco tĜi þi více intenzívních stresových situací bČhem
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jednoho roku (napĜ. tČžké finanþní starosti, propuštČní z práce þi rozvod) u sociálnČ izolovaných
mužĤ stĜedního vČku ztrojnásobí pravdČpodobnost úmrtí, u stejnČ starých mužĤ, kteĜí mají
tČsné vztahy k blízkým þi pĜátelĤm, nemají stejnČ intenzívní stresy žádný negativní vliv.
ZmínČná „otevĜená smyþka“ bývá nČkdy popisována jako „meziosobní limbická regulace“, pĜi
níž jedna osoba pĜenáší signály, které mohou ovlivnit þi dokonce zmČnit produkci hormonĤ,
kardiovaskulární funkce þi imunitní systém jiné osoby. Tímto zpĤsobem mohou dvČ do sebe
zamilované osoby vyvolat v mozku druhé osoby vyplavení oxytocinu, což vyvolá pocit
pĜíjemnosti a nČžnosti.
Tento mechanismus ovlivnČní ale neplatí jen v mileneckých párech. Ve všech oblastech
našeho sociálního života se naše fyziologie vzájemnČ ovlivĖují, jelikož naše emoce se
automaticky vyrovnávají s osobou, s níž jsme si právČ nablízku; samozĜejmČ jiné osoby mohou
ovlivĖovat i naši fyziologii a tím i naše emoce. VČdci prokázali toto vyrovnání, srovnání emocí
dvou osob, když v laboratoĜi mČĜili srdeþní rytmus obou; na zaþátku rozhovoru mČla každá
osoba svou frekvenci, avšak po patnácti minutách pĜíjemného rozhovoru se jejich fyziologický
profil pozoruhodnČ pĜiblížil - fenomén, který vČdci nazvali „zrcadlením“. Tuto zvláštČ silnou
harmonizaci, pĜizpĤsobení, mĤžeme pozorovat v klesající spirále konfliktu a v subtilnČjší formČ i
bČhem pĜíjemných vzájemných interakcí. Opakované výzkumy prokázaly, jak se emoce bez
pĜekážek šíĜí, když se lidé setkají a když spolu verbálnČ nekomunikují, jedná se pouze o
neverbální kontakt. Jestliže si napĜíklad tĜi cizí osoby sednou naproti sobČ a takto mlþky proti
sobČ jednu až dvČ minuty sedí, pĜenáší ten z nich, který je nejemotivnČjší a má nejexpresívnČjší
výraz - svou náladu na oba dva, aniž by pronesl jediné slovo. Podobný efekt se však projevuje
v našem každodenním životČ, v kanceláĜi, v zasedací místnosti, ve firmČ, v organizaci, kde
pracujeme. Takto se pĜenáší pocity závisti pĜes strach až k euforii; þím silnČji drží skupina
pohromadČ, tím je jednotnČjší ladČní i to, co jednotlivé þleny skupiny dráždí.
Emoce se šíĜí jako virová nákaza, avšak ne všechny emoce stejnČ lehce; nejrychleji a
lehce se v pracovních skupinách šíĜí srdeþnost, zatímco popudlivost je ménČ
„nakažlivá“, deprese se už témČĜ nepĜenáší. Dobrá nálada se šíĜí snáze, má pĜímý vliv na
obchodní úspČchy, na výsledky vyjednávání. NejnakažlivČjší je smích. ÚsmČv obyþejnČ vzniká
spontánnČ, „Ĝeþi smíchu“ se nelze ubránit, reagujeme i nedobrovolnČ. PodobnČ radost,
veselost. ÚsmČv a smích jsou pĜíznaky pĜátelství i dĤvČry. Smích funguje jako komplexní
neurální systém, který je velmi obtížnČ vČdomČ Ĝídit a kontrolovat. To znamená, že je i
velmi obtížné srdeþný smích pĜedstírat, nucený smích vnímáme jako nepravý, falešný.
Z neurologického hlediska je smích nejrychlejší komunikaþní spojení mezi dvČma lidmi. PĜi nČm
se jejich limbické systémy vzájemnČ propojí. Tato okamžitá, bezprostĜední a nedobrovolná
reakce pĜedstavuje nejpĜímČjší komunikaþní formu mezi lidmi vĤbec, mozek k mozku,
kdy náš intelekt je jen ve funkci „spolujezdce“, jak to obraznČ vyjádĜil jeden výzkumník.
Smích ve skupinČ signalizuje emoþní teplotu a je jistým znakem toho, že se zde na Ĝešení þi
jednání podílí nejen rozum, ale i srdce. Je i zklidĖující zprávou: jsme na stejné „vlnové délce“,
my spolu vycházíme. Signalizuje i dĤvČru, pohodu a podobný pohled na svČt; bČhem zábavy
smích signalizuje, že všechno je v této chvíli v poĜádku. To nemá nic spoleþného s tím, že
nČkdo vypráví otĜepaný vtip a lidé se mu smČjí; ve výzkumu 1 200 podobných situací, kdy se
lidé smáli vtipu, pĜicházel tento emoþní signál témČĜ vždy jako pĜátelská reakce na obvyklé
postĜehnutí typu „prima, že jste tady, že vás vidím“ a už vĤbec ne jako reakce na pointu.
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Typickým znakem emoþnČ-inteligentního jedince je jeho limbická pĜitažlivost, ten citelný,
zĜetelný vliv na emoþní mozek lidí v jeho okolí. VšimnČte si, jak pracuje talentovaný herec,
jak jednoduše vtáhne publikum do jeho emoþního vlivu; aĢ se jedná o hoĜké zklamání þi radost
a nadšení, publikum sdílí jeho pocity. To, jak lehce publikum jeho emocionální ladČní pĜijímá a
pĜejímá, záleží na tom, jak barvitý je jeho obliþej, hlas a gesta, která jeho emoce zprostĜedkují.
ýím vČtší jsou schopnosti, zpĤsobilost tyto emoce zprostĜedkovat, prezentovat, tím více se šíĜí.
To nemá samozĜejmČ nic spoleþného s teatrálností. Všude tam, kde zúþastnČní lidé vnímavČ
pozorují, mohou mít i velmi subtilnČ vyjádĜené emoce silný úþinek. Lidé s podobnými
schopnostmi jsou vlastnČ emoþními magnety - lidé v jejich okolí se jimi cítí pĜitahováni. Jedním
z dĤvodĤ, proþ emoþnČ-inteligentní vedení þi vyjednávání - zvláštČ když je talentované pĜitahuje, spoþívá jednoduše prostČ v tom, že je to radost s takovým þlovČkem spolupracovat.
Naše ladČní, nálada ovlivĖuje i naše dosažené výsledky. Jestliže se nČkdo cítí dobĜe, vidí
v situaci i pozitiva a myslí spíše na pozitivní stránky vČci. Ten, kdo se cítí špatnČ, koncentruje
se na nevýhody situace. Bohužel trvá to dlouhé hodiny, než je naše tČlo schopné odbourat
stresové hormony, které organismus vyplavil za situace, kdy jsem se napĜ. rozþílil. Proto
nČkdy slyšíme: „Na sezení se šéfem jsem se tak rozþílil, že jsem veþer nemohl dlouhé hodiny
usnout“. InstinktivnČ se proto snažíme stýkat se s lidmi, se kterými nám je dobĜe.
K tomu, abychom mohli dobĜe porozumČt mechanismĤm emoþní inteligence, emoþní rezonanci
þi disonanci, musíme alespoĖ krátce zabrousit do složité vČdní disciplíny, jakou je
neurofyziologie mozku; ale opravdu jen krátce a struþnČ - budeme potom moci snáze pochopit
všechny procesy, které se v našem mozku odehrávají.
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Každý známe ze života situace, kdy þlovČk reaguje na nČjaké nepĜíjemné trauma z minulosti –
na rozchod s partnerem, na ztrátu blízkého þlovČka a prohlásí: Je mi to dnes úplnČ jedno, už na
nČj nemyslím. SouþasnČ zaregistrujeme lesklé oþi, slzy jako symptom smutku, i když slova se
nás snaží pĜesvČdþit o opaku - jako bychom mČli dvojí myšlení: racionální, logické a ještČ
jedno, které cítí. Tyto dva zásadnČ odlišné druhy myšlení se vzájemnČ doplĖují a tvoĜí naší
psychiku. Logické myšlení si výraznČji uvČdomujeme, je obyþejnČ relativnČ pĜesnČ formulováno,
je spojeno s uvažováním. Vzájemný pomČr se velmi mČní – þím více jsme emocionálnČ
zaangažování, þím více jsme citovČ vtaženi do situace, tím více narĤstá podíl tohoto
emocionálního myšlení a klesá podíl racionálního uvažování. Obojí vzniklo v procesu evoluce,
kdy v situaci ohrožení života bylo asi praktiþtČjší dlouho neuvažovat a radČji se Ĝídit emocemi –
dlouhé pĜemýšlení by mohlo stát život.
Oba tyto zpĤsoby myšlení jsou obvykle v rovnováze – city dávají racionálnímu myšlení sílu a
informace a logika je tĜídí a nČkdy i brzdí emoþní reakce.
Negativní emoce, zvláštČ pokud jsou silné, ruší pĜi práci, protože odvádČjí pozornost.
Goleman1 uvádí pĜíklad: v jednom mezinárodním hotelovém ĜetČzci byly provádČny rozhovory
s tČmi vedoucími pracovníky, kteĜí nejþastČji pĜivádČli své podĜízené do špatné nálady –
interakce s tČmito osobami vedla v devíti pĜípadech z desíti k negativním pocitĤm jako frustrace,
zklamání, vztek, smutek, nechuĢ, averze, urážky þi pĜíkoĜí; tyto pocity byly þastČji dĤvodem
distresu než konfliktní hosté, pracovní zátČž, pĜedpisy þi osobní problémy. To samozĜejmČ
neznamená, že by vedoucí pracovníci museli být stále milí; to umČní emoþního vedení
spoþívá v tom, že jako vedoucí prosadím u zamČstnancĤ nezbytné požadavky, aniž bych
je pĜi tom „vysunul“ z rovnováhy. Jeden z nejstarších psychologických zákonĤ Ĝíká, že
strach a starosti – pokud pĜekroþí urþitou hranici – pohĜbí všechny mentální schopnosti.
Distres snižuje i emoþní inteligenci: lidé, kteĜí jsou rozþileni, nejsou schopni vnímat
emoce druhých lidí; pokud ale lidem chybí tento základní pĜedpoklad empatie, jsou jejich
sociální schopnosti omezeny.
Emoce, které lidé na pracovišti prožívají, zrcadlí podle nejnovČjších poznatkĤ o spokojenosti
v práci nejbezprostĜednČji skuteþnou kvalitu pracovního života.
Jako jeden z nejpĜesvČdþivČjších indikátorĤ spokojenosti v práci se ukázala zjištČní, kolik
procent pracovního þasu prožívají zamČstnanci pozitivní emoce. Tato procenta se dají odvodit i
z toho, jak je pravdČpodobné, že lidé podnik opouštČjí. Když se na to takto podíváme, mĤžeme
vyvodit, že ti vedoucí pracovníci, kteĜí šíĜí špatnou náladu, jsou jednoduše špatní pro celou
instituci þi organizaci a naopak. MĤžeme zjednodušenČ Ĝíci, že dobrá nálada vede k dobré
práci; když se lidé dobĜe cítí, pracují nejlépe. Lidé, nacházející se v tomto pozitivním
ladČní rozumí lépe informacím, jsou flexibilnČjší v myšlení, orientují se lépe
v komplexních situacích a i snáze se v nich rozhodují. Výzkumy potvrzují, že lidé, kteĜí mají
optimistické ladČní, vnímají pozitivnČji nejen události, ale i ostatní lidi; to jim pomáhá
optimistiþtČji vnímat i vlastní schopnost dosáhnout stanoveného cíle. KromČ toho se zvyšuje i
kreativita a kompetence k rozhodování i pĜipravenost pomoci jiným lidem. Optimisticky naladČní
pojišĢovací agenti jsou mnohem více schopni pĜekonat u lidí odmítavé reakce a docílit mnohem
vyšší obrat než jejich pesimistiþtí, i když jinak perfektní kolegové. Výzkumy rovnČž doložily, že
humor, žert þi uvolnČný smích na pracovišti ve správnou dobu stimuluje kreativitu, podporuje
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komunikaci a vytváĜí pocit sounáležitosti, soudržnosti i dĤvČry a ve svém dĤsledku vedou
k tomu, že práce lidi prostČ více baví. Jestliže se pĜi jednání žertuje a úþastníci se smČjí, je
pravdČpodobnost dosíci nČjakého finanþního konsensu mnohem vyšší.
Není to tedy žádný div, že humor jako nástroj emoþnČ–inteligentního vedoucího
pracovníka hraje podstatnou roli. Pro pracovní tým je nálada mezi jeho þleny zvláštČ dĤležitá
- schopnost vedení skupiny pĜivést tým do kooperativní, nadšené nálady mĤže rozhodovat o
úspČchu práce. Výsledky výzkumu 500 amerických podnikĤ, vþetnČ služeb, neziskových
organizací i úĜadĤ2 to jednoznaþnČ dokazuje: vedoucí pracovníci a jejich týmy byli dotazováni a
posléze hodnoceni, jak energicky, optimisticky, nadšenČ a rozhodnČ si poþínali; kromČ toho
bylo zjišĢováno, kolik konfliktĤ þi projevĤ odporu zažívali, jako napĜ. osobní stĜety, napČtí pĜi
pracovních poradách, rozzlobení jednotlivých zamČstnancĤ – na rozdíl od vČcných výmČn
názorĤ. Ukázalo se, že þím pozitivnČjší byla obecnČ nálada ve vedení týmu, tím lépe fungovala
spolupráce, a tím byly i lepší výsledky podniku þi instituce. Lze i naopak Ĝíci, že þím déle byl
podnik veden manažerským týmem, kde bylo obtížné nalézt harmonii, tím menší byla výtČžnost,
profit organizace. Skupinové IQ, tedy souþet nejvýraznČjších talentĤ, které jednotliví þlenové do
týmu vnáší, lze „detekovat“ právČ stupnČm stávající harmonie mezi þleny týmu. Vedoucí
pracovník musí být ve stavu podporovat nejen spolupráci, ale i pĜesvČdþit zamČstnance, že jeho
rozhodnutí stojí za tu námahu koncentrovat se na úkol i kvalitu a souþasnČ v pĜátelské a
efektivní atmosféĜe udržet rovnováhu ve vztazích.

