
POČÚVANIE JE NÁROČNÉ
Ľudia sa totiž zvyčajne dokážu

len zriedka sústrediť dlhší čas. Pri
počúvaní iných bývajú roztržití,
všeličo prepočujú fakticky alebo z e-
mocionálnych dôvodov. Nepočujú
predovšetkým to, čo ich nezaujíma,
alebo to, čo im je nepríjemné.
Menej počúvajú ľudí, ktorí sú im
nesympatickí. Mnohí sú dokonca
natoľko zaujatí vlastnou osobou 
a tým, čo chcú v rozhovore povedať,
že počúvanie je netrpezlivým čaka-
ním na to, kedy sa konečne dostanú
k slovu oni sami.

To však prispieva ku kompliká-
ciám v dorozumení. Ak sa k tomu
pridruží názorová nezhoda, súpere-
nie o nejakú výhodu, spor o svoju
pravdu alebo iná konfliktná situá-
cia, oheň je hneď na streche.

POČÚVANIE 
JE AKTÍVNA ČINNOSŤ

Počúvanie nemožno pokladať za
šancu druhej strany prejaviť sa.

Skutočné počúvanie je vysoko aktív-
na činnosť, ktorá zahŕňa schopnosť
porozumieť tomu, čo sa povedalo,
schopnosť triediť a analyzovať po-
vedané tak, aby to bolo možné
zachovať pre nasledujúce použitie,
a vysielanie informácií hovoriace-
mu (mimikou, gestami aj slovne),
prostredníctvom ktorých mu signa-
lizujete, že počúvate.

Rozhovor obsahuje viac ako
slová Okrem slov má každý k dispo-
zícii aj rôzne zvukové charakteristi-
ky reči a ďalšie neverbálne signály.
Ak ste dostatočne pozorní a uvedo-
mujete si ich význam, môžete 
z nich pomerne ľahko vyvodiť,
ktoré záležitosti sú pre druhú stra-
nu dôležité, čo jej robí problémy,
kedy má tendenciu niečo zamlčať,
ako a čím signalizuje pohodu alebo
naopak hnev, čo ju prípadne poteší
a kedy ju budete musieť taktne
usmerniť. 

Dešifrovať prejav partnera vám
pomôžu neverbálne signály, a to

najmä výraz očí hovoriaceho, pohy-
by, jeho mimika, postoj a gestikulá-
cia.

NESTAČÍ POČÚVAŤ, TREBA
PRESVEDČIŤ

Ďalšou zručnosťou dôležitou pri
riešení konfliktu je schopnosť úst-
neho presviedčania. Ide o taký
spôsob ovplyvňovania druhých
ľudí, ktorý sa zakladá na ich vzá-
jomnom verbálnom aj neverbálnom
pôsobení. Jeho účinnosť závisí od
osobnostných charakteristík člove-
ka, ktorý presviedča, aj ktorý je
presviedčaný (obe strany pritom
vystupujú v týchto rolách strieda-
vo) a dôležitý je v tejto súvislosti aj
kontext situácie.

Z hľadiska účinných praktík pre-
sviedčania sa zvyčajne uvádzajú tri
základné prístupy k presviedčaniu.
Presviedčať možno najmä prostred-
níctvom dôveryhodnosti, logického
zdôvodňovania a emocionálnych
apelov.

riešenie konfliktov

88 eFOCUS 1/2008

ovplyvňujúce proces získavania
zamestnancov.

PONUKA ODBORNÝCH SLUŽIEB
Prínosy Recruitmentu: Prenecháte
rutinné a administratívne úkony skú-
seným konzultantom.
Pri väčších náborových aktivitách
netreba počas doby trvania kampane
dočasne zvyšovať počet zamestnan-
cov personálneho oddelenia. Získate
čas, ktorý by zodpovední personalisti
strávili komunikáciou so všetkými, 
a to i nevhodnými uchádzačmi. Na
vybraného uchádzača agentúry ob-
vykle poskytujú garanciu od troch do
šiestich mesiacov.

Temporary employment services:
V závislosti od konkrétnych špecifík
vám odpadá nevyhnutnosť zložitým
spôsobom získavať nový personál 
a následne ho prepúšťať. Ušetríte
náklady na vyhľadávanie, výber a za-
školenie. Náklady na flexibilnú pra-
covnú silu sa nezaratúvajú do mzdo-
vých nákladov, pretože sa účtujú ako
poskytovanie služieb.