ʹǤ͵Ǥͳ Resonantní vedení
Jestliže manažeĜi nejsou schopni prezentovat se empaticky a nejsou ani schopní rozklíþovat
emoce skupiny, produkují disonanci a zprostĜedkovávají lidem v týmu zprávy, které je zbyteþnČ
rozþílí a rozruší. Kolektivní distres, který tímto vzniká, zamČstnává skupinu a odpoutává její
pozornost od toho, co jim management sdČluje.
Rezonantní vedení pĤsobí autenticky a pĜesvČdþivČ, je postaveno na pozitivních pocitech a
vede zamČstnance pozitivním smČrem; rovnČž inspiruje a vytváĜí pocit spolehlivosti. Jestliže
vedoucí pracovník vyvolává svým stylem vedení resonanci, lze to vidČt na výrazu obliþeje
podĜízených – jsou pozorní, projevují zájem a je to vidČt i na jejich oþích (slovo „rezonance“
pochází z latinského „resonare“, což doslovnČ pĜeloženo znamená „znovu rozeznít, ozývat se,
znít“); resonance ve fyzice znamená mimo jiné zesílení nebo prodloužení zvuku, tónu, pomocí
synchronního kmitání, vlnČní – u dvou lidí to znamená „emoþnČ stejnou vlnovou délku“, ten
druhý jakoby prodloužil to pozitivní emoþní ladČní.
Resonantní vedení skupiny lze rozpoznat podle toho, že skupina s optimistickým ladČním
vedoucího i s jeho energií a nadšením „kmitá spoleþnČ“, jsou na stejné vlnČ. Rezonance
minimalizuje i rušivý šum v systému – dobrý tým znamená „více signálĤ a ménČ šumu“
v informaci. Jsou to právČ emoce, které lidi vážou v týmu a co pĤsobí na jejich loajalitu
k instituci. To, jak vedoucí pracovník umí s tČmito pocity zacházet pĜi dosahování stanovených
cílĤ, je závislé na jeho úrovni emoþní inteligence.
EmoþnČ inteligentní vedoucí pracovníci vyvolávají svým chováním automaticky
rezonanci; pokud to ale situace vyžaduje, jsou schopni zprostĜedkovávat i zcela vážné
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ladČní a empaticky se pĜeladit na emoþní registr skupiny. PĜíkladem mĤže být napĜ.
situace, vlivem které jsou lidé rozzlobeni nebo tĜeba smutní vlivem zprávy, že jejich oblíbený
kolega tČžce onemocnČl – za této situace emoþnČ inteligentní vedoucí pracovník prokáže nejen
svou schopnost empatie vĤþi tČmto emocím, ale dá tČmto emocím vĤþi skupinČ i prĤchod.
Tento výraz citĤ posiluje synchronii, protože lidé mají pocit, že jim rozumí a podporuje je.
V takovéto atmosféĜe si lidé vymČĖují nápady, uþí se jeden od druhého, domlouvají se na
spoleþných rozhodnutích a pracují mnohem efektivnČji. VytváĜí se vazby, které pĜetrvávají i
v þasech hlubších zmČn þi nejistoty. Práce jakoby pro nČ mČla vČtší smysl a více je
uspokojovala. Konec koncĤ každý z nás zná pocit radosti z dosažení nČjakého cíle, pokud jej
sdílíme ještČ s jinými lidmi. Tyto pocity vedou lidi k tomu, aby dČlali vČci spoleþnČ, a to tak, že
by je jedinec nebyl schopen takhle konat. Pokud vedoucí pracovník nevzbuzuje žádnou
rezonanci, potom jeho podĜízení sice vykonají svou práci, ale neodevzdávají maximum,
neodevzdávají to nejlepší, co v nich je. PĜedstavený musí vést i srdcem – jinak zĤstává jen
manažerem.









ʹǤ͵Ǥʹ Disonantní vedení
Tento pojem známe nejspíše z hudby jako oznaþení tónĤ, které jsou neharmonické a tedy i
nepĜíjemné na poslech. Ve vztazích mezi lidmi jím mĤžeme oznaþit podobnČ vztahy, ve kterých
je nedostatek harmonie. Disonantní vedení znamená, že skupina se na emoþní úrovni cítí
nejednotnČ. PodobnČ jako úsmČv v práci je spolehlivým indikátorem resonance, indikují zlost,
strach, apatie þi nepĜirozené ticho ve vztazích disonanci. Výzkumy dokládají, že právČ
disonance vládne na pracovišti velmi þasto. V nČkterých amerických výzkumech vypovídá až
42 % zamČstnancĤ (výzkumný vzorek 1 000 osob) o tom, že na jejich pracovišti byly pĜípady,
kdy bylo nČkomu nadáváno, kdy byl ostouzen, kdy na nČho nČkdo kĜiþel, a 30 % pĜiznává, že
sami na nČkoho kĜiþeli.
Americký psycholog John Gottman na univerzitČ ve Washingtonu používá pro pĜípady, kdy je
nČkdo nevybíravČ upozornČn na to, že napĜíklad pĜišel pozdČ na poradu (namísto, abychom
klidnČ Ĝekli: „Když pĜicházíte pozdČ na naši poradu, ztrácíme zbyteþnČ þas. Mohli bychom
pracovat efektivnČji, kdybyste byl pĜesný.“), pojem „zaplavení“, aby tím vyjádĜil intenzitu reakce
„boj nebo útČk“, kterou podobné chování mĤže u dotyþného vyvolat (srdeþní rytmus, puls se
zrychluje o 20 až 30 úderĤ za minutu, provázeno je toto zrychlení pocitem distresu, kdy daná
osoba není schopna ani neutrálnČ naslouchat ani odpovČdČt). Nejen to, þlovČk není schopen
kloudnČ myslet a ve vČtšinČ pĜípadĤ i primitivnČ reaguje – dČlá vše, aby daná situace co
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nejrychleji skonþila. ýasto bývá útoþník odblokován a napadený si od nČho vytváĜí fyzický i
emoþní odstup. Podobné vzorce chování nacházíme i ve výzkumech manželských párĤ, kde
disonantní chování vede i k podobným výsledkĤm.
V anketČ u 108 manažerĤ o pĜíþinách konfliktĤ mezi nimi a zamČstnanci byla jako nejþastČjší
pĜíþina konfliktĤ na pracovišti uvádČna na prvním místČ „nešikovná kritika“. Disonance zbavuje
lidi odvahy, odrazuje, zapuzuje a vyhání. Má ale ještČ jeden dĤsledek: lidé, kteĜí v otrávené
atmosféĜe pracují, odnáší si tyto toxiny i s sebou domĤ. Stresové hormony, které se bČhem
pracovního dne vyplaví, zĤstávají v tČle ještČ hodiny po odchodu z kanceláĜe, po opuštČní
pracovny þi laboratoĜe. Vlastní disonance má rĤzné formy, manažerĤm podobného druhu
nechybí jen empatie, ale oni sami jsou zdrojem negativních signálĤ. Tyto signály nacházejí poté
resonanci v negativním rejstĜíku. VČtšina tČchto vedoucích pracovníkĤ není úmyslnČ disonantní
– jim prostČ schází podstatné schopnosti emoþní inteligence, které by jim umožnily vést své
spolupracovníky s pozitivní rezonancí. SamozĜejmČ kromČ podobných pĜípadĤ existují i pĜípady
extrémní, napĜíklad doslova tyranĤ, kteĜí ostatní šikanují a ponižují, a tento výþet mĤže konþit
až u manipulativních sociopatĤ. Tito lidé vytváĜejí zcela nepĜíjemné pracovní klima, nemají ale
ponČtí o tom, jak destruktivní ve vztazích jsou, respektive to znají, ale je jim to jedno.
Existují však i disonantní typy vedoucích pracovníkĤ, kteĜí postupují subtilnČ a s povrchním
šarmem, s obratností a šikovností, þásteþnČ dokonce mají charisma a velmi zruþnČ manipulují.
Tito lidé obyþejnČ nevČĜí skuteþnČ v hodnoty, ke kterým se oficiálnČ hlásí, neboĢ v principu jim
jde pouze o vlastní kariéru, to je jediné, co je skuteþnČ zajímá. Jestliže spolupracovníci tuto
faleš cítí, reagují tito lidé cynismem a nedĤvČrou – navázat s nimi pozitivní vztahy není
pĜirozenČ možné.
Tyto disonantní typy vedoucího pracovníka se mohou krátkodobČ jevit jako efektivní, mohou být
i podporováni a být dobĜe zapsáni u svých nadĜízených. Zanechávají za sebou ale otrávenou
atmosféru; všude, kde pracují, šíĜí apatii a demotivaci, vztek, mrzutost a rozlady. Najdeme
mezi nimi i demagogy – kteĜí šíĜí mezi spolupracovníky negativní pocity, zvláštČ takový mix ze
strachu a zlosti; ohrožení, obavy, že „nám“ „oni“ mohou nČco vzít – tyto signály polarizují vztahy
mezi lidmi, místo aby je sbližovaly. Demagogie se opírá o destruktivní emoce, které nevytváĜejí
žádný prostor pro nadČji a optimismus, pro skuteþné inovace a kreativní sílu pĜedstav. NaštČstí
je málo podobných demagogĤ mezi manažery, spíše nacházejí uplatnČní v politice. Avšak
vedení lidí, které staví na negativní rezonanci, pĜedstavuje jen laciný trik lidi rychle mobilizovat
pro nČjaký spoleþný cíl. Je jednoduché vést lidi k tomu, aby spoleþnČ nČkoho nenávidČli þi se
nČkoho báli. Tyto emoce rychle stoupají, jestliže se lidé cítí ohroženi.
Pokud se na to podíváme z biologického hlediska, tyto intenzívní emoce nás uzpĤsobují k tomu,
abychom v nebezpeþí rychle jednali, tedy zaútoþili þi se dali na útČk. Jestliže ale trvají dlouho,
vyþerpávají nás, odnímají nám velké množství energie. Rozdmychávat vztek, hnČv a strach
mĤže pomoci vedoucímu pracovníkovi pĜestát krátkou krizi, ale dlouhodobČ nelze tímto
zpĤsobem zamČstnance motivovat. KrátkodobČ mĤže rĤst i výkon; tito lidé pĜenášejí své emoce
na jiné, nejsou ale schopni zachytit signály emocí ostatních, nejsou schopni nejen ostatním
naslouchat, ale ani se o nČ postarat.
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͵ ÀÀ
SkuteþnČ dobré vedení mĤže existovat jedinČ tehdy, když se na nČm podílí „hlava i srdce“ pocity i myšlení. SamozĜejmČ vedoucí pracovník musí disponovat dostateþným intelektem, aby
se mohl vyrovnávat se specifickými požadavky profese. Pracovníci, kteĜí myslí koncepþnČ a
analyticky, mají pro podnik þi institucí velkou cenu; intelekt a schopnost jasnČ myslet lze
považovat za podstatný pĜedpoklad vedoucí pozice. Ale intelekt sám ještČ nedČlá z þlovČka
dobrého manažera – dobrý vedoucí uskuteþĖuje vize, motivuje své spolupracovníky, Ĝídí je,
inspiruje je, naslouchá jim a dovede je pĜesvČdþit; ale pĜedevším vyvolává v ostatních
rezonanci. Albert Einstein jednou Ĝekl: „MČli bychom se chránit toho, abychom si z intelektu
udČlali našeho Boha. On má jistČ silné svaly, ale žádnou osobnost. On nás nemĤže vést, on
nám mĤže pouze sloužit.“

͵Ǥͳ 
Emoce i intelekt jsou zásobovány dvČma odlišnými neurálními systémy, které jsou však pĜesto
tČsnČ spojeny. Ty obvody, které v mozku propojují myšlení a cítČní, tvoĜí základ emoþnČ inteligentního vedení. Aþkoliv ve svČtČ podnikání je intelektu pĜipisována velká dĤležitost, jsou
naše emoce silnČjší než intelekt. V pĜípadech nouze, napĜíklad ohrožení, pĜevezmou emoþní
centra – limbický mozek – velení nad „zbytkem“ mozku. Nakonec je dost dĤvodĤ, aby to tak
bylo, aby existovala tato moc a síla emocí – zvláštČ u zmínČných situací ohrožení, kdy nás
mozek pocitovČ na nČco dĤležitého upozorní a okamžitČ nám nabídne i akþní postup, plán:
bojovat, utéci nebo ze sebe dČlat mrtvého.
Ten myslící mozek se vytvoĜil v prĤbČhu evoluce z mozku limbického, odkud stejnČ jako dĜíve,
tak i dnes pĜijímá povely, když se dostáváme do masívního stresu þi cítíme ohrožení. Tím
spouštČþem, spínaþem tČchto emocí je mandlové jádro v limbickém mozku, které všechno to,
co se dČje v našem okolí neustále registruje a „hlídá“, aby nás mohlo varovat v nouzové,
kritické situaci. Jako náš radar pro krizové situace mĤže amygdala (mandlové jádro) vydat
pokyny i jiným oblastem mozku, také racionálním centrĤm v neokortexu, abychom mohli
okamžitČ jednat, jestliže vnímáme nebezpeþí. Tento mechanismus funguje v posledních
100 milionech let velmi dobĜe. Strach pomohl prvním savcĤm pĜežít ohrožení nepĜáteli a hnČv
dal sílu jejich matkám k boji a ochranČ jejich mláćat. Sociální emoce, jako je žárlivost, hrdost,
pohrdání, potupa þi náklonnost, hrály všechny roli v rodinné politice skupin primátĤ a to stejnČ
jako dnes v bČžném životČ vedoucího pracovníka, manažera.
Zatímco emoce hrály v prĤbČhu evoluce rozhodující úlohu, vzniklo v posledních 10 000 letech
jisté „neurální dilema“; v moderní civilizaci jsme vystavováni komplexní sociální realitČ, napĜ.
pocitu, když nás nČkdo nespravedlivČ posuzuje, zatímco náš mozek je zamČĜen
(pĜedprogramován) tak, abychom pĜežili fyzicky kritické životní situace. ýasto jsme pĜemoženi
emocemi, jako je strach þi hnČv, které se mnohem líp hodí pro obranu pĜed tČlesným ohrožením
než subtilní nebezpeþí, které nám pĜipravuje denní práce v kanceláĜi. NaštČstí probíhají tyto
emocionální impulzy po þetných drahách a obvodech od amygdaly do prefrontální oblasti
þelních lalokĤ, kde se nachází výkonné centrum vlastního mozku. Prefrontální oblast pĜijme a
analyzuje informace ze všech þástí mozku a posléze rozhodne, co je tĜeba þinit. SamozĜejmČ
prefrontální lalok mĤže tyto emoþní impulzy vetovat a tím zajistit, že naše reakce bude úþinnČjší
(nezapomeĖme, že tato oblast provČĜuje i to, co chceme Ĝíci a þeho bychom mohli pozdČji velmi
litovat; ona kontroluje i naše výdaje!). Pokud by tato kontrola neexistovala, byli bychom
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vystaveni „slepé poslušnosti“ všem impulzĤm, které z amygdaly vycházejí. K emoþnímu
„pĜepadení“ dojde tehdy, kdy spoje v prefrontální oblasti nemohou plnit svou kontrolní úlohu.
Dialog mezi neurony v emoþních centrech a prefrontálními oblastmi probíhá po jakémsi druhu
neurologické superdálnice; to nám pomáhá koordinovat naše myšlení a pocity. EmoþnČ –
inteligentní kompetence, jež jsou tak dĤležité pro vedoucího pracovníka, jsou odvislé od
bezproblémové a bezporuchové kvality spojĤ tČchto limbicko – frontálních obvodĤ. VyšetĜení
neurologických pacientĤ s narušenými limbicko – prefrontálními spoji potvrzují, že jejich
kognitivní, poznávací schopnosti neutrpČly, ale emoþní inteligence doznala újmy.
Goleman uvádí pĜíklad pacienta, který utrpČl pĜi dopravní nehodČ poškození kĤry prefrontálních
lalokĤ vniknutím cizího tČlesa do þelní kosti a náhle se z pobožného pravidelného návštČvníka
kostela zmČnil v popudlivé individuum, schopné vylít na servírku sklenici oranžády, protože
podle nČho nebyla dostateþnČ vychlazená. Podobné nekontrolované chování a výbuchy jsou
þasté právČ u pacientĤ s poškozenými laloky, a to proto, že jejich primární vztek þi strach není
„korovČ“ brzdČn. S podobnými zmČnami chování se mĤžeme setkat u nČkterých lidí
v souvislosti s vyšším vČkem ve stáĜí a probíhajícími organickými zmČny v tČchto oblastech ménČ se kontrolují i v oblasti verbální, setkáváme se s arogantními projevy až koprolálií.
ZmínČný autor uvádí, že veteráni z Vietnamu s poškozením þelního laloku vykazovali až
šestkrát vyšší agresivitu než veteráni s jiným typem zranČní. V nČkterých pracích bývá
zdĤrazĖována zvláštČ dĤležitost oblasti nadoþnicové þásti lalokĤ jako inhibitorĤ impulzĤ
z podkoĜí3. Autor uvádí, že jestliže inhibiþní okruhy z kĤry prefrontálního laloku pĤsobí na
impulzy z amygdaly ve smyslu zklidnČní, usnadĖují tím souþasnČ práci intelektuální þásti
mozku, který potom dovede pracovat efektivnČ i pod tlakem a ve stresu. Pokusné osoby s nižší
hladinou kortizolu, pracující pod rostoucím stresem dokázali odpovídat nejpĜesnČji a pohotovost
ke správné odpovČdi u nich pĜetrvávala déle (i když se napČtí stupĖovalo) než u osob s vysokou
hladinou kortizolu, kdy tyto osoby více podléhaly rozþilení, depresi, úzkosti i únavČ a jejich
výsledky byly výraznČ horší.
Z biologického hlediska je rezonantní vedení tedy založeno na spojení intelektu a emocí.
SamozĜejmČ vedoucí pracovníci musí být vybaveni i intelektovými schopnostmi – avšak
vést tým lidí jen inteligencí je, jakoby chybČla druhá þást rovnice.


͵Ǥʹ «ÀÀ
Z biologického hlediska emoþní vedení pĜedpokládá dobré spojení intelektu a emocí.
PĜíklad: nadnárodní spoleþnost má za úkol zmČnit strategii firmy. Manažer selhal a po roce byl
propuštČn – byl totiž pĜesvČdþen, že lze spoleþnost Ĝídit rozumem, aniž by potĜeboval oslovit lidi
emocionálnČ; naordinoval radikální strategické zmČny, aniž by hovoĜil se spolupracovníky a
zamČstnanci – následovala záplava e-mailĤ, žádajících jeho výmČnu.
V interakci se musí uplatĖovat 4 nejdĤležitČjší emoþní domény:
1. SebeuvČdomČní
2. Sebeovládání (self-management)
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3. Sociální vČdomí
4. Vztahový management
To vše obsahuje celou Ĝadu podstatných schopností, kompetencí, nezbytných pro rezonantní
vedení týmu. Tyto složky jsou propojeny – napĜ. nemohu se ovládat, pokud si nejsem vČdom
vlastních emocí, pokud je nejsem schopen vnímat a identifikovat. Jestliže nejsem schopen
kontrolovat své emoce, je tČžké být dobrým manažerem mezilidských vztahĤ.
Tedy Ré: vnímání sebe sama, sebeuvČdomČní je nezbytným pĜedpokladem empatie a
sebeovládání, které zase umožní dobĜe utváĜet vztahy k lidem (vztahový management) –
základem je ale vnímání sebe sama, sebepoznání.
Jestliže nerozeznáte vlastní emoce, budete je tČžko Ĝídit þi ovládat – nemluvČ o porozumČní
ostatním lidem. Vedoucí pracovníci, kteĜí „se znají“, vyznají se v sobČ, vnímají i vnitĜní signály,
rozumí jim a reagují na nČ; napĜ. registrují, všímají si, jak jejich pocity mají vliv na nČ samé a na
jejich výkon. Místo toho, aby þekali, až se jejich zlost, vztek uvolní „výbuchem“, pociĢují je již
v dĜívČjším stadiu, vidí pĜíþinu a mohou s nimi konstruktivnČ zacházet.
Opakem je vedoucí pracovník, který ztrácí vládu nad sebou, ale nechápe a nerozumí, proþ o
nČm jeho emoce rozhodují.
PodobnČ je tomu u empatie: kdo sám nevnímá vlastní pocity, nebude je schopen „þíst“ ani u
jiných lidí.
Vyvolat rezonanci je dalším stupnČm emoþnČ–inteligentního vedení; zde je nutné sociální
vČdomí, empatie. Vedoucí pracovník musí reagovat umČĜenČ, ne šíĜit strach, zlost, napČtí þi
neklid. Bez empatie nezvolí („netrefí“) ani správný tón hlasu, svým chováním mĤže vyvolat
negativní reakce. Empatie je také naslouchání, zajišĢuje vedoucímu pracovníkovi i emoþní
kanály mezi lidmi, pĜístup k nim a možnost vyvolat rezonanci. Uvedené 4 domény emoþní
inteligence nemají pouze teoretický význam, ale jsou to základní kameny efektivního,
rezonantního vedení týmu.