Executive search consulting: Povesť
vašej firmy na pracovnom trhu zosta-
ne zachovaná, pretože za celý proces
je zodpovedná komerčná poraden-
ská firma. Personálni manažéri zís-
kajú prehľad o potenciálnych kandi-
dátoch, aktuálne zamestnaných v i-
ných spoločnostiach, ktorí spĺňajú
ich požiadavky. Kandidáti sú skúsení
v danom odbore či vo výkone na
danej pracovnej pozícii, takže orga-
nizácia môže získať už hotových
zamestnancov, ktorých netreba dl-
hodobo zaškoľovať a pripravovať.

Try & hire: Získate ľubovoľný čas na
preverenie schopností, zručností 
a pracovných návykov pracovníka.
Môžete predchádzať fluktuácii, pre-
tože do kmeňového stavu prijmete
dokonale prevereného a zacvičeného
zamestnanca. To zároveň vedie 
k zvýšeniu produktivity práce.

Outsourcing: Externé zabezpečenie
obslužných činností, kompletná zod-
povednosť za činnosti a ich výsledky
spočíva na externej komerčnej firme.
Ušetríte náklady na zamestnancov,
mzdovú účtovníčku, výpočtovú tech-
niku, softvér, vzdelávanie a školenie
príslušného personálu.

Payroll: Zníženie komplexných
nákladov na mzdovú učtáreň, v prí-
pade malých organizácií aj na perso-
nalistu.

Riešenie konfliktov 
sa nezaobíde bez počúvania
Schopnosť byť dobrým poslucháčom sa zvyčajne pokladá za samozrejmú
súčasť komunikačných zručností. V skutočnosti však primerané, efektívne
počúvanie nie je také bežné, ako si ľudia myslia. Hoci ide o aktivitu, ktorú
každý človek vykonáva po celý život, len málokto je schopný zvládnuť ju
skutočne dobre.



Presviedčanie druhých má väčšiu
nádej na sledovaný účinok vtedy, ak
sa tieto prístupy vhodne kombinujú.
Schopnosť ústne presviedčať uplat-
níte nielen v bežnom sociálnom
styku, ale najmä v zložitejších so-
ciálnych situáciách, keď treba v dis-
kusii objasniť a obhájiť svoje stanovis-
ká. Aj pri úsilí účinne argumentovať
by ste však nemali zabúdať na to, že
vaším cieľom je druhú stranu pre-
svedčiť, nie „prehádať“.

VIETE SA SPRÁVNE PÝTAŤ?
Umenie argumentácie nespočíva

len v obhajobe vlastných názorov,
ale aj v schopnosti klásť správne

otázky druhej strane. Majú vám
umožniť čo najlepšie pochopiť jej
názorovú pozíciu, objasniť jej potre-
by a vzťah k vám a vašim predsta-
vám, záujmom a potrebám. Pri for-
mulovaní otázok je užitočné držať
sa nasledujúcich rád:
��neklásť otázky len preto, aby boli

položené,
��preferovať otvorené otázky,
��pýtať sa aj na názor partnera,
��pýtanému dožičiť čas na rozmys-

lenie,
��osobné otázky klásť uvážene.

Pozorné aktívne počúvanie však
samo osebe nepostačuje. Na to, aby
sa obe strany dohovorili, sa musia

navzájom presvedčiť o prednostiach
či výhodách ponúkaných riešení
alebo prínosu, ktorý so sebou nesie
obojstranne prijateľná dohoda. Pri
diskusii by mal každý z partnerov
nájsť vhodné argumenty objasňujú-
ce vlastné stanoviská, primeraným
spôsobom zisťovať stanoviská part-
nera a dospieť k obojstranne prijateľ-
nému riešeniu.

Aktívne počúvať teda znamená
venovať hovoriacemu dostatočnú
pozornosť, udržiavať s ním primeraný
očný kontakt, prejavovať oňho a o jeho
informácie záujem, z času na čas pri-
kývnuť, klásť mu objasňujúce otázky,
parafrázovať a zhŕňať jeho myšlienky.

OVERENÉ PRAXOU
Pri počúvaní sa negatívne prejavu-

je, keď: počúvate nepozorne, ste roz-
tržití či uponáhľaní, skáčete druhej
strane do reči, ste pasívni a nepo-
skytujete partnerom žiadanú spätnú
väzbu, ste precitlivení a „nepočujete“
to, čo vám prekáža, máte sklon vkla-
dať si do počutého vlastnú (skresle-
nú) interpretáciu.

Príloha Štýl (s. 85 – 89) pripravená 
v spolupráci s odborným naklada-
teľstvom Dr. Josef Raabe Slovensko,
s.r.o. 
Viac na www.raabe.sk
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