͵Ǥ͵ Àý
Z hlediska funkce mozku znamená rezonance emoþní souznČní mezi emoþními mozky rĤzných
lidí. NejefektivnČjší a nejpĜímČjší možností, jak takové rezonantní spojení vytvoĜit, je smích.
PĜíklad: zasedá vedení velkého podniku, každý þlen týmu pĜednese výsledky výzkumu trhu a na
základČ nich vedoucí týmu chybnČ rozhodnČ o velké investici do reklamy. Když skupina ještČ
jednou prošla všechna data, aby posoudila rozhodnutí šéfa týmu, došla tiše ke konsensu, že
jeho rozhodnutí je nesmysl. Následovalo napjaté ticho, které pĜerušil jeden z manažerĤ, þlenĤ
týmu: „Možná jste si nevzal brýle!“ – a všichni se smáli. (VyjádĜil nesouhlas, ušetĜil konfliktní
diskusi a dal šéfovi týmu možnost vše pĜehodnotit.)
Z hlediska neurofyziologa vtip manažera pĜivede emoþní centra týmu do pozitivní aktivity – tím,
že skupina nelpČla na chybČ, mohla se spoleþnČ vrhnout na Ĝešení. To je pĜíklad šikovného
užití humoru; to neznamená vyhýbat se rĤznostem názorĤ – je ale tĜeba mít „nos“ na to, kdy a
kde vtipnou poznámku použít. ýlovČk nemusí být nadaný komik, dĤležitý je „timing“ (viz
šachový mistr Navara u Krause).
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Zkušenosti z výzkumu v oblasti personalistiky: nejlepšími manažery byli ti, kdo dovedli pĜi
pĜijímacím Ĝízení personalistu opakovanČ rozesmát.
Výzkum uchazeþĤ o vedoucí funkci: bylo zkoumáno, kolikrát kandidát svĤj protČjšek rozesmČje;
kariéra pĜijatých byla poté dva roky sledována.
Ré: ti nejlepší manažeĜi rozesmáli dvakrát þastČji než jejich prĤmČrní kolegové.
Výzkumníci se dotazovali i na úspČchy a neúspČchy v kariéĜe – i zde úspČšnČjší manažeĜi
užívali pĜi líþení svých úspČchĤ i proher tĜikrát þastČji humorné poznámky než ostatní.
Špiþkový pracovník umí užít humor i u „suchých fakt a detailĤ“, jako je projednávání
rozpoþtu þi právních formulací smlouvy.
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Humor úzce koreluje s EI – kompetencemi úspČšného vedení. Výzkum kompetencí se odvolává
na rok 1973 na profesora Harvardu Davida McClellenda; ten uveĜejnil þlánek ve významném
psychologickém þasopise, kde jedné organizaci doporuþil vybírat lidi do vedoucích funkcí jak
podle bČžných kritérií, jako je IQ, technické schopnosti a testy osobnosti, tak si i prohlédnout
životopis. Mnohem lepší je vyšetĜit nejprve osoby, které se na tČchto postech osvČdþily a
vykazovaly se vynikajícími výsledky, a potom je systematicky srovnávat s uchazeþi o místo.
Tady se objevily nejen základní schopnosti, nutné pro zvolené vedoucí funkce, ale i nČco
dĤležitČjšího: ty kompetence, které je od ostatních odlišují. Organizace mČla vybrat ty, kteĜí
tyto kompetence vykazují. Dnes to patĜí ke standardu.


ͶǤͳ ,â«À Àý
SebeuvČdomČní – vnímání sebe sama, jednoduše hluboké porozumČní vlastním emocím,
vČdomí vlastních silných stránek, slabin, hodnot, motivĤ. Lidé s dobrým sebeuvČdomČním jsou
realistiþtí, ne pĜehnanČ sebekritiþtí, ani naivnČ doufající. Jsou schopni zmČn, pĜiznání chyb a
s humorem berou i své slabé stránky a nedostatky. Tito lidé rozumí svým hodnotám, cílĤm i
snĤm, ví, které cíle sledovat a proþ, vČdí, co je pro nČ „správné“. Jsou schopni odmítnout dobĜe
placenou práci, pokud neodpovídá jejich dlouhodobým cílĤm.
Naopak lidé s nízkým sebeuvČdomČním mohou þinit rozhodnutí, která je vnitĜnČ pĜivádí do
konfliktu, protože jsou v rozporu s jejich vlastním pĜesvČdþením. „Ty peníze byly zajímavé, ale
ta práce mČ nudí“. Lidé s dobrým sebeuvČdomČním mají i sklon k sebereflexi, najdou si þas
v klidu porozmýšlet, rozmyslet si aktuální záležitosti; teprve potom padnou jejich rozhodnutí,
nejednají impulzívnČ. Vynikající vedoucí pracovníci využívají v profesním životČ každou
schopnost k sebereflexi, kterou praktikují i ve svém spirituálním životČ – pro nČkteré je to
transcendentální meditace, pro vČĜící modlitba, u jiných filozofické hledání. Tito lidé mohou
jednat tak, že dĤsledkem je resonance.

ͶǤʹ À õā±
Hodnoty, které nás Ĝídí a vedou, vytváĜí v mozku hierarchii emoþnČ zabarvených myšlenek se
vším, co máme rádi nahoĜe a se vším, co je nám odporné dole. Toto vše se odehrává v již
zmínČných nefrontálních regionech mozku, kde je sídlo pozornosti a tím i vnímání sebe sama,
sebeuvČdomČní. Zde jsou kontrolovány i pocity související s našimi sklony. Spojení v této þásti
mozku ukládají naše pozitivní pocity a nechají je vždy vystoupit, když usilujeme o dosažení
nČjakého cíle (pĜíjemné myšlenky fungují jako roztleskávaþky na hokejovém zápase, které nás
po celý zápas povzbuzují a udržují náladu).
Z neurologického hlediska je to síla, která nás pohání, co nás nechá sledovat dlouhodobé cíle –
schopnost rozumu upamatovat se, jak se budeme cítit spokojenČ, když ten cíl dosáhneme; to je
schopnost, která má sídlo ve spojeních mezi amygdalou a levým nefrontálním lalokem. Je
jedno, co nás k tomu vede, že se v nČjakém úkolu angažujeme – jestli je to radost z þinnosti þi
spokojenost, že se zlepšíme nebo je to prostČ zábavné, tČší nás pracovat s vysoce nadaným
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kolegou, nebo jsou to peníze, které vydČláme – všechny tyto motivátory probíhají po té samé
neurální dráze.

ͶǤ͵ Àï
Jakou roli mĤže hrát v dnešním svČtČ tvrdých faktĤ intuice? Je vĤbec potĜebná? Ano – umožní
nám pĜístup k pocitĤm, jež nám pomohou rozpoznat dĤležitost dat a údajĤ a nakonec nás vede
k lepším rozhodnutím. Naše emoþnČ–pamČtní banka nám umožní posuzovat informace
efektivnČ; v souþasnosti již víme, že emoce jsou souþástí naší schopnosti myslet a ne
protiklad.
Intuitivní posuzování situace je dnes pro manažera dĤležitČjší než kdy jindy, právČ proto, že je
zaplaven množstvím informací, jejichž dĤležitost pro budoucnost však není þasto zĜejmá. Nalézt
vizi strategie, které mĤže manažer vČĜit, je záležitostí právČ intuice. Je mnoho vČcí, které þlovČk
tváĜí tváĜ spoustČ dat nemĤže pĜedvídat, je obtížné vČdČt, co bude potĜeba za tĜi roky; a pĜece
musí být nastartovány procesy a projekty, inovace, protože by þlovČk potom za ty tĜi roky nic
nemČl. Jako manažeĜi máme k dispozici nejvČtší databanky svČta – uvádí americky manažer,
ale nakonec všechna tato data nás pĜivedou do blízkosti hranice, za níž je zase vše nejisté.
Vize vyžaduje schopnost vycházet z dat, ale provést intuitivní odhad; na druhé stranČ tento
intuitivní úsudek a rozhodnutí nemusí být správný. Intuice funguje patrnČ nejlépe tehdy, když se
mĤže opĜít o další data a údaje.
V anketČ šedesáti podnikatelĤ v Kalifornii všichni potvrzují, že pĜi obchodním rozhodování
provČĜovali všechna relevantní data, ale nakonec sáhli po intuici – pokud obchodní plán dČlal i
dobrý dojem, ale nedostavil se dobrý pocit, jednali o nČm velmi opatrnČ þi jej vĤbec vyĜadili.
Intuitivní rozhodování lze srovnat s pĜedpovČdí poþasí - i tam analytické myšlení nestaþí,
protože ty meteorologické procesy jsou tak komplexní a s takovou mírou pravdČpodobnosti.
Zajímavé ale je, že jsou lidé, kteĜí po 50ti pokusech pĜedpovČdČt vývoj poþasí dosahují 70%
úspČšnosti v pĜedpovČdi – tito lidé získali jistý „cit“, mají „nos“ na souvislosti, mozek zpracoval
všechny ty lekce a aþkoliv logický intelekt tápal v temnotách, pĜesto tito lidé tu podstatu Ĝešení
intuitivnČ vystihli (Gestaltpsychologie). Tyto výzkumy nabízejí názorný mikrokosmos uþení
cestou pokusu a omylu. Mozek prĤbČžnČ registruje, co funguje a co ne, a vyvozuje z toho
pravidla rozhodování. Mozek si napĜ. všímá, jak spolupracovníci na ten þi onen pĜístup reagují,
þi jaká taktika v urþité situaci vede k úspČchu. Mozek s neúnavnou horlivostí ukládá tyto životní
lekce, aby pĜíštČ, až budeme stát pĜed podobnou úlohou, byli lépe pĜipraveni.
Tato forma uþení ale probíhá v hlubších oblastech mozku, jež leží mimo dosah slov –
v bazálních gangliích, v primitivní þásti mozku nad míchou. Tomu se ale musí vedoucí
pracovníci uþit, dĤvČĜovat intuici, aby mohli využívat svou životní moudrost. Ke spojením, která
se na tČchto rozhodnutích také podílí, patĜí nejen tato bazální ganglia, ale také mandlová jádra,
amygdala, v níž mozek ukládá emoce spojené se vzpomínkami. Jestliže tedy my pĜi
rozhodování sáhneme po celoživotních procesech uþení, není to verbální þást mozku, která
nám dodá lepší plán aktivit, nýbrž ta þást, která Ĝídí naše pocity. Každý den manažera Ĝídí jeho
mozek automaticky rozhodovací pravidla, v jejich základČ leží napĜ. i vztah pĜíþiny a následku a
další zkušenosti, mozek se dennČ i uþí ze všeho, co zažíváme, uþíme se tedy bez našeho
vČdomí permanentnČ a intuice inteligentního vedoucího pracovníka nabízí pĜímý pĜístup
k životní moudrosti, která se k danému tématu za léta nashromáždila.
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ͶǤ͵Ǥͳ Selfmanagement: NejdĤležitČjší výzva vedoucího pracovníka
PĜedpokladem selfmanagementu je porozumČní vlastním emocím a vČdomí vlastních úmyslĤ,
sebeuvČdomČní. Pokud se nevyznáme ve vlastních pocitech a nejsou nám jasné, nemĤžeme
ani tyto pocity ovládat a Ĝídit. Místo toho ovládají pocity nás. To je v poĜádku, pokud se jedná o
pocity pozitivní, jako je nadšení þi radost z úspČchu. Avšak žádný manažer si nemĤže dovolit
být sám ovládán negativními pocity jako je frustrace þi hnČv, strach nebo panika.
Scanner mozku vzrušeného þi bojícího se þlovČka ukáže zvláštČ v amygdale a na pravé stranČ
prefrontální oblasti vysokou aktivitu. Tato aktivita zpĤsobí, že naše celková pozornost se zamČĜí
pĜevážnČ na pĜíþinu vzrušení. Scanner mozku dobĜe naladČného þlovČka naproti tomu vykazuje
vysokou aktivitu spojĤ levého nefrontálního kortexu a amygdaly. Mozkové spoje, které produkují
pozitivní pocity, se koncentrují v levém nefrontálním regionu a tlumí aktivitu mandlového jádra a
spojených oblastí, jež zpĤsobují distres. Levá strana nefrontálního regionu je podle názorĤ
výzkumníkĤ þástí spojení, jež blokuje neurony v amygdale a tím brání, abychom byli
zachvácení distresem. Tato spojení pomáhají manažerovi kontrolovat negativní emoce a udržet
si optimistickou náladu.
Management sebe sama by se dal srovnat s vnitĜním rozhovorem – je to souþást emoþní
inteligence, jež nás chrání pĜed tím, abychom nebyli plnČ vydáni všanc našim emocím. Pomáhá
nám koncentrovat energii, kterou Ĝízení vyžaduje a brání rušivým emocím, aby nás „vykolejily“
z kurzu. ManažeĜi, kteĜí vykazují podobné sebeovládání, vyzaĜují optimismus a vyvolávají
pozitivní rezonanci. Emoce jsou velmi nakažlivé a rychle se pĜenášejí na skupinu – proto je
úkolem manažera zvládnout je. SamozĜejmČ to neznamená, že vedoucí pracovník je „nad
všemi vČcmi“ – problémy s dČtmi, rozvod, onemocnČní pĜedstavují i pro nČj silnou zátČž.
NejpalþivČjší bod však je, jak se jeho privátní problémy projeví v jeho profesních vztazích.
Ti manažeĜi, kteĜí dČlají ze všeho katastrofu a nejsou ve stavu krotit svĤj hnČv þi jiné negativní
emoce, nemohou souþasnČ vést svĤj tým v pozitivním smČru, v nČmž mohou podávat ten
nejlepší výkon. Zde hraje mozek zase rozhodující roli: kdykoliv se setkají dva lidé, dojde
k „tanci“ mandlových jader, která vygenerují buć resonanci nebo disonanci; v tomto pĜetahování
vítČzí ta osoba, jež má lépe své emoce pod kontrolou. Tento typ manažera je potĜebný zvláštČ
v dnešní dobČ, kdy spoleþnosti fúzují, bankrotují a kdy se technologie práce mČní závratným
tempem – tito lidé jsou pro podobné situace lépe vybaveni, lépe pĜipraveni se s takovými
situacemi vyrovnat.
Sebeovládání umožĖuje i transparentnost, autentickou otevĜenost vĤþi ostatním co se vlastních
pocitĤ, pĜesvČdþení i jednání týká + to vytváĜí integritu týmu a pocit dĤvČry ve vedení. Znamená
to i kontrolu impulzĤ a jednání, kterých bychom pozdČji litovali. Integrita také znamená, že
vedoucí pracovník „žije“ svými hodnotami, že pĤsobí autenticky, že jedná v souhlase se svými
hodnotami. NČkdy se objevuje pro popis podobného jednání slovo „cool“ – které se pĤvodnČ
vztahuje na schopnost afroamerických jazzových hudebníkĤ ovládat svĤj vztek vyvolaný
rasismem a kanalizovat jej hudbou.
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ͶǤ͵Ǥʹ Sociální vČdomí a limbické tango
Vedle sebeovládání vyžaduje resonantní vedení sociální vČdomí, nebo jinak vyjádĜeno empatii.
Tato schopnost vzniká prostĜednictvím neuronĤ v rozsáhlých spojích navazujících na amygdalu.
Zkoumá obliþej a hlas lidí, se kterými hovoĜíme, a prĤbČžnČ nás informuje o tom, jak se tento
þlovČk cítí, o jeho emocích. Je to proud zpráv: „poslední poznámka jej trochu rozþilila, trochu ho
to nudí, další výrok se mu líbil apod.“ a tyto „výroky“ použije prefrontální region mozku a s ním
spojené regiony k tomu, aby s námi odsouhlasil, co dalšího Ĝekneme nebo uþiníme.
Amygdala se zmínČnými oblastmi funguje jako reléová stanice v meziosobní otevĜené smyþce
pro emoce a stará se o to, abychom s naším protČjškem zĤstali synchronní. SouþasnČ
zpĤsobuje, že se emoþní ladČní obou osob pĜibližuje.
NeurovČdci zde pro toto neurální sladČní používají pojem „limbická resonance, symfonie
vzájemné výmČny a interního pĜizpĤsobení“. Mezi dvČma lidmi, kdy emoþní ladČní obou
harmonizuje, je to i vzájemné niterné pĜizpĤsobení. Pocit, který lidé nazývají „být na stejné
vlnČ“, je signálem, že právČ prožíváme toto vzájemné pĤsobení mezi dvČma mozky; takováto
tichá, mlþící harmonie nastává vždy, kdy mezi lidmi vládne dobré spojení – mezi matkou a
dítČtem, mezi pĜáteli, mezi þleny týmu, kteĜí se právČ spoleþnČ smČjí pronesenému vtipu. To je
ta rezonance, která ve skupinČ vyvolá vlnu emocí, aĢ je to smutek pĜi pohĜbu nebo nadšení
z úspČchu.
Vedle empatie je to ještČ jedna souþást emoþní inteligence vedoucího pracovníka, a sice
zprostĜedkovat svou zprávu zamČstnancĤm takovou formou, aby je uvedla do pohybu, aby
zapĤsobila. Musí být zprostĜedkována a vyjádĜena s pĜesvČdþením, emoce manažera musí být
autentické a postaveny na hodnotách, kterým sám vČĜí.
Manažer zapĤsobí na lidi tím, že artikuluje svĤj sen, který vyvolá optimismus nebo soucit þi
pocit soudržnosti, sounáležitosti, snahy, která se obrací do nadČjné budoucnosti. V mozku
takovéto sdČlení rozšíĜí optimistické emoce v oblasti, která charakterem svých spojĤ se váže a
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je i Ĝízena levým nefrontálním regionem. Tento region obsahuje také klíþ k motivaci – zatímco
se šíĜí tyto pozitivní vize, nadchne se skupina pro spoleþný cíl: podobnČ mobilizoval Martin
Luther King americká obþanská sdružení svým projevem, svým výrokem „ I have a dream…“
s cílem popsat vizi svČta, kde všichni mají stejná práva.
Sociální vČdomí a pĜedevším empatie jsou rozhodující pro základní úkol každého
vedoucího pracovníka – vyvolat rezonanci.

ͶǤ͵Ǥ͵ Empatie
Ze všech dimenzí emoþní inteligence nejdĤvČrnČji známe právČ sociální uvČdomČní, povČdomí:
jistČ jsme zažili empatického uþitele þi pĜítele a tČžce jsme nesli vztah k necitlivému
nadĜízenému, u kterého jsme empatii postrádali. Ale v obchodČ se empatie nedoþká chvály a
nebývá odmČĖována. To slovo jakoby nepatĜilo do obchodních vztahĤ a tváĜí tváĜ tvrdé realitČ
trhu zde i schází. Empatie ale neznamená, že se vedoucí pracovník nechá pĜemoci pocity
ostatních, aby jim mohl dát za pravdu; to by byla hrĤza a uþinilo by to každé jednání
nemožným. Empatie znamená vzít pocity ostatních spolupracovníkĤ bedlivČ v úvahu a potom
nechat padnout inteligentní rozhodnutí, které tyto pocity zahrne. Empatie je také dĤležitá a
rozhodující pro udržení talentovaných spolupracovníkĤ, ale i pro jejich vývoj, zvláštČ pak
v dobČ, kdy vládne válka o talenty (USA). VČtšina z nás ví, že jednou z hlavních pĜíþin, proþ
organizace ztrácí talentované jedince, kteĜí si navíc odnášejí poznatky organizace, je necitlivé,
disonantní vedení. Na základČ empatie je možné tvoĜit i efektivní multikulturní týmy lidí, týmy,
kde právČ na základČ rĤznosti dochází k nedorozumČní a empatie je úþinným antidotem,
protilékem, který umožĖuje vnímat jemné projevy Ĝeþi tČla a slyšet informaci mezi slovy.
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Schopnost EI Ĝídit a ovlivĖovat vztahy se skládá ze tĜí složek: sebeuvČdomČní (vnímání sebe
sama), sebeovládání a empatie. Tato schopnost nepĜedstavuje v podstatČ nic jiného, než umČt
zacházet s emocemi ostatních. Jestliže je pĜedstavený napĜ. neupĜímný, falešný a chová se
manipulativnČ, „emoþní senzory“ jeho spolupracovníkĤ þi podĜízených vysílají okamžitČ varovné
signály a tito lidé budou instinktivnČ svému pĜedstavenému nedĤvČĜovat. UmČní Ĝídit vztahy
zaþíná u autenticity, hodnovČrnosti dotyþného – tedy jednat v souladu se svými skuteþnými
pocity. Jestliže vedoucí pracovník jedná v souhlase se svými vlastními vizemi a hodnotami,
jestliže je pevnČ zakotven v pozitivní emoþní oblasti a má pĜístup k emocím skupiny, má
pĜedpoklady k tomu, aby vyvolal rezonanci skupiny.
Management vztahĤ ale není tak jednoduchý, jak se zdá na první pohled. Nestaþí být pĜátelský,
(aþkoliv lidé s vyhranČnými sociálními schopnostmi nemusí být vždy zrovna pĜátelští). Toto
Ĝízení vztahĤ znamená více: smysluplnČ nasazovat pĜátelské chování, aby þlovČk mohl lidi vést
zamýšleným smČrem, aĢ už se to týká marketingové strategie nebo nadšení pro nový projekt.
DobĜí manažeĜi s vyhranČnými sociálními schopnostmi vyvolávají rezonanci u velkého okruhu
lidí, mají i schopnost nalézat „spoleþný jmenovatel“ – to neznamená, že stále usilují o harmonii;
spíše jsou si vČdomi, že žádného dĤležitého cíle nemohou dosáhnout jako solitéĜi.
Inspirovat lidi pĜesvČdþivou vizí a umČt je aktivovat patĜí dnes k nejcennČjším sociálním
dovednostem.
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V Ĝízení se projevují rĤzné styly a nČkteĜí vedoucí pracovníci je umnČ stĜídají podle situace.
ýtyĜi typy tČchto stylĤ – vizionáĜský, kouþující, orientovaný na pocity a demokratický
navozují ten druh rezonance, který vede ke zvýšení výkonu, zatímco dva další - vyžadující a
rozkazovaþný - mohou být užiteþné ve zvláštních situacích, ale pĜesto mají být užívány
s opatrností. Výsledky výzkumu 3 871 manažerĤ ukazují, že - za stejných podmínek – ti z nich,
kteĜí praktikovali pĜevážnČ styly s pozitivním emoþním úþinkem, dosahovali zĜetelnČ lepší
finanþní výsledky než ti z nich, kteĜí tak neþinili. Goleman uvádí velmi trefné pĜirovnání: tyto
rĤzné styly si mĤžeme pĜedstavit jako rĤzné golfové hole v tašce hráþe golfu, který v prĤbČhu
turnaje volí z tašky tu hĤl, která nejlépe odpovídá požadavku úderu – nČkdy o tom musí jistou
dobu pĜemýšlet, ale pĜevážnČ dochází k volbČ správné hole automaticky. Hráþ „cítí“ tu výzvu,
hbitČ vytáhne správný nástroj a elegantnČ odpálí míþek. Takhle si asi poþínají efektivní
manažeĜi.


ͷǤͳ âý
Navozování rezonance:

uskuteþĖování spoleþných snĤ

PĤsobení na klima:

nanejvýš pozitivnČ

Užití:

pokud je na základČ zmČn potĜebná nová vize þi když je tĜeba
jasný smČr

Tento styl ovlivĖuje emoþní klima týmu i ducha, který ve skupinČ vládne, a to na rĤzných
úrovních. Tento styl definuje cíl, ale ne cestu, která k nČmu vede. Tím ponechává lidem volnost
a svobodu být inovativní, experimentovat þi jít na urþitý stupeĖ rizika. Dává lidem i jistotu a
jasnost, jestliže znají vyšší, nadĜazený cíl a vČdí, že svou prací k nČmu pĜispívají. Ten pocit, že
všichni tento spoleþný cíl sledují, posiluje týmového ducha, lidé jsou hrdí, že mohou v této
organizaci pracovat. Tento styl má ještČ jednu dĤležitou výhodu: vČrnost tČch nejcennČjších
spolupracovníkĤ, zamČstnavatel získává enormnČ na atraktivitČ. Inteligentní podnikatelé
rozpoznali, že jejich vize a mise vytváĜí jedineþnou „znaþku“, možnost odlišit se od jiných
zamČstnavatelĤ v branži. ManažeĜi tohoto typu pomáhají zamČstnanci þi spolupracovníkovi
rozpoznat, jak jeho práce zapadá do celkového obrazu a nechají jej nejen pocítit, jak jeho
pĜíspČvek je dĤležitý, ale vysvČtlí mu i proþ. Tento styl maximalizuje angažmázamČstnancĤ pro
plnČní dlouhodobých a obecných cílĤ a strategií organizace. Je to klasický styl Ĝízení, nejþastČji
zmiĖovaný na universitních studiích ekonomie. Je nejefektivnČjší ze všech šesti zmiĖovaných.
SpolupracovníkĤm je dennČ zdĤrazĖováno, jaký dĤležitý úþel jejich úkol má, to propĤjþuje i
všedním každodenním úkolĤm nadĜazený význam. Oni mají potom pocit, že spoleþné cíle jsou
v souladu s jejich vlastními zájmy. Výsledkem je inspirující práce.
Tzv. „inspirující vedení“ je emoþnČ-inteligentní kompetencí, která nejþastČji podporuje
„vizionáĜský styl“. Transparentnost je další EI kompetence, která má velký význam. Aby byl
manažer dĤvČryhodný, musí sám vČĜit vlastním vizím. Pokud to tak není, spolupracovníci to
rychle zpozorují a prokouknou. KromČ toho transparentnost odstraĖuje všechny bariéry a
závory v organizaci – je to pohyb ve smČru otevĜené výmČny informací a poznatkĤ,
spolupracovníci mají pocit být integrováni a rovnČž pocit, že mohou a smČjí padat ta nejlepší
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možná rozhodnutí – i když nČkdy odvážná a zvláštní. NČkteĜí vedoucí pracovníci mají pocit, že
jejich moc posiluje, pokud si podrží informace – úspČšní manažeĜi naopak vČdí, že poskytování
informací je tajemství jejich úspČchu.
Ze všech kompetencí je ale pro tento styl nejdĤležitČjší empatie. Schopnost vcítit se umožĖuje
vedoucímu pracovníkovi formulovat skuteþnČ inspirující vizi. Ten, kdo není schopen tohoto
vcítČní, tomu se tČžko podaĜí nČkoho inspirovat. Pro své pozitivní úþinky je tento styl vhodný
v situacích transformace, v mČnících se podmínkách, kdy je tĜeba organizaci napĜ. radikálnČ
restrukturovat – zde se uplatĖuje instinktivnČ vizionáĜský styl. Avšak tento styl nefunguje ve
všech situacích - mĤže být kontraproduktivní u manažera, který chce svou vizi uplatnit
diktátorsky a pohĜbí tím základní princip „rovnosti“. Nefunguje stejnČ tak v týmu expertĤ a
odborníkĤ, kteĜí jsou zkušenČjší než manažer sám – mĤže to vést až k dojmu, že se chce dČlat
dĤležitý þi že jednoduše zcela nechápe, oþ pĜi daném úkolu jde – mĤže to vést až k cynismu
spolupracovníkĤ a jeho dĤsledkem bývá špatná výkonnost.


ͷǤʹ «ý
PĜíbČh: ona byla nová v podniku a v osmém mČsíci tČhotenství – jednoho dne zĤstala déle
v kanceláĜi, a když zvedla oþi, stál ve dveĜích k jejímu pĜekvapení její šéf; pozdravil ji, pĜisedl si
k ní a zaþal se s ní bavit. ChtČl vČdČt vše o jejím životČ, jak se jí líbí práce, jaké má plány, co se
kariéry týká, jestli chce po porodu zase nastoupit atd. V prĤbČhu dalšího mČsíce s ní vedl dennČ
podobné rozhovory, až se jí narodilo dítČ. Šéf se jmenoval David Ogilvy, legendární reklamní
manažer. Ta tČhotná „novicka“ v podniku byla Shelley Lazarus, dnes jednatelka firmy Ogilvy, té
ohromné agentury, kterou Ogilvy založil. Sama vysvČtluje svou dlouholetou vČrnost podniku tím
tČsným vztahem ke svému uþiteli a mentorovi Ogilvy, který si vybudovala od toho prvního
spoleþného rozhovoru v kanceláĜi.
Ogilvyho styl obsahuje velký podíl kouþingového stylu: rozhovor se zamČstnancem jdoucí do
hloubky, kde mu jde o jeho život, sny, životní cíle a kariéru. Tento styl užívají vedoucí pracovníci
zĜídka, v té hektické dobČ, kdy vládne stres a tlaky, pro nČj prý nemají dost þasu. ZĜíkají se ale
dobrovolnČ nanejvýš úþinného nástroje Ĝízení. Kouþing se koncentruje spíše na rozvoj
osobnosti než na konkrétní úlohy, ale navozuje nezvykle silné pozitivní emoþní reakce a lepší
výsledky, pĜiþemž je zajímavé, že ani tolik nezáleží na tom, které jiné styly Ĝízení daný manažer
praktikuje. Rozhovory upevĖují vztahy a dĤvČru, zprostĜedkovávají zájem o své
spolupracovníky a nevnímají je jen jako nástroje, které plní úkoly. ZamČstnanec má pocit, že
vše slouží i jeho zájmĤm, nejen šéfovým. Jeden slavný manažer uvádí, že osobní poznání
spolupracovníka v rozhovoru je dnes dĤležitČjší než kdy jindy – za pĤl roku jednou ve þtyĜi
hodiny odpoledne a ještČ v pátek pro vás ten þlovČk udČlá to nejlepší.

ͷǤ͵ À À 
Budovat kvalitní vztahy v týmu je umČní, aĢ již v týmu sportovním nebo pracovním. Vedoucí
týmu dává najevo i své vlastní pocity, ukazuje je tČm, které vede. Tito lidé berou své
spolupracovníky þi spoluhráþe velmi vážnČ. Pro podobné vedoucí nejsou prioritou úkoly a cíle,
ale emocionální potĜeby ostatních. Usilují o spokojenost týmu, o harmonii – to vše vede
k rezonanci. Tento styl nevede k okamžitému zvýšení výkonu – pĤsobí ale pĜekvapivČ pozitivnČ
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na klima ve skupinČ. PĜekonává ho již jen styl vizionáĜský a kouþing. Vedoucí tohoto typu svým
uznáním lidí v týmu a jejich emocionální podpora jiných napĜ. v osobních problémech získávají
vysokou loajalitu þlenĤ týmu.
Tento styl se hodí všude tam, kde chceme zvednout morálku týmu, kde potĜebujeme zlepšit
komunikaci nebo obnovit dĤvČru v organizaci. V ĜadČ zemí, zvláštČ v Asii a Latinské Americe
mají silné osobní vazby velkou cenu, dokonce jsou nČkdy i pĜedpokladem napĜ. k tomu,
abychom tam mohli uzavĜít obchody. Tento styl zamČĜený na pocity pĤsobí i na vzestup
morálky týmu, vykazuje pozitivní ladČní þlenĤ skupiny, a to zvláštČ tam, kde se jedná o
monotónní a rutinní þinnost. NČkdy tento styl vyžaduje i emoþnČ-inteligentní kompetenci
„management konfliktĤ“, aby bylo možno rozdílné a nČkdy i protichĤdné postoje jednotlivých lidí
v týmu harmonicky sjednotit. Není optimální sázet jen na tento „pocitový“ management - práce
by byla až na druhém místČ za pocity. Lidem by se nedostávalo zpČtné vazby, která umožĖuje i
zlepšovat výkon. NČkteĜí vedoucí pracovníci usilují o to, aby dobĜe vycházeli se všemi. Ukázalo
se však, že tento postoj þi jednání spíše zhoršuje klima, než zlepšuje. Takovýto vedoucí se
vyhýbá jakékoliv konfrontaci, neposkytuje skupinČ jasnou linii, což vede ke zhoršení výkonu.
Takový vedoucí se mĤže „špatnou zprávu“ dozvídat až jako poslední. ZvláštČ za situace krize,
kdy zamČstnanci potĜebují jasné pokyny, aby se mohli vyrovnat s požadavky, mĤže podobný
vedoucí, který nemá ponČtí – být jakkoliv milý, ale jako manažer zĤstává nekompetentní.
Samotné pochvaly postrádají nezbytný korektiv – zvláštČ u nedostateþných výkonĤ pracovníkĤ
a mĤže vznikat dojem, že prĤmČrnost se toleruje. Proto vynikající vedoucí pracovníci kombinují
tento styl s vizionáĜským, který stanoví standarty a poskytuje lidem informaci, zda jejich práce
pĜispívá cílĤm organizace. SpoleþnČ aplikované mohou být tyto styly vedení velmi efektivní.


ͷǤͶ  ý
Tento pĜístup k lidem funguje nejlépe tehdy, když vedoucí pracovník si není zcela jistý, co by
mČl dČlat a potĜebuje ideje, nápady spolupracovníkĤ. I když vedoucí má jasnou vizi, hodí se
demokratický styl nádhernČ k tomu, aby u nich hledal ideje pro uskuteþnČní této vize. Jako
pĜíklad bývá uvádČn David Morgan, Ĝeditel banky v Austrálii, který vČnoval 20 dní v roce tomu,
že se sešel postupnČ se þtyĜiceti vedoucími spolupracovníky z poboþek z celkového poþtu osmi
set manažerĤ - až se vystĜídali všichni – aby se s nimi bavil o problémech banky; „chci vČdČt,
jak to opravdu v bance funguje, potĜebuji zpČtnou vazbu“.
Aby þlovČk ale tuto zpČtnou vazbu získal, musí být otevĜený všemu, i dobrým i nepĜíjemným
zprávám. „Musí vČdČt, že jim za pravdu neuĜíznu hlavu.“ SamozĜejmČ tento styl má i své
nevýhody: mĤže to vést pĜi troše nešikovnosti k nekoneþným schĤzím podobného typu, který
zmiĖujeme výše, kde se nedojde konsenzu a chybí hmatatelný výsledek.
Demokratický styl stojí na tĜech pilíĜích EI - schopností: na týmové práci a spolupráci, na
managementu konfliktĤ a na osobním vlivu. Špiþkoví mistĜi komunikace umí naslouchat, a to je
rozhodující silná stránka demokratického stylu vedoucího pracovníka. Vyvolává rezonanci.
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Ǥͳ ³³À
Za osobní kompetence jsou pokládány schopnosti, jež urþují, jak dobĜe se sami ovládáme
(management sebe sama).
Jedná se nejþastČji o sebeuvČdomČní, sebereflexi a percepci sebe sama.
Je to emoþní „vidČní“, vnímání sebe sama (být si vČdom vlastních emocí i jejich úþinku, nechat
se pĜi rozhodování vést i intuicí) - trefné hodnocení sebe sama (znát své silné stránky i jejich
hranice), sebedĤvČra (být si vČdom své hodnoty a svých schopností).
Schopnost identifikovat a dekódovat emoce, „þíst“ mimické signály je naší dĤležitou sociální
kompetencí (pro precizní identifikaci pocitĤ musíme dávat pozor zvláštČ na 1. mimiku, 2. hlas a
jeho vlastnosti a 3. celkové držení tČla).




Ǥʹ ÀȋȂȌ
•

Emoþní sebekontrola: mít pod kontrolou negativní emoce a impulzy

•

Transparence: upĜímnost, integrita, vyvolávat pocit jako hodný dĤvČry

•

Schopnost adaptace, pĜizpĤsobit se: být flexibilní, schopný pĜizpĤsobit se zmČnám,
schopný pĜekonávat pĜekážky

•

Výkon: z vlastního popudu zlepšovat výkon, abych si zasloužil vyšší osobní standart

•

Iniciativa: pĜipravenost jednat a využít pĜíležitosti

•

Optimismus: vidČt pozitivní aspekty situace

Ǥ͵  À 
Tyto schopnosti urþují, jak dobĜe Ĝídíme a utváĜíme meziosobní vztahy.


Ǥ͵Ǥͳ Sociální vČdomí
•

Empatie: vnímat emoce ostatních, rozumČt jejich pohledu na vČci a projevovat aktivní
zájem o jejich prosby þi potĜeby

•

VČdomí organizace: rozeznávat skupinové zájmy, nepsaná pravidla organizace a
rozhodující vlivné sítČ pĜi rozhodování

•

Servis: registrovat a uspokojovat potĜeby spolupracovníkĤ, klientĤ þi zákazníkĤ
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Ǥ͵Ǥʹ Management vztahĤ
•

Inspirující vedení: Ĝídit a motivovat s pĜesvČdþující vizí

•

Vliv: „nasazovat“ rĤzné taktiky k pĜesvČdþování ostatních

•

Podporovat rozvoj ostatních spolupracovníkĤ: pomocí zpČtné vazby a návodĤ
zlepšovat jejich schopnosti

•

Katalyzátor zmČn: iniciovat zmČny, Ĝídit a vést

•

Management konfliktĤ: Ĝešit konstruktivnČ rĤznosti v názorech

•

VytváĜet vazby: budovat síĢ vazeb a udržovat ji

•

Teamwork a kooperace: spoleþná práce a budování týmu
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V oblasti marketingu je znám úspČšný pĜípad americké firmy EMC, zabývající se výrobou
pamČĢových systémĤ, kdy se ze zcela neznámého podniku stala jedna z vedoucích svČtových
spoleþností – tento enormní vzestup je rovnČž pĜíkladem nebývalého úsilí a zapálení pro vČc.
Léta naléhal management firmy na své prodejce, aby vytlaþili konkurenci, a vytváĜeli v nich
bojového ducha a jistou dávku agresivity. Jeden z manažerĤ se vyjádĜil: „Jsme jako pitbulové,
jen s tím rozdílem, že pitbuly obþas pustí na volno bez vodítka“. Tato houževnatost se vyplatila.
Podobný styl mĤže být velmi efektivní, zvláštČ v technické oblasti a souþasnČ slouží jako
parádní pĜíklad managementu, který od svých zamČstnancĤ oþekává ty nejvyšší výkony a sám
je dobrým pĜíkladem, jak to dČlat. Vyžaduje to vysoce kvalifikované zamČstnance nebo velmi
ambiciózní tým jako v pĜípadČ EMC.

Styl vedení vyžadující maximální nasazení
Management vyžaduje vysoké výkonnostní standardy, které sám plní, práci vykonat rychleji a
lépe – registruje rychle ty, kdo zvoleným etalonĤm neodpovídají a vyžaduje od nich zvýšení
výkonu, pokud nestaþí, vykonají úkol sami. Pokud je však tento styl nasazen nevhodnČ, mohou
se zamČstnanci cítit pod velkým tlakem. Tento styl vedení užíváme jen zĜídka.
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8 Rozvoj emocionálních kompetencí
V pĜedchozím textu jsme se zabývali pocity jako nástrojem identifikace emoþní inteligence.
K tomu náleží i další prostĜedky k vyjádĜení emocí, jako je mimika, gestika, tón hlasu, v nichž se
emoce rovnČž zrcadlí. Tyto schopnosti nám umožĖují vyjadĜovat preciznČ naše emoce a tím i
efektivnČ s ostatními komunikovat. UmČt lépe „pĜeþíst“ tyto pocity z výrazu dotyþné osoby se lze
do jisté míry nauþit, pĜesnČji Ĝeþeno stávající schopnost cviþením rozvíjet. ýasto prožíváme
situace, kde je pomČrnČ jednoduché pocity jiných identifikovat, zvláštČ tam, kde mimika je
jednoznaþná. NČkdy je však velmi obtížné z výrazu tváĜe odeþíst, co samotný þlovČk prožívá.
Je tĜeba Ĝíci, že bez solidních a pĜesných emoþních informací jsou naše rozhodnutí a myšlení o
emocích nezĜídka chybné. David Caruso uvádí pĜíklad z oblasti informaþních technologií: „Kde
pracujeme s informaþním šrotem, nemĤžeme vyprodukovat nic jiného než zase šrot“. Stejné
platí i pro emoþní inteligenci: Kdo není schopen korektnČ emoce identifikovat, není je
schopen ani využívat, rozumČt jim a Ĝídit je. PĜedpokladem je ale vyznat se ve vlastních
emocích; je jen málo lidí, kteĜí se vyznají v jiných a tato jejich schopnost se neopírá o vlastní
sebeuvČdomČní.

v každém pĜípadČ

vČtšinou ne

vČtšinou ano

Být si vČdom vlastních pocitĤ

v žádném pĜípadČ

Jak rozvíjet vČdomí vlastních pocitĤ a emocí? Víte, jak se nyní cítíte? Ta otázka se Vám mĤže
zdát banální, ale je tĜeba se tak zeptat. Emoþní inteligence ale vyžaduje, že máme pĜístup
k našim emocím – ne trvale, ale minimálnČ v rozhodujících okamžicích. Zkusme si udČlat
následující cviþení a podívat se na to, jak vyhranČné je naše emocionální vČdomí.

Je dĤležité pĜemýšlet o vlastních pocitech
Je dobré vnímat vlastní emoce a všímat si
jich
VČnuji pozornost tomu, jak se cítím
Obvykle rozumím tomu, jak se cítím
Mé pocity jsou jednoznaþné
Jsem si vČdom toho, jak se cítím

ýím þastČji jste zakroužkovali „v každém pĜípadČ“ a „vČtšinou ano“, tím více je vyhranČno Vaše
emoþní vČdomí. Kdo si je vČdom vlastních emocí, snáze je „pĜeþte“ u jiných. Jde o to, všímat si
rĤzných +/- emocionálních signálĤ a aktivnČ je zpracovávat. Pokud Vám vychází spíše
negativní hodnocení, je tĜeba si zavést pocitovou škálu a pocity si zaznamenávat. Povede to
k rozvoji schopnosti pocity a nálady vnímat; doporuþujeme provést tuto „inventuru“ pocitĤ
nČkolikrát za den – v jaké formČ si budete pocity zaznamenávat, pĜenecháme Vám k vlastní
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úvaze; kromČ toho mĤžete pracovat se škálou pocitĤ – škála je rozdČlena na pozitivní a
negativní afekty; položte si tuto otázku nČkolikrát za den, ráno, v poledne a veþer – Jak se nyní
cítím? OhodnoĢte odpovídajícím stupnČm vaše pocity, a to jak nejrychleji umíte.



Škála nálady






















Pocit

rozhodnČ
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Podobná škála s jemnČjším rozlišením emocí vypadá následovnČ:
Emoþní škála

rozhodnČ se
necítím

Emoce

možná se cítím

rozhodnČ se cítím

štČstí
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Tato cviþení a práce se škálami vám pomĤžou okamžitČ rozšíĜit vaši emoþní zkušenost. Je však
tĜeba nejen vypoþítat všechny pocity a nálady a ohodnotit je, ale uvést i situace, které pĜedtím
probČhly, které pĜedcházely. Takovýto deník vám pomĤže pochopit, které vnČjší události vás
ovlivĖují, co vás rozþilí „do bČla“ a co vám udČlá radost.
Uvedeme malý návrh emoþního deníku:



Datum: ………..
ýas: ……..
Místo: ……..
ZúþastnČný: ………
Událost, která pĜedcházela: …….
Události, které emoce vyvolaly: ………
Pocity: ………..

Nesnažte se události v tomto deníku analyzovat, pouze je zaznamenávejte. Pokuste se
odosobnit a nezúþastnČnČ zaznamenávat, co bylo a jak jste se cítili, jak jste reagovali. HodnČ
bylo již napsáno o biologických rytmech, které nás provázejí, a možná naleznete urþité
souvislosti napĜ. v prĤbČhu nálad jako typicky ranní, veþerní apod. Na tČchto klišé pĜece jen
nČco asi bude; najdete i napĜ. pravidelné výkyvy nálad smČrem dolĤ i nahoru. Po urþité dobČ je
dobré deník zpracovat. NapĜ. zjistíte, že u Ĝady lidí tyto výkyvy jsou odvislé od doby „krmení“,
Ĝeþeno jazykem našich zvíĜecích miláþkĤ: hladiny glukosy, hyperglykémie nebo hypoglykémie je
pro mnoho lidí nepĜíjemnou realitou a mĤže souviset nejen s projevy únavy, ale i
s pĜedráždČností a výbuchy zlosti. Podobný vliv má i délka, respektive nedostatek spánku.
Možná, že také zjistíte, že vaše nízká produktivita na odpolední poradČ nemá nic spoleþného
s projednávaným tématem, ale spíše s vaším ladČním, s tím, jak se cítíte.
UvČdomujte si i svĤj vlastní výraz; konec koncĤ pocity mĤžete vyjádĜit beze slov. Obsah
komunikace podtrhujeme naší mimikou. Postavte se pĜed zrcadlo a opakujte nČkteré emoþní
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slovní výrazy a pĜitom pozorujte vlastní výraz obliþeje, pozorujte pĜesnČ, jak se výraz zmČní pĜi
tom, když tento výraz rychle za sebou nČkolikrát zopakujete. Zkuste vyslovit emoþní slovo
s pocity: napĜ. slovo „štČstí“ a pomyslete si pĜitom na období života, kdy jste byli
opravdu šĢastni. PodobnČ to udČlejte i s dalšími emoþními pojmy, které máte na seznamu.
Smysl tohoto cviþení spoþívá v zaostĜení vašeho vČdomí na zpĤsob, jakým se mČní váš obliþej
a jeho výraz pĜi urþitých emocích a pocitech.
VČtšina lidí si není plnČ vČdoma toho, jak pĤsobí na jiné lidi. Víme, jak jsme pĜekvapeni, když
uslyšíme z nahrávky náš hlas nebo uvidíme naši fotografii. JeštČ silnČjší je tento dojem pĜi
videonahrávce. SamozĜejmČ mnohem úþinnČjším by uvedené cviþení bylo právČ
s videokamerou. Je možné pĜipravit si malý balíþek karet s emoþními scénáĜi a pozvat pĜátele
nebo osoby, které to zajímá, vytvoĜit „jevištČ“ a se skupinou pracovat.
UpozornČní: následuje praktické cviþení


ͺǤͳ À  
Schopnost „þíst“ mimiku, tedy to, co je „napsáno v obliþeji“ tvoĜí jednu z nejdĤležitČjších složek
emoþní inteligence; tato složka je i bohatČ zastoupena v zatím nejznámČjším testu EI, v Mayer
– Salovey – Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT), který je souþasnČ standartizován
na Technické univerzitČ v Chemnitz.
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ͺǤʹ āÀÀ À³Àæ± 
Všichni víme, že emoce mohou myšlení napomáhat, ale mohou ho i negativnČ ovlivnit.
EmoþnČ-inteligentní manažer musí být schopen sladit svou náladu se situací, dosáhnout
takového vnitĜního ladČní, které by vytváĜelo pĜedpoklady pro konstruktivní myšlení, vČdomou
úþast a tvorbu vizí. Jsou lidé, kde emoce zĜetelnČ zhoršují kvalitu jejich myšlení, obþas se to
stává každému; v prvním pĜípadČ mĤžeme hledat vysvČtlení napĜ. v temperamentu dotyþného,
jeho trvalém sklonu napĜ. ke vzteku nebo agresi, popĜípadČ sklonu k radosti, k optimismu. ObČ
tyto emoce, zlost þi radost pak ovlivĖují jejich „normální“ ladČní.
Myšlení bez emocí neexistuje, tendence oddČlovat je þi dokonce stavČt se proti sobČ je chybná.
MĤžeme z pocitĤ i nČco získat? Ano, napĜ. pocity štČstí nám þasto pĜinášejí nové myšlenky.
Víme, že induktivní logické problémy Ĝešíme snáze, jestliže jsme v pohodČ. Pocity štČstí souvisí
þasto se snČním, s touhou a s jejich uskuteþĖováním. Naše psychická pohoda vede ke
kreativním a inovativním Ĝešením, pĜináší nezĜídka i nekonvenþní Ĝešení. PozitivnČ naladČní
lidé mají i zážitky z minulosti uloženy jako pĜevážnČ pĜíjemné vzpomínky. Základní ladČní
þlovČka, pokud je pozitivní, vede i k velkorysosti, k dobroþinnosti a pĜátelskosti. Alice Isen ve
své práci i doložila, že toto ladČní vede i k vČtší schopnosti rozhodovat.
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Lidé s pozitivním, šĢastným ladČním se spoléhají spíše na obecné struktury poznatkĤ. VytváĜí
spíše informaþní clustry než lidé negativnČ naladČní nebo v rozladČ. Pokud spolu jednají o
budoucí vizi organizace nebo podniku napĜ. na jedné stranČ dobĜe naladČní a na druhé stranČ
deprimovaní, nenacházejí se na „stejné vlnČ“ - mají na mysli spíše dlouhodobý, celkový obraz,
zatímco jejich kolegové se koncentrují na detaily a nevnímají celostnČ.
Ale pozor – pozitivní ladČní má i své nevýhody. Vede þasto i k mylným závČrĤm pĜi Ĝešení
problémĤ. Nebezpeþné na tomto šĢastném základním ladČní je to, že nám zprostĜedkovává
dojem, že jsme udČlali dobrou práci a naši úlohu úspČšnČ splnili; to mĤže svádČt k tomu, že
stávající úlohu odškrtneme jako vyĜešenou a nepokraþujeme dál ve vlastním Ĝešení problému.
Když máme strach, stavíme se „do pozoru“, naše smysly jsou zaostĜeny, zbystĜíme a naší tČlem
proudí adrenalin. Jsme mobilizováni a rozvíjí se útČkový instinkt. Strach nás motivuje uniknout
nebezpeþí. Pokud je pĜíliš silný, mĤže nás ochromit.
MĤžeme vĤbec z pocitu strachu nČjak profitovat? Náznak strachu mĤže nČkdy dČlat zázraky,
jestliže si uvČdomíme, kam nás naše prognóza nebo strategie mohly pĜivést, jak to vše mohlo
katastrofálnČ dopadnout. To dokáže radikálnČ zmČnit naše myšlení. Vede nás to k novému
zamyšlení o možnostech a na již známé, projednávané úvahy þi Ĝešení se mĤžeme podívat
jinýma oþima.
MĤžeme profitovat i ze zarmoucení, ze smutku? MĤžeme profitovat z takové emoce, jako
je vztek? Jako je pĜekvapení?
(viz praktická cviþení, jak získat správné „feeling“, rozvíjení emoþní pĜedstavivosti, jak „pĜepínat“
náladu, využití biofeedbacku – informativnČ, v dalších blocích prakticky individuálnČ
s pĜístrojovou technikou)


ͺǤ͵ ÀÀ À³ À
Jak jsme již poznali, emoce fungují podle urþitých pravidel, podobnČ jako hra v šachy. I zde je
možné znát jen pár nejjednodušších tahĤ pČšákem, nebo ovládat hru jako velmistr. Tato
schopnost rozumČt emocím se dá rozvíjet. Je tĜeba si rozšíĜit i základní emoþní slovník a
poznat pĜíþiny základních emocí vþetnČ emocí sociálních, je nezbytné dosáhnout hlubšího
porozumČní.
(viz praktická cviþení v dalších blocích, seznámení s þástmi testu emoþní inteligence MCEIT
David R. Caruso – Peter Salovey)


ͺǤͶ À«À
Jedním z leitmotivĤ tohoto sdČlení je teze, že emoce obsahují informace. Využití tČchto dat nás
kromČ toho, že nám zprostĜedkují i nezbytné pohledy na vČc, mohou vést do dalších problémĤ,
zvláštČ tehdy, kdy vnitĜní impulzy þi šestý smysl se odvolává na falešnČ interpretovaná emoþní
data. Teprve tehdy, kdy máme k dispozici solidní a fundovaná data, se mĤžeme Ĝídit tzv.
šestým smyslem. Být otevĜený a pĜístupný i silným pocitĤm, aĢ již pozitivním þi negativním, nám
mĤže pĜinést rozhodující informace. MĤže to ale zapĜíþinit i utrpení a zlost, jestliže
zapomeneme na peþlivou práci s daty.



ϯϰ


Pro emoþní management je dĤležitá strategie; uþit se ale tzv. emoþním kompetencím nepatĜí
mezi bČžnou uþební látku.
(V praktické þásti se seznámíme s tím, jak mČnit emoce jednu za druhou, jak filtrovat emoce,
jak se jim otevĜít a seznámíme se se základy emoþního managementu, jak se od emocí
distancovat, jak využívat konstruktivnČ zlost, vztek, co se zlostí z hlediska emoþního
managementu.)



ϯϱ



ͻ «À À«³À
ā
Využijte své emoþní kompetence – udČlejte si emoþnČ–inteligentní analýzu vlastního
managementu. Je emoþnČ–inteligentní manažer nezbytnČ v civilním životČ také „dobrý“ þlovČk?
Seznamte se se stylem Ĝízení jednoho z nejlepších svČtových manažerĤ, se stylem ex-šéfa
General Electric Jack Welchem, analyzujte a diskutujte jeho postupy.





ϯϲ



ͳͲ «³ǦÀā
Manažer ve vedoucí pozici - analýza pĜípadové studie: þtyĜi emoþní klíþové kvalifikace u
Siemensu AG. Nasazení emoþního rastru, dosažení efektivních mezilidských vztahĤ.


ͳͲǤͳ«À
Obsahem této þásti bude formou praktického cviþení dospČt k zamyšlení o tom, jak s emocemi
zacházet. Otázky v následujících dotaznících nestanoví ve svých výsledcích žádnou diagnózu!
Samy otázky a odpovČdi jsou zdrojem Ĝízené diskuse ve skupinČ; jedním z cílĤ je stanovit styl
Ĝešení problémĤ, dalším cílem je stanovit individuálnČ typ Ĝešení konfliktĤ. PodrobnČ se
seznámíte s filtrem nálad.

ͳͲǤʹ«ÀāÀ
Emoþní rastr je užiteþný nástroj k inteligentní analýze emocemi nabitých situací. Otázky by mČly
pomoci lépe organizovat své myšlenky a pocity v obtížných situacích. PomĤže rovnČž vytvoĜit
koncept pro kritické situace, které mohou v budoucnosti nastat (praktické užití pĜi cviþení).






ϯϳ



ͳͳ ā±ǣ

BČhem programu budou používány následující vzdČlávací metody.
V „pĜednáškové“ þásti bude k demonstraci jednotlivých témat používán dataprojektor - i tato
þást bude interaktivní prezentace pomocí programu Smart Notebook.
Dialogické metody (sdílení zkušeností jednotlivých úþastníkĤ, rozhovor, demonstrace
analogických pĜípadĤ).
V praktických blocích budou úþastníci seznámeni s þástmi testu MSCEIT (nČmecké verze) a
budou prakticky spoleþnČ Ĝešit a diskutovat jednotlivé položky.



•

Pro vlastní sebepoznání bude administrován test identifikace vlastních emocí

•

Administrace dotazníku emoþního stylu, hodnocení vlastního emoþního vČdomí

•

Administrace dotazníku pro zjištČní typu Ĝešení problému þi konfliktu

•

Dotazník emoþní zkušenosti a prožívání emocí, porozumČní emocím a jejich integrace

•

Použití filtru nálad

•

Praktické užití emoþního rastru

•

Individuální experimentální mČĜení vlivu emocí na elektrickou aktivitu mozku
(demonstrování neurovČdního pĜístupu) – metodika Neurobit-Optima 4

•

Management emocí, užití biofeedbacku, metodika NEXUS

•

ZávČreþná spoleþná diskuse, hodnocení

ϯϴ
